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Anglès o bé Esperanto? 
D'un viatge per Eseamiinavia n'he tret una in.pressió pessi-

mista de la difusió de la 'llengua francesa. E a un congrés interna-
cional, en el que jo hi prenia part , ja al començament fou anun-
ciat, que es deixava d'usar la parla francesa i la traducció en aques-
ta llengua, perquè gairebé cap dels presents la comprenia. En un 
altre, de més importància, fou usat no més en tercer lloc i encara 
per consideració a la delegació francesa i sense t rovar ressò en les 
demés. L'angles dominava, com a parla acceptada per tots, sobretot 
al començar. Fer í , tan mateix, de mica en mica l'alemany devenis 
més usat i més general en els últims die* 

Mai ha passat en un Congrés Esperant is ta , que els oients 
hagin deixat de compendre als oradors, com jo vaig po^aer-'ho 
comprovar a Sto'-kolm, quan els estrangers provaven de pa r l a r 
anglès. Oi més de la excessiva abundància de sons difícils, l'an-
glès té encara un altre defecte molt perillós per a la comprensió-: 
en sa més gran part està (onstituit per monosilabs. Moltes frases 
contenen 110 més mots monosüàbics: Where hnve yon have been? 
In this room wüli two friewls of mine». iDbtze mol's, dotze sílabes, 
deu sons de vocal diferents. Si n'errèu una, perden el sentit de 
tota la frase. 

L'alemany ('s certamenl molt niés senzill de fonètica. Per això 
fou més i més emprat en els últims dies del mencionat congrés 
de Stockolm. Els seus sons son bastant senzills. Si l'os igualment 
aixís en la gramàtica i sintaxis, tindria un bon pervindre. Malau-
radament l'ordre de les frases: destorba l:a fàcil comprensió) i la 
gramàtica fa perdre el coratge de parlar-lo. llom te por d'errar-se 
en les finals del plural o bé en l'us de l 'article. En comptes de 
pensar en el tenia del seu discurs cal esforça r-se a recorda* 
si la lluna és masculí i el sol femení o bé al revés. Igual pasisa 
en Ifraneés. 

Ca]) propaganda es tan eticaç 10111 la comparació entre l'us 
de l'anglès i l'us de l 'Esperanto en un mateix congrés. 

lUJ-e Esperanto numero 12). EDJIOXD PRIVAT 
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LA DEK D E Y 0 J DE LA ESPEKAXTrSTO 

1. Bone se'm la lingvon. t raktu in kun respekto, kaj lasu la 
versfaradon al poetoj. 

2. Esperanton uzu píirolanle, studu legante kaj ne fu u skri-
bante, 

3. La plibonjgistoj diskutu; vi Eundanientoii sekvu kaj f'jj&e-
la l'estu. 

1. Propaganda èiam, ne ie; klarigu, ne prediku; rakonlu 
faktojn, ne esperojn. 

5. Kion vi povas lerni ímr en unti seinajno, ne instiiin en umi 
lioro; el malf iava jô ; ne fam regulon, kaj el la regulo ne faru 
malgravajon. 

6.' Yerkante en Esiieranto, ne kredu intei'esa, kion na-cilingve 
nenru legns; ne iniagai, ke preséraroj plibeligas libroil, ne malc-iperu. 
se mankas acetantoj. 

7. Al grapo ali u : la kúirvenon vizitu; Esperanton parolu. 
Stibtenu K. E. E. 

S. Atentu. ke internaria lingvo vivos nu ï per nzado: memo-
l'u, ke lial internacia organizajo estàs necesa, xenlare varbu por 
V. E. A. 

!>. Legii gazefon, pór ke vi komi faktój'n; novaju alionu. por 
ke i povu ekzisti; knnlaborii, por ke i esíu intcrcsa. 

10. Por Esperanto kiel movado agu; por i kiel realajo pagu, 
kaj kiel altan idealon konservn gin en via üoro. 
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Nia Konéreso 
En la auta a numero de nia gazeto ni anoneïs ke balda oni 

povos doni sriigojn pri la venonta kongreso. Jeu ili estàs. i okazos 
en proksima Septenibro en Vinaroç. Multajn malfaeila ojn renkon-
íh la Direlüd Xomitato de K. E. F . por organizi kongreson en 
1928a; pro lokaj cirkonstaneoj pli oi du esperantistaj grupoj devis 
rezigni. Sed fine dank'al senlaca agado de nia komitatano S.ro Se-
bastià Clialer, kiu estàs ja filo de Vinaroç, ni sukcesis trovi lokon 
por festi inde la Internaciajn Florajn Ludojn kaj nian iujaran kun-
venon. Niaj leganloj trovos en alia rubriko de nia gazeto raporton 
pri la voja o kiu tien faris S.roj Dalmau kaj Clialer kaj kiu tiel 
valora estis kaj estos por la propagaudo de nia lingvo en urbo kie 
1 re malmultaj personoj is nun ion scüs pri Esperanto. La a toritatoj 
de la urbo kaj èiuj societoj estàs apud ni kaj iuj lielpos kiel eble plej 
multe nian solenajon. Se nur niaj federa-riaiioj lielpos nin per 
granda amaso cie partoprenantoj oni povas esperi tre grandan 
sukeeson. 

Al èiuj espeiantaj verkistoj ni rekomendas respondi la Alvo-
kcn por la Internaciaj Floraj Ludoj kiun ili povas legi en tiu éi nu-
mero de nia gazeto. Ni ja deziras ke ili estu e pli abundaj kaj ri aj, 
se eble, oi la antaúaj. 

Car nia kongresurbo trovi as en Valencià regiono, la Direkta 
Komitato d;a K. E. F. turnis sin al la valenciaj amikoj kun la de-
ziro ke ili ankan organizu propran kongreson en la sarna dato kaj 
sarna loko. Estàs nia plej kara espero ke ili akceptos nian deziron 
kiu povas alporti fekundan rezultaton por la propagando. 

Al èiuj niaj legantoj kaj amikoj plej feli an novjaron. 
M. S. 



2 KATALUNA ESPERANTISTO 

Vinaroç X V Konéreso de K. E. F. XIVai Floraj 
Ludoj. 8 - 9 Septembro 1928 

Jeu katalunlingva urbo ekster Kata lunnjo : Vinaroç, en la 
provinco Castelló de la Plana, en la regno Valencio. Kiel anta e Pal-
ma de Majorko, kaj Skfllter en la Balearaj Insuloj , nun Vinaroç, dezi-
ras kaj petis la honoron esti en 1928 nrbo de la Internaciaj Florludoj 
kaj de la K. E. F-a. Kongreso. 

Xeniu samideano ankora estis en Vinaroç, sed la Vinaroçano 
Si'o. iSebastià Ohaler, nia ka ra viesekretario, kiu de anta longe 
lo as en Terrassa, sukeesegis interesi siajn samurbanojn pr i nia 
sankta afero, kaj nim danke kaj fervore miultaj vinaroçanoj volas 
lerni, j am lernas Esperanton, kaj la tu ta urbo celas konati i kun 
nia afero pere de '.üaj solenaj kunvenoj en 1928, en Septembro, la 8an 
kaj la 9a n. 

Anta kelkaj tagoj iSro. Ghaler kaj mi veturis al lia naskurbo, 
kaj en la salono de la urbdomo kunvenis la Vinaroçaj a tori tatuloj 
kaj granda p<ubliko, kiu avide a skultis niajn paroladojn p r i Espe-
ranto kaj la jara j solenajoj de nia Federació. Interesegon montris 
la progresemaj icivitanoj de tiu koninda urbo, kun komerca haveno, 
kun mirindaj irka aj oran arbaroj , kun najbara apudmara ant ikva 
Palaco kastelo Penyíscola, kie estàs la antikva sidejo, tombejo kaj 
memorajejo de Petro Luna, ant ipapo nomita Benedictus X I I I , elekti-
ta, post la morto de Klemento VI I , de la franca j kard ina lo j ; kreinto 
de la Universitato Santa Andreo en Skotlando. 

Vinaroiç, belega ardeno, arma banejo, amikinda civitanaro, 
i.ova esperantistejo, ni salutas vin, Esperantujo bouvenigas viu, ni 
dankas nian kamaradon, vian ka ran füon Ohaler, kiu malkovris al 
ni viajn virtojn, vian progreseinon. 

Plenkonflde ni povas inviti la samideanaron al la X I V j . In-
ternaciaj Floraj Ludoj, al la XV* Kongreso de K. E. F. , al la alloga 
vizito, al Vinaroç. 

D E L F I DALMAU 
Prez. de K. E. F . 
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La granda mistero 

Ho, jeu de la vivo la granda mister'!: 
pro kio ni vivas sur i tiu ter'? 

u la viv' estàs mort', u la mort' estàs viv'? 
u la viv' ne devenas de iu motiv'? 

Òu post nia vivo do restas neni' 
krom nia kadavro, malvarma mumi'? 
u ni estàs nur vermo, nur besto, nur plant!? 

Jen malesperiga, terura demand'! 
La vivo estàs konstanta batal ' 
de l'kruda realo kontra l'ideal, 
en kiu venkadas ja súper la fort' 
finfine sensenta. fatala la sort '! 
Al kio do servas la homa labor', 
se flua;as i kiel fumnubo for'?... 
Eestados enigmo, iama mister' 
pro kio ni vivas sur éi tiu ter ' . . . 

Jan van Schoor 
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Alvoko por la 
XVI"1 Internada j FI oraj Ltidoj 

kies solena festo okazos kun la X V Kongreso de K. E, F . 
Al vi, Esperantaj verkistoj, inspimloj el -iuj landoj, saluton! 

kaj invito» partopreni la jenajn konkursojn: 

OKDINAKAJ TEMOJ 

ORWrNALAJ 1EKSTOJ 
I.—Versa o kantanta Amon. 

II.—<Proza Ama verkajo. 
TRAÜUÜITAJ TEIÏSTOJ 

I.—'Esperantigo de la jena ka ta luna versajo: 

VORA EL BARRANC DELS ALGÀDINS 
Vora el bar ranc dels Algadins 
hi ha uns tarongers de tan dolç flaire, 
que, per omplir d'aroma l'aire, 
no té lo món millors jardins. 
Allí hi ha un mas, i el mas té dins 
dolços records de ma infantesa; 
per ells jo tinc l 'ànima presa, 
vora el bar ranc dels Algadins. 

Vora el bar ranc dels Algadins 
s'alcen al cel quatre palmeres; 
el vent, batent ales lleugeres, 
mou son plomall i sos troncs fins. 
En elles, milers de teuladins, 
fan un soroll que el cor eníisa. 
Qui oir pogués sa xillerissa, 
vora el barranc dels Algadins. 

Vora el bar ranc dels Algadins 
l'aigua corrent los camps anega; 
en sos espills lo sol 'lliampega, 
i t r a u l 'arròs verdosos brins . 
Sota el tic-tac en los molins, 
i, al caure el sol, caçadors destres 
a joca van d'ànecs silvestres 
vora el barranc dels Algadins. 



KATALUNA ESPEKANTISTü 5 

Vora el barranc dels Algadins 
mourà demà les palmes l'aire, 
li donaran els torts son flaire 
i sa cantúria els teuladins. 
El mas demà guardarà dins 
dolços records e imàgens belles 
jo no podré gojar j,a d'elles 
vora el barranc dels Algadiíus. 

TEODOK LLORENTE 
Esperantigo de la jena kataluna prozajo. 

EL PUNT DE DOLÇOR 
L'Antonet ha superat tot just aquell any antipàtic en qué la 

naturalesa d'un hom sembla que mudi de pis. Vull dir que l'Anto-
net ja és un adolescent sense vacil•lacions. Quan parla, no és allò 
de dues síl•labes de baríton i les dues següents de tiple: les cor-
des de la seva veu són primes i tremoles, però uniformes. Sota el 
nas, el descarat borrissol de préssec s'ha iconvertit en un vellut 
de seda, clarer i sense malícia, però cotitzable com a pel. Si enca-
ra anés de marinera, se'l pendria de lluny per un carrabiner de port 
dulcificat. Però va d'home; i la mamà, petita i grassona, ja no es 
sorprèn que sigui dos dits més alt que ella. Frueix ja d'una pensió 
setmanal fixa, que li abasta just per a anar dijous i diumenges al 
cinema—en el meu temps amb els diumenges sols n'hi havia prou 
per a estar al dia—i fumar de quaranta, canviant-'se ell mateix el 
paper. Cova potser una afició platònica a l'aviació: però ni la bo-
xa ni el futbol ni el ciclisme, no han convertit, la seva adolescència 
en res de ferest, provocatiu i impermeable als degotissos obacs i 
silenciosos de la sensibilitat. Sense lluita, s'ha decidit pel roman-
ticisme. Diguin el que vulguin, el romanticisme és una de tantes 
vocacions. 

*** 
Es un vespre de diumenge, i dia de Santa Llúcia. L'Antonet 

ha fet cap a la fira amb el seu amic August. Per a les dues famí-
lies que els han fet companys de dijous i diumenges, l'un s'espei<a 
que sigui un fre per a l'altra si insinuava el peu en cap pendis de 
dissipació. Han de tenir, demés, els itineraris aprovats prèviament. 

En mig1 de les empentes enriolades, entre les innúmeres, mi-
núscules viles de cartró i de suro que les flanietes d'acetilén il•lumi-
nen com uns intermitents meteors, l'Antonet i l'August cerquen 
l'aventura. Deu vegades l'August ha escomés altres tantes donze-
lles, amb frases rïtuals. Si és davant d'una parada haurà dit: 
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—Li agraden aquestes casetes? Vol que li'n compri una? 
Si és en mig dels rierols arremorats i sinuosos de la gent, llau-

rà protegit: 
—No té o no tenen, por d'anar tan sola, o soles? 
Però la fortuna ha somrigut menys que elles. La conversa 

no ha agafat. L'August ho atribueix a la timidesa de l'Antonet. 
A les envistes d'un grup de donzelles, prou ne fan tot d'una un re-
partimeait entre ells dos, 'com uns pirates; però en ésser el moment 
de l'escomesa, l'Antonet no es mou del costat de l'August, té por 
d'ésser vist, l'estira del braç. 

A l'ultini, una ha respost. No cap cosa alada, ni plena de grà-
cia, ni de promeses; però almenys ha parlat. Es un triomf? L'Anto-
net ha hagut de posar-se vulgues no vulgues al -costat de l'altra ger-
mana, ha hagut de parlar-li també. Han arribat així fins davant 
d'una escaleta rònega, amb un Uumet de gas que xiula, tan estreta 
que dos enamorats ja l'embussarien tota. L'Antonet ha demanat a 
la seva parella com se diu. Ella de primer ha respost: ;,Qué en trau-
rà de saber-ho? Ell ha/ insistit unia altra vegada. Llavors, ella d'iu 
el primer nom que se li acudeix: 

—Lola. 
I ell fa, però mig ennuegant-se: 
—Jo em dic Antonet. 

«** 
Des d'aquell moment l'Antonet es declara, dins el seu cor, ofi-

cialment enamorat. Però no gosa dir-ho a l'August; aquest, cosa 
imprevista, ni tan sols parla més de l'aventura, riu grassament, 
fins té esma de caragolar un cigarret, fent una boleta del paper vell 
i llençant-la despectivament a una banda; fumant, mai l'Antonet 
no l'havia vist escurar-se la gola i escupir d'aquella manera. 

Però he de fer el conte de l'Antonet, no el de l'August. L'An-
tonet s'enfila somniosament al seu quart pis; cada graó, un pen-
sament nou. Té un impuls de confessar l'enamorament a la ma-
re; però l'atura com un instint de conservació, una por de com-
plicacions imprecisables. 

Passen dies, i en el silenci continua l'obra de cristal•lització, 
la primera figura de la qual havia tingut per escena un pessebre 
immens, amb rieres de paper d'argent, i prats de molsa, i raba-
dans amb el flaviol i rabadanes en èxtasi. 

##* 
El matí de Nadal, el papà diu a l'Antonet: 
—Antonet, ;^i si aquest any ja hi anaves tu a comprar les neu-

les? 
El minyó s'enrojola. L'any passat, aquesta comanda semisacra 

hauria estat per a ell com una declaració de majoria; aquest 
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any, li fa l'efecte d'un rebaixament de la seva categoria d'enamo-
rat. Però no hi ha resistència possible; allò que hom diu a la 
promesa quan festeja, es podria també dir al genitor: una insinua-
ció és una ordre. 

L'Antonet pren la suma jus ta per a fer la compra, més deu 
cèntims per al t ramvia de tornar . Quan baixa el pr imer graó, el 
papà repeteix: 

-nSobnetot que siguin del Fo rn de Sant Jaume. . . En t r an t al 
carrer de la Llibreteria. . . 

L'Antonet baixa tres graons més: 
—(Demana vint-i-cinc neules, sobretot digues que te les donin 

de llet, 
J a era sabuda l'adjudicació de cada Nada l : deu per al papà, 

nou per a la mamà, sis per a ell. ^S 'al terar ien aquell any les 
normes distributives? 

L'Antonet ar r iba al pis de sota. El papà s'aboca encara i 
torna a advert i r : 

—Sobretot demana-les de llet! 
L'Antonet es precipita escales avall , pregonament ofès, ell que 

ja somniava de formar una família. 
Al Forn de San t Jaume hi havia cua. Fet i fet, quan pren-

gué el tramvia ja era hora de dinar. Ni un seient: romangué a la 
pk ta fo rma passablement plena vergonyós de la paperina, dissimu-
lant-la contra ia seva cuixa. A la primera pa rada pujaren dos 
homes més; a la segona dos homes i una dona; a la tercera, «Ella». 

El cor li botà com un cabrit innocent, com si li pugés fins al 
pa ladar : de Santa Llïïcia que no l 'havia vista. E l la el saludà lleu-
ment amb els ulls, però res més; essent impossible d 'ent rar més en-
dins, romangué davant mateix d'ell, d'esquena: una atmosfera u'un 
centímetre de fondària l'en separava, però hi cabien fantasieigs in-
finits. Potser ell li haur ia adreçat la paraula , si no hagués es ta t 
el rubor de les neules. Temtot per ellles, cTarran d(e cuixa 
les havia pujades fins a r r an de pit, tenia la paperina amb 
totes dues mans, com un estoig de relíquia. 

El conductor féu una a turada un poc brusca: la gent de la 
plataforma s'inclinà un moment enrera, com un joncaT. L'Antonet 
sentí l 'enamorada damunt seu: el cervell giravoltà, brunzí, semblà 
que li volgués sort i r per totes les eixides del cap, com si li ha-
gués augmentat incommesurablement de volum. Ensems alguna co-
sa cruixí entre el pit de l 'Antonet i l'esquena de la donzella. 

Més enllà, algïï va voler fer-se pas a través d'aquell humà 
feix d'espàrrecs; la donzella va ésser empesa de bell nou sobre l'An-
tonet; el temps de comptar fins a dos, fins a tres, fins a deu, de gi-
rar beli i tot i s miriurejli. 
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l Somreia a l 'Antonet? ^Somreia merament al passatger moles-
tat , sobre el pit del qual alguna cosa continuava cruixint? íS'havia 
recalcat un punt més de l 'estrictament necessari per pura deMcia, 
o bé per pura facècia? Misteri. L'Antonet haur ia es ta t simplement 
feliç, sense aquell oprobi de la paperina de neules. L'August, més 
tranquil , n 'haur ia t re t motiu precisament per a enfilar una conver-
sa, li n 'haur ia ofert una tot seguit; per salvar-ne la inegritat , hau-
ria arborat la paperina com un ganfaró damunt les testes dels pas-
satgers. Però l 'Antonet, romàntic de vocació, si servava encara un 
lloc de lucidesa per a imaginar-ho, no trobava un cop de gosadia 
escaient per a fer-ho. 

I davallà gent, i davallà, també la donzella, i davallà també 
ell, endolcit de prefiguracions, i a lhora m a r r i t per aquella paperina 
píena d'engrunes. El pare el t i t l là d ' idiota; la mare sospità que ho 
havia fet expressament perquè no tornessin a enviar-Phi cap mís 
any. 

I aquell Nadal , a casa de l 'Antonet, hom va menjar les neules 
de l 'adroguer de la cantonad^, perfu/niadlesi—era un dir—vulgar-
ment de vainilla. 

*** 
Això és tot el comeniçament de les amors de l 'Antonet. Però la 

resta no importa . Van ésser un, clos, tres anys de timideses vençu-
des, d'encontres fortuits, d'encontres p laneja ts ; va venir el dir-sc 
de tu, el saber el veritable nom de l 'estimada, el pr imer bes i uns 
quants més; van venir les assignatures sospeses, els emmagriments, 
les invectives f en i l i a r s i les desesperacions, els rompiments i les re-
preses, les gelosies i les generositats. 

Va ésser més aviat una història vulgar i amarga, esvaïda a 
l 'ultim en una fumerola Mavissa. Però de l larg a llarg de l'idil•li, 
el record de de les neules engrunaries va conservar-se com un punt 
de dolçor al fons de tot ; com un secret sabut de tots dos, del qual 
ni l'un ni l 'altre no gosà p a r l a r mai, però que a ella li feia pujar, 
inevitablement, un somriure, i a ell una pú rpu ra ; com una llavor 
d'ironia que sense l 'Antonet saberniio l'impedí de pensar mai del 
tot seriosament en el suicidi ni en el rapte , i d'escriure mai un so-
net amb una absoluta bona fe. 

CARLES KJBA 
EKSTERORDI.NARAJ PREMIOJ 

enerale konsislantaj el 50 kaj 100 pesetoj, alju otaj al pr i íibervola 
temo plej bonaj 

Versaj Originaloj. 
Prozaj Originaloj. 
Versaj Tradukoj . 
Prozaj Tradukoj . 
Didaktikaj Verkoj. 
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(Mi petas iujn societojn kaj privatulojn bonvolajn, tuj anonci 
al ni siajn premiojn kaj temojn por la proksiïnaj Floraj Ludoj) . 

Inspir i u kaj verku por la gloro de nia Li te ra turo! 

NOTOJ 

I.—La aiitoroj de la du premiitaj Originalaj tekstoj I -H, kaj 
tiuj de la du premiitaj Traduki taj tekstoj I - II , ricevos ekzempleron 
de la verko «Historio de Esperanto» de Ed. Pr iva t . Krom tio esto? 
dOiincata al iu la reato a tes ta dlplomo. 

II.—.AI la a toro de la plej bona teksto (versa o a prozajo) el 
la k \ a r ordinaraj premiitaj verkoj, la Komitato alju os la Naturan 
Floron kaj la rajton elekti re iiion de la Pesto. 

III .—La verkoj konkursontaj devas est i verkitaj en bona Espe-
ranto, kaj ne ankora eldonitaj a anoncitaj . 

IV.—La soleno de la XIYaj Flora j Ludoj okazos en Vinaroc; 
dum la X V Kongreso de «Kataluna Esperant i s ta Federació». 

V.—La manuskriptoj , kiuj portos surskr ib i tan devizon, devas 
esti ricevitaj anta la 15 majo 1928 e la Ka ta luna Esperant is ta 
Federació, ca r re r València, 245, Barcelona) akompanataj de fermita 
k o w r t c kiu surhavos la sarna n devizon kaj entenos kar ton kun la 
noisio kaj adreso de la verkinto. 

VI.—La manuskriptoj ne estos resendataj eò se ili alvenis posí 
la datolimo por akcepto de verkoj. Oiu sendinto bonvolu konservi 
kopion de la manuskr iptoj . La manuskriptoj devas esti skribitaj 
plej legeble sur unu flanko (pa o) de iu paperfolio. p n i menciu 
iam u la verko estàs originala au la lingvon el kiu oni t radukis . 

La paperfolioj de iu konkursajo estu centímetre nek pli oi 30x20' 
nek malpli oi 20x15. 

VIL—jLa membroj de la Jugon ta ro par toprenos en neniu 
konkurso. 

VIII .—La Komitato publikigos la verdikton, per «Kataluna 
Esperantisto» kaj per la esperantaj kaj ka ta lunaj gazetoj kiuj bon-
volos in represi. 

IX.—'La verkoj premiitaj fari os proprajo dum unu jaro. de la 
Komitato de la Floraj Ludoj, kiu zorgos p r i illa publikigo sur «Ka-
taluna Esperantisto» au aliaj esperantaj gazetoj. Pcrmeson por 
reproduto dum tiu unua jaro oni devas peti de la Kedakcio de K. B. 

X.—Eventuala alju o de «Subpremioj» nur signifas konoran 
mencion sen vajto al efektiva premio. 

Peto al la r/azetoj.—Xi petas niajn kolegojn, ke ili publikigu 
nian alvokon por ke la konkurson par toprenu esperantistoj el la 
tu ta mondo. 

LA SEKEETARIG DE LA FLOKLUDOJ. 
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La sistemoj Tonike-ritma kaj Silabmezura en 
la esperanta versfarado 

(Daurí go) 

VEIÏSFARAüDA SISTEMO GEEKA-LATINA 
Mi t radukas el la hispana «Poetiko» de Clemente Cortejón 

(«Ouestionario de Ketórka y Poètica», Barcelona, 1SS5) : 
Òapiítro I I , paragrafo 1. «Estàs pre^ha universala opinió, 

ke la metriko greka kaj la t ina bazis sfur la distingo inter silaboj 
longaj kaj maUongaj (la lastaj valoris unti tempon; la unuaj, du 
tempojn) kaj sur la iktus'oj (1), egalvaloraj al la fortaj tempoj en 
/nuziko. Ne estis konstanta la korespondado de la iktusoj kiin la 
tonika akeento». 

Cap. 2, par. 2. «Per la grupoj da silaboj, kies kvanton la 
antikvuloj konis kaj uste taksis , ili formadis la metrikajn piedojn, 
nome grupojn da du, t r i , kvar a pliaj s i laboj; en tiuj silabgrupoj 
oni devas distingi, krom la nombro da silaboj, la kvanton de iu 
silabo». 

Cap. 2, par. 3. «La metrikaj piedoj» a «mezuroj» est&s simplaj 
üü kunmetitaj. Da piedoj simplaj, ekzistas dekduo, kiuj neniam havas 
pli oi t r i silabojn, nek malpli oi du silabojn.» 

La simplaj piedoj plej uzataj e s tàs : 

Í
Pi r ik io (du silaboj maUongaj) v v 
Jambo (mallonga kaj longa) v — 
Trokeo. íJonga kaj mallonga) — v 
Spondeo (du longaj) 

Anapesto (du maUongaj kaj unu longa) v v — 
Amübrako (unu mallonga, unu longa v — v 

Trísilabaj '> kaj unu malloirga) 
\ Dakt i lo (unu longa kaj du maUongaj) — v v 

Bakio íunu mallonga kaj du longaj) v 

La kunmetitaj piedoj rezultas el la kombinajoj de s implaj ; el 
ili fornii as grupoj kvars i labaj , kvinsilabaj kaj e sessilabaj. 

Per tiuj piedoj konvene kombinitaj oni formis diversajn specojn 
de versoj, nome la heksametron, la pentametron, kaj multajn aliaja. 

Ni vidis ke la greka-latina poetiko estàs karak te r iza ta per la 
ekzisto de silaboj longaj kaj ma'llongaj. En Esperanto ne ekzistas 

(1) ictus = ri tma akeento. 
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longaj kaj mallongaj silaboj, sed nur silaboj tonike akcentitaj a 
senakcentaj. P ro tio, se oni volas imiti en Esperanto la klasikan 
metrikon, oni estàs devigata, same kiel en al iaj modernaj lingvoj, 
uzi piedojn konsistantajan ne el silaboj longaj a mallongaj sed 
el silaboj tomike akcenti taj au seaiakcentaj. Do la grekada't ina 
longeco de la silaboj liavas kiel ekvivalenton en Esperanto, la akcen,-
titecon de a «i'aboj. 

VEESEAEADA SISTEMO TOXIKE-KITMA 

Tin ei sistemo, en kiu estàs verki taj la plimulto de Esperan-
taj poemoj, konsistas el alt er nadó de silaboj fortaj kaj malforlaj^ 
tio estàs, el sinsekvado de piedoj konsistantaj el silaboj akcentitaj 
a neakcentitaj. ÍLa aran o de tiuj piedoj devas est i identa en 
iuj verslinioj. 

VEKlSiFAEADA SISTEMO SILABMEZUKA 

Tiu i sistemo ne konsistas el piedoj kaj sekve ne havas tiom 
da ritmaj akcentoí kiom da tonike akcentitaj silaboj. En i oni kal-
kulas la nombron da silaboj kaj r i tme akceutas en iu verso—devi-
ge—nur unu silabon. En t iu i-itmakcentita silabo devas koincidi, 
konipreneble, tonika akcento. (1) 

La loko, kie devas esti la ununura ri tmakcento de òiu linio, 
dependas de la nombro da silaboj. Ekzemple, dekunusilaba verso 
devas havi akcentita la sesan silabon, sed ans ta ta la sesa i po-
vas havi akcentitak la kvaran kaj la okan samtempe. 

Do ne estàs manko de ritmo en la versfarada sistemo silab-
mezura. Se en la tonika sistemo periode revenas unu r i tmakcento 
e iu píedo, en la silaba sistemo periode revenas almena unu 

ritmakcento èe iu linio. 
Krome. kelkafoje en silabmezuraj versoj trovi as, funde, iaj 

piecloj, tio estàs, grupoj da du a t r i silaboj, sed okazas ke d ia 
sinsekvo ne estàs identa en iu linioj. 

(1) La kata luno Milà i Fontanals skr ib is : «Koncerne la nio-
deruan poezion, n i parolas ne pr i veraj piedoj, sed pr i la movo 
naski inta el la nombro da silaboj kaj el la lokigo de la akcentoj»-
Siaflanke Coll y Yéhí diris, en «Compendio de Eetórica j Poètica», 
paragrafo 141: «En la lingvoj greka kaj lat ina oni mezuris la ver-
son kalkulante la nombron da piedoj a mezuroj; en la h i spana 
oni mezuras in kalkulante la nombron da silaboj kaj plie aten-
tante difinitajtz regulojn koncerne la akcenton». 
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KOMPARO INTER LA ISISTEMOJ TONIKA K A J SILABA 

e la versfarada sistemo tonike-ritma, en èiu silabo kun tonika 
akceuto estàs samtempe ritma ahcento; do, en aliaj vortoj, tonikeco 
estàs identa, je ritmeco. Tial oni nomas la sistemon tonike-ritma, 
car la ritmeco na ture rezultas el la tonikeco. 

Ce la versfarada sistemo silabniezura, nu r en unu tonike ak-
centita silabo en iu linio estàs deviga samtempa ritmakeento. Oni 
nomas la sistemon silaba, car en i oni a tentas en iu verso a li-
nio la egalan nomhron da silaboj kaj ne, kiel en la sistemo tonika. 
la egalan sinsekvon de piedoj. 

Sekve de tio, esperantisto leganta la sistemo tonika poemon 
verkitan la sistemo silaba, serèas ri tmajn akcentojn kiuj ne ekzis-
tas , tio estàs, li tonike akcentas tinjn silabojn en kiuj , la lia 
opinió, devus esti r i tma akoento, kaj se t iuj silaboj hazarde estàs 
senakcentaj kaj t ial ne permesas t ian a rb i t r an akcentadon, t iam 
l i e rare konkludas ke tiuj silaboj havas inalpravan tonakcenton. 
Tiuokaze, ne la silaboj pekas lcontra tonikeco; okazas nu r tio, 
ke en ili ne estàs la ritmeco, la difinita speco de ritmeco ser ata 
de la leganto la siistemo tonika, kiu, maïkonante la sistiemon 
silaban, ne faràs ian diferencon inter akcento tonika kaj akcento 
r i tma. 

K I A M A N I E E E ONI DEVAS L E O I P O E M O V T N VERKOFFAJN 
LAÜ LA SISTEMO SILABMEZURA 

Oni devas legi tiujn poemojn preska kiel prozon, tute fonge-
sante pr i piedoj kaj lasante ke la na tu ra íluado de la silaboj indiku 
la emfazon por la deklamado. Es tà s malfacila afero skribe mon-
t r i pr i tio, kaj t ial mi ne kura as plilongigi miajn rimarkojta, 
kiujn komence mi projektis pli vastaj kaj pli klarigantaj. Espe-
reble iam mi havos okazon deklami miajn versa ojn an taü inter-
nacia publiko kaj pli íauge p r i t r ak t i ilenove la aferon. 

Cu mi ne povos t raduki el la parnasoj ka ta luna, hispana^ 
franca kaj i tala, tiom valoiaj kaj indaj esti konataj , a r la Es-
perant is taro volas poetikan sistemon senutile r igidan? Cu, post cent-
foja klarigo ke mi ne uzas la la piedan ritniou, oni ankora ripro-

os min pr i malbona ritmo? Mi tre dezirus, ke esperantistoj el 
latindevenaj lingvoj lielpu min en tiu i afero... Kvankam modeste, 
mi persiste iros anta en, renkonte al la malkoinprenemo.. . 

J A U M E GRAU CASAS 

J 
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Bibliografio 
KATOLIKA KANTARO kolektita kaj eldonita de Leopold «h i -

ba, la komisio de la Katol ika Unui o Esperant i s ta en Wien-Verlag-
sanstal t TY3ROLIA A. G. W I E N I Stephansplatz 5. 75 pa oj 14x9. 
Prezo: 2 a striaj ilingoj a F30 KM. 

Sub t iu epigrafo S-ro. CMba kolektís kaj publikigis en formo 
de bro uro, 40 katolikajn kantojn kun akompauo de koncerna me-
lodia Ce la traesploro prezenti is al ni, an t a io. demando u la 
plimulto da tekstoj estàs originalaj aü t raduki ta j kaj alifianke u 
ih estàs verkitaj au esperantigitaj de la kolektinto, a r ni r imarkis 
ke neniu teksto, krom du aü t r i , porta s nomon, de a toro. Ni tamen 
volas kredi ks la pïej granda par to da ili es tàs t raduki ta j el la t inaj 
tekstoj kaj ke t ia t raduko estàs uldata a l la eldoninto. La t i u 

i vidpunkto ni konsideros lian laboron. 
P la is multe al ni la apero de verko kiel tia car ni spertas 

ankora en nia l i teraturo la mankon de verkoj destinitaj al la 
popola kantuzo. Tia neceseco okazigis en ni favoran inklinon al la 
bonakeepto de la verko kaj ni malfermis la libreton kun la espero 
de io vere bona, verkita kun solida preparo. Ni iomete elrevi is. 
La inteuco estàs efektive bona sed la fakto ne tu te respondas al 
tiu intenco. La nia opinió, e kantaro , tekstoj kaj melodioj devas 
formi kvaza unu tuton ne disigeblaii, la spir i to de la melodio de-
vas kunfandi i kun tiu de la teksto kaj inverse, en formo ke me-
lodio devas ajni komponita por la kanta jo kaj reciproke. Tiama-
niere amba ili sin montras naturece kaj at ingas la estimon de la 
publiko kiu plej ate proprigas ilin al si kaj faràs ilin par to de 
sia propra spirito. ISed en la verko kiu nin okupas mankas t iu 
kunpenetri o de teksto kaj melodio kaiíze de ne sufièe bona teksto-
materialo kaj de versaj malfacilajoj ne t ravenkitaj de l 'autoro. Ni 
faràs escepton pr i t re malmultaj kantoj kies plimulto videble estàs 
originalajoj en Esperanto. 

Ni riproèas al la t radukinto la oftegan uzon de pronomaj kaj 
suüksaj rimoj, la helpopeton kiun li insiste faràs apud konjunkcio 
ja kaj artikolo la sendube por plenigi mankon de versa silabo car 
amba ili estàs vere superfluaj en sennombraj okazoj; forigon de 
prepozicio en esprimoj k i a j : vemu min, rapidu min, inda vin, plaeu 
lit\, manikas min, kaj a l i a j ; forigon de akuzativo en frazoj k i a j : 
kiun-kiel testament' (on); saman forigon en frazoj de almovo k i a j : 
En Jcorpo (n) kaj en sang' (on) de DV. Kaj k ïan figurajcdi dir igas 
al S-ro. Chiba la postulo de rimo on'!: sur kruco-tron', kvazaS la 
kruco estàs trono au navas in. Ni r imarkas uzon de prepozicio 
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per ans ta ta pro; mankon de substantivo kaj uzon de adjektivo en 
substantiva rolo; saman mankon òe esprimo la mi-ajn en senco de 
miajn samfatmilianojn. Nekompreneblaj ni ju as la 10* strofon de 
la 17" kanto kaj par ton de la 2a de la 25"' kaj a n k aü nekompre-
nebla montri as al ni la frazo: la. nomo Mario la koron certitf. Ni 
vidas predikatecajn adjektivojn en akuzativo, vortojn: taskis, reg-
•nujo, (antata regno), maltnank', protegu, sigilo, koneedo, k. a. ne-
pre malakceptindajn, kaj grafikajon: Jesu'n alvidante, ans ta ta Je-
suon vidante (cetere, kion signifus alvidiï). Spéciale ni r iniarkas 
la malreligian sencon komunikitan de la a toro al la 6* strofo de 
la 11" kanto kiun ni permesas al ni kopii por edifo: 

E n la maljunaj tagoj 
Nun e Elisabet ' 
Per Liaj mirindaj oj 
Trovi as en graved', 
Senfrukta estis i 
Sed io estàs ebla 
Al la eterna Di ' 

STi t re beda ras la malbone zorgitan taskon de S-ro. Ohiba. 
Ni ne konas an taüan verkon l ian kaj supozas ke tiu i estàs ia 
unua publikigita. Pro tio ke i estàs la unua, nin ne mirigas ke 
li ne seiis havi suücan paciencon por atendi, sen tcmpopremoj, pli 
nialproksiman okazon de verkeldono por dume, pli profunde kaj 
konscience labori èe la nuna kiu efektive meri tas tion. 

Síuzikí&inke la verko estàs a t inda. i ertkavasi komplietan 
me'skantaron kaj aüa jn diversajn melodiojn konvene ordigitajn kaj 
ta gajn por specialaj religiaj solenajoj kies pliínulto apar tenas al 
klasikaj a toroj, kaj la ceteraj estàs u el t i r i ta j el diversaj dioce-
zaj liorlibroj u el popolkantoj. Oni komprenos do, ke ili pa sis 
t i a la k r ibn io de Iteiupoj kaj ke ili alvenis al ni k'un pleiü-o 
de inspiro en sia profunda religia senco. Iuj el ili estàs ja allogaj. 
La a toro en ovis melodion de li komponitan kiun ni opinias su-
fi e akceptinda. Ni ne povus konsili, tannen, prunteprenon de melo-
dioj por adaptigo al kantoj , kiam la unuaj estàs t r e konataj kaj 
ha vas di.finitan karakteron, kiel okazas kun la melòdio de «LA 
ESPERO» de F . de Ménil enhavigita por ta gi, sub an ita teksto, 
kiel «l•Iinmo Katolika». ORPHEUS. 



KATALITNTA ESPEEANTISTO 15 

D i v e r s a j oj 

Navàs (Barcelona).—Jus fondi is grupo en tiu arnia vila o; 
ia nonio estàs «Morga a Stelo»; ejo, e Sro. Joliano Sar r i pi. 

Iglesia 18. L-ongan vivon kaj prosperadon al la nova grupo. 

Sant Vicens de Castellet (Barcelona).—Propaganda parolado 
de Sro. Sebastià Clialer ce Salono Miral les ; 100, personoj eestis 
la propagandan feston en kiuj multaj fari is adeptoj al nia idealo. 
Knrso gvidata de fervora Esperant is to Sro Matabosc. 

RuM.—Nova kurso por íraulinoj sub sperta gvidado de Sro. 
Escajo . La kursoj progresas oje. Projekta ta parolado pr i Es-
peranto en Teatro 0. D. Republicà. 

Terrassa.—Graada festaro okaze de la Jubileo de Esperanto. 
Libro kaj gazeteksposicio. 

Eldono de 2.000 propagandaj folioj en forniato de granda 
jurnalo kun foto de Doktoro Zanienliof kaj kli ajo de Esperanta 
Himno. 

Kristnaskfesto kun paroladoj de S.roj Garr iga , Clialer, Puig. Dal 
n a u , kaj Solà. Xovaj Kursoj dnm Januaro" Sinó Elisalet Itli svisa 
esperantistino eestje la feston kaj estis kore kaj frate akceptata. 

Vinaroz,—La ISan de Decembro,! niaj kunkomitatanoj S.roj 
S. Clialer kaj D. Dalmau veturis al la nrbo Vinaroz por tie fari 
propagandon kaj prepar i la onïanizadon de nia kongreso en la 
venonta jaro. En Vinaroz, kaj en la salono de la Urlx>domo, kun 
eesto de Lia TTrbestra Mo to, S.ro Higinio Roca, ParoKes1.ro, P t ro . 

J . Pascual , ju isto, S.ro Luis del Castillo. Provin ca Deputito, 
S.ro Sebastiàn Rooa, IfflStruistinoj S.inoj Franciscà Ferrer , Jul ià 
Querol, Amparo Brandes, Rogelia Bernat kaj granrinombra publiko 
okazis la propaganda kunveno. i9.ro Ribera en la nomo de la urbes-
t ro prezentis la parolontojn kaj laiü(dis la decidon okazigi nian 
kongreson en sia urbo. S.ro Clialer parolis poste pri la signifo de 
Esperanto, iaj historio kaj disvolv-o kaj lonse pr iskr ibis la sim-
pleeon de la lingvo. Multaj apla doj bonvenigis la paroladon de nia 
amiko. Fine parolis nia Prezidanto, kiu klare vidigis la a l tan celon 
de la esperanta movado kaj la gravecon de la Internaciaj Floraj 
Ludoj. Longa aplafidado salut is ankaü la paroladon, kiu estis bona 
anta preparo por nia venonta kongreso. La propagando fari ta veki's 
en la u i bo grandan intereson por Esperan to ; multaj personoj petis 

http://ParoKes1.ro
http://i9.ro


16 KATAIAJNA ESPERANTISTO 

informojn al niaj amikoj kaj ni scias ke jam lernolibroj estàs 
senditaj al Yinaroç kaj kurso estàs en preparo. 

Barcelona.—La 15'n de Decembro okazis en la grupo «Barce-
lona Stelo» la Festo de la Libro; i estis granda sukceso: pai-olis 
S.roj Grau, Alberich, Gili kaj kiel reprezentanto de K. E. F . S.ro 
J . Herp . 

Ni ojas b.cii i ke nia fervora samideano S.ro J . Gili estàs 
denove en nia lando post longa forrestado. K o r a n bonvenon! 

—S.ino Elisabeta I th el Genevo, alvenis Barcelonon por kelkmo-
na ta restado. *i estàs jam konata de kelkaj el niaj aiuikoj eestintaj 
la kongreson en Edinbungo. Ankaíi koran bonvenon! 

Radio.—La 27an de Decembro en Eadio Barcelona far is parola-
don en Esperanto pr i la temo «Esperanto ne súper iuj aliaj idealoj, 
sed jes súper iuj aliaj lingvoj», S.ro Luis Santamar ina . 

KONTRAÜ ESPERANTO.—Antn kelkaj monatoj S.ro Eosse-
lló el Pa lma de Mallorca komencis mal justan kaj perfidan a takadon 
kontra Esperanto en unu el la jurnaloj de la insulara efurbo. 
iSekvis respondoj de S.ro M. Arbona el Sóller k iu t re uste respon-
dis la kr i t ikojn de n ia nuna kontra ulo. Sajnas, tamenf ke la 
dir i taj artikoloi kontra nia lingvo ne multe pla is al la Bedakcio 
de la urnalo, ar i tiu decidís ja meti finon al la polemiko. Òar 
la propono ue K. E. F . S.ro J . Rosselló estis elektita membro el la 
LÉngva Komit i to . ni turnis nin al S.ro Th. Cart . prezidanto de la 
Institució, kun protesto kontra la dir i ta ekssamideano kaj petante 
lian eksigon en la nomo de iuj ka ta lunaj esperant is toj . De S.ro 
Cart la Komitato de K. E. F . rkevis leteron, per kiu li sciigas 
ke li, kiel Prezidanto de la Akademio, nenion povas. fari , car S.ro 
Rosselló anta kvin monatoj havis la bonan penson mem peti sian 
eksi on. 

Ni t re bedaiíras ke S.ro Rosselló, kiu estis iam bona esperan-
tisto, falis en la malfortecon labori por nova solvo de lingvo interna-
d a , kiu ja kiel montras anta aj spertoj, povas niu- koniuki :il 
ÏÏaoso, sed tute 3W al iu p rak t íka solvo. Ankora pli kondamninda 
estàs lia uzado de argumentoj, kiujn li nepre scias falsaj, kontra 
la agado de D.ro Zamenhof; tion ne faràs lionesta persono. 

Ni volas kredi ke tia e rara stato de lia rneiiso forpasos kaj ke 
iam li rekonos sian malpravecon. 

Hispana Kongreso.—Xi ricevis cirkuleron de la Organiza Ko-
mita to de la Hispana Kongreso de Esperanto kiu okazos en Sevilla 
de la 5* is la 9a deXovembro 1928"; P r o troa lcngeco ni ne povas 

in publikigi. Yolonte ni donos pliajn detalojn p r i i, k iam ni 
ilin ricevos. 

Munhelpo.—S.ro Ed. Jung , diversfoje premiito en la In ternar ia] 
Floraj Ludoj sendis al ni dudek kvin pesetojn por la K. E. F . Plej 
koran dankon kaj la bona ekzemplo rieevu imitantojn. 



Efflhls l i la f i lndl Cililni i" Ciimilfilis 
Article primer.—Amb el noan de «Federació Catalana d'Espe-

rnntistes» hom constitueix una federació d'esperantistes en terres de 
llengua catalana. 

Art. ueaon.-A objecte de la «F. O. d'E.» és la unió de tots els 
esper-míistes en terres de llengua catalana per a la divulgació i pro-
paganda de l 'Esperanto, pels fins de la representació aconse'llad.x en 
La reunió general del V Congrés Internacional d'Esperanto celebrat 
a Barcelona, per a complimentar tots els acords i resolucions, que 
afecten als esperntistes com a col•lectivitat,, emanats dels Congres-
sos Internacionals o dels nuclis directors de la llengua del ,Dr. Za-
menliof. 

Art. tercer.—Per a el millor compliment de l 'article anterior, 
la «E. C. d'E.» publ i íarà una revista, l 'organització de la qual serà 
determinada per un reglament especial inferior publicat pel cos dé 
redacció i prèvia ai captació del Comitè Directiu. El preu de l'abo-
nament a la revista serà de sís pessetes anyafls. • 

Art. <[H.(irt.— La «F. C. d'E.» constarà de membres associats i de 
membres isolats; els primers seran federats per mitjà de l 'entitat 
a la qual pertanyin i els altres directament i en caràcter part icular . 

Els diversos organismes pertanyents a la «F. C. d'F,» contri-
buiran el Eieu sosteniment amb la quota qua tr imestral , pagada a la 
bnstreta, de UMO pets. almenys per cada soci i els individuals amb 
una quota mínima de 3M0 ptes. annals , pagada a la bestreta. 

Art. quint.- La «F. C. d'E» serà regida per un Comitè Direc-
tiu, renovable (ada any. compost de l'resident, Vice-president. Se-
cretari, Vice-secretari, ('omplador. Caixer, Administrador i quatre 
Vocals. 

Art. xixè.----Fi Comitè de la «F. C. d'E.» convocarà almenys una 
vegada a l'any, en diferent's localitats, durant la primavera i en 
dia festiu, tols els federats, en Assemblea o Congrés general, en el 
qual, prèvia ordre del dia hom donarà compte als assistents del's tre-
balls i gestions acomplerts pel referit Comitè Directiu durant el seu 
exercici, hom acordarà el lloc on deurà celebrar-se el vinent Con-
grés o Assemblea, hom nomenarà els individus que deuran 'consti-
tuir el Comitè el pròxim exercici, i hom discutirà les proposicions 
que hagin estat presentades abans de la sortida del número de la 
revista anu i r i an t el Congrés o Assemblea, i anunciades en l'ordre 
del dia. 

Ai't, setè. El Comitè serà facultat per a crear les seccions que 
cregui més (onvenieuts per a la prosperitat de la «F. C. d'F.» i de 
l'Esperaittl), les juntes de les quals seran renovades, per cada Cofhi-
íè ile bell nou elegil. 



Serà' president nat de cada secció un individu del Comitè de-
signat pel mateix. 

Art. mstè.'—Tots els esiperàntistes pertanyents a organitza-
cions federades t indran veu i vot en les Assemblees anuals , però el 
seu vot serà. delegable al president d'un grup o una a l t ra persona 
qualificada, prèvia la presentació dels corresponents carnets de soci. 

Art. novè.—Tots els acords de les Assemblees o Congressos se-
ran .presos per majoria absoluta de vots dels socis assistents. Les 
esmenes que puguin presentar-se a aquest reglament deuran ésser 
presentades amb la deguda antelació per tal d'ins loure-les en l'ordre 
del dia i publicades en la seva total i tat , puix que només podran 
ésser discutides i aprovades en los Assemblees o Congressos gene-
rals . 

Art, desè.— La llengua oficial de la «F. C. d'E.» serà lT£spe-
íanto . podent també emprar-se 'la catalana en les Assemblees. 

Art. onzè.—Aquesta «F. C d'E.» podrà actuar mentre compti 
amb dues col•lectivitats organitzades o trenta membres isolats. En 
cas de dissolució, previ acord d'ella, ]'actiu existent serà l l iurat 
al caixer de la Constant Representació de les Societats Nacionals 
Espenantistès; 

Art. transitori:—La «F. C. d'E.» serà domiciliada a Bar.elo-
na carrer València, 245. 

Kataluna Antologio 
KOMPILITA D E 

Jaume Grau Casas 
416 pa oj 22 X 1<» 

A etebla e la Karcelonaj Grupoj kaj e «Kataluna Esperan-
tisto». València, 245, je 12 ptoj. 

Por la resto de la Iberia duon.insulo kaj eksterlando oui sin 
turnu al S-ro. Eduard Capdevila. Carders, 29, Barcelona. 

l'rezoj kun rekoinendita pofito enkalkulilta: £Por Iherio: 13 
ptoj. I 'or eksterlando: 15 ptoj. í) ilingoi, 11 svisaj frankdj a 2 
dnlaroj. 

Laíi la jugo de kompetentaj esperantistoj . la Kata luna Anto-
logio estàs min el la plej valoraj en Esperanto. 

A etu balda la Iibren kaj diskonigu tra la tuta mondo la 
a l tan gradua de kultu.ro de la miljara kata luna lingvo. 

4'RESE.TO SALVATELI,A I C.° - TERRASSA 

http://kultu.ro
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OFICIALA OíROAXO D'E LA KATALEX A ESPEIÍAXTISTA 
FEDERACIÓ K A J DE LA IXTElíXAClA.I FDOiBAJ LUPO 

FRAGMENT 
El món adopta eacla dia fornies més i més internacionals. Ena 

catàstrofe en lo nien pregon de l'Asia influeix en els ínercats d'Eu-
ropa i al revés. Ena nova, bella pern do música en un mes ha do-
nat la volta al món. Igual passa amb els bons films. Els murs, que 
separen els pobles ja comencen de trontollar. Aquells qui veuen per 
això els sens interessos amenaçats, criden espantats , inciten a de-
fensar-se, exigeixen lleis dictatorials i severes. 

Però cada dia que passa va veient-se mes clar, que les noves 
muralles xineses amenacen d'enderroca r-se. Demà. passat demà. tant 
se val. .la no representen cap paper defensiu, no mes fan que 
ofegar el propi país. A banda i banda s'hi ha concentrat tanta 
força dinàmica, que busca sortida. La ciència, l'església, la tècnica, 
la moda, (d capital, la indústria, el moviment agrar i i treballista. 
tots a l'una, fan pressió damunt les velles pedres de i'ar aica i mal-
menada construcció... XI conferènries. ni convencions seran prou 
per a a tu ra r en el moment decisiu puest ísiagarn popular. 

Els homes que no temen d" mirar el porvindre cara a cara, 
aconsellen de preparar le"s pragtii fluir amplament 
l'inundació. La llengua internacional es la niés important, per la 
qual podrien normalment llançar-se els torrents populars contra-
dictoris per n constituir la gran família humana ïïnioa. 

X. II OI I LO V. 



"KATALUNA ESPERANTISTO" 
OFICIALA ORGANO DE 

KATÀLUNA ESPERANTISTA FEDERACIÓ 
Membra kotizajo: -T'n p.; Grtípoj: 120 pi >ro. 

bòno: 6 p. enlande kaj 6 sv. fr. internacïe, provekzemplero 2 
respondknponoj. 

Federa ia sidejo kaj reda r València, 245-ButCEixníA 

LA DEK DEVOJ DE LA ESPEBANTISTO 

1. Bone sr-iu la lingvon. t raktn gin ktm respekto, kaj lasu la 
versfaradon al poeioj. 

2. E«peranton uzu parolann ute kaj ne íusu >kii-
bante. 

::. La giibonigistoj d iskutu: vi Fimdamenton sekvu kaj fide-
la restu. 

4. Propaganda éiam. i. liku; rakonfcu 
faktojn. ne esperi 

5. Kion vi jiiivas lerai nur en una seiaajno, ne ins t rau en unu 
hoio; el ma ,-: ne faru regnlon, kaj el Li regulo ne faru 
malgrava on. 

6. Verkante en Esperanto, tie kredu interesa. kion naeilingve 
itenin legus; ne imagii. ke libron. ne malesparu, 
se mankas a etantoj , 

7. Al grupo àl iga; la kanvenon vizini: Esperanton parolu. 
Subtenu K. E. F. 

8. Atent», ke internacia Iingvo FíVOS nur per uzndo: niemo-
ru, ke lial internacia organizajo estàs neeesa, senlace varba por 
ü . E. A. 

!>. Legu gazeton. por ke vi konu faktojn; novajn abono, por 
ke i povu ekzisti: kunlaboru. pur ke gi esta interesa, 

10. Por Esperanto kiel movado agu: pur gi kiel realajo paga, 
kaj kiel alteB idealon konservu in en via Koro. 
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ÇPHpTlfTo 
OFICIALA ORGANO 

DE LA KATALUNA ESPERA NTISTA FEDERACIó 
KAJ DE LA INTERNACIAJ F L O R A J LUDOJ 

Nia devizo: Maro esias gutaro Redakcio: Carrer València 245 BARCELONA 

D I R B K T O R O : M A R I A N S O L À 

Df*ro Josep M.a Terrícabras 
Nia kara samideano, la unua prezidanto de K. E. F.. mortis 

en Viieh la 9an de Januaro 1928". 
Tre estimat» persono, kiu havis bonegan reputacion kiel ku-

racisto, li estis elektita prezidanto de nia K. E. F. en 1910", tio 
estàs en la komencoj de nia agado, do en la plej malfaeilaj tempoj. 
Kiel ju anto li partoprenis anka en la Flora j Ludoj. Lia sola 
nomo estis en Vicií bona kaj efika propagando por nia afero. 

Al lia mal ojigita familio, precipe, al lia kuzo nia samidea-
no S-ro Jaeinto Cornellà ni esprimas en la nomo de iuj kunfede-
racianoj nian plej sinceran kondolencon. 

LA REDAKCIO. 
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Nova Patrujo 

Nevidion, Blinduluion profund© malkovris al mi, al vi, niaj 
X I I P j , Floraj Ludoj. 

Efektive la cefa la reato florluda estis paitrujano, civitano 
de Nevidio, blüidulo de vidiga kaj sentiga koro : D-ro. Bànó Mi-
klós, huBgaro, samnaciano de viduloj grandaj poetoj Baghy kaj 
Kalocsay, anta aj alinjrintoj de efaj fllorludaj premioj. La plej 
prpksima konkursinLo al Bànó por la Na tura Floro de la Floraj 
Ludoj en 1927 estàs Fino. Varma .Jarvenpaa, blindulino el Finnu-
jo, evvitanino el Nerldio. 

Multaj samideanoj i<ntis de ni la eldiron p r i la r e r a nomo 
de uvi Lovostan, jam fama a toro de «Kenkonti o».Kelkaj estis 
tute certaj ke Kalocsay1 sin k a l i s sub t i u ans ta ta nomo. E a j 
kiam ni respondis ke CUTí Lovostan skribis al ni ke li estàs blin-
dulo. iuj kredis ke Kalocsay tiou diris por devojigi la scivolemu-
lojn p r i la vera nomo de la plej alte premiita florludinto en 1927. 

La aíitoro do- «Kenkontigo» íhie komplezis nin per rajtigo 
publike sciigi ke lia vera nomo estàs Bànó Miklós, ke li estàs 
scieucisio lo anta kaj laboranta en la hungara efurbo Budapest, 
VI, Délibàb - LT. 23. La scivolemuloj estàs do plene kontentigitaj , 
kaj la tuta esperantis taro ojas ke granda poeto aperis en nia 
Nova Mondo elveninta el Nevidio al la mondo de la Nova Sento, 
per* kïar igaj , lumigag poemoj. 

E l letero ricevita de Dro. Bànó Miklós mi t ranskr ibas kel-
kajn vortoju kiuj iom sciigas p r i Nevidio kaj iaj aferoj : 

«Kun danko mi ricovis viajn sciigojn anta longe, kaj tuj 
skribis al Fino. Ja rvenpaa kies respondo nun alvenis, kaj kies 
efa on jen mi t ranskr ibas por vi la vorte.— 

«Ho ve! Mi ne sciis, ke mi devis skribi al Sro. Dalmau pri 
la sendmaniero de la mono, car mi ha vas neniun, kiu legus al mi 
esperantan nigran sknibon, e kelkaj vidlulskribaj leteroj de la 
sunüdeanoj estàs treege malfacile klarigeblaj al mi». 

Nun, ka ra Sinjoro, vi povas vidi la malfacilajojn kiujn blin-
duloj havas en la interr i latoj kun vidantoj. 

Eble t iu letero eè komprenigos a l vi la neeeson, ke iu—nun-
ja re mi—devis entrepreni la t ranskr ibadon de blindulaj konkur-
s a oj,—kaj ke j a estis grava pa o el Nevidio, kiu nun alport is 
tamen iom da ojo kaj honoro por Blindolando.—Tial la estraro 
de TJABE nun t r ak tadas pr i organïzado de sciigoj pr i iusipecaj 
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konkursoj, kiujn blinduloj povus partopreni.—Almena la Floraj n 
Ludojn ni preferus iam anta meti a l niaj samsortanoj, kiuj , vi 
povas legi, ne havas plej ofte eblecon, legigi por si la nigrepresajn 
aferojn.—Sed por ne esti «nur ricevdezirantoj», mi jam t rak tad is 
kun la estraro, ke eble ü A B E oferu iujare 50 pesetan premion al 
la Florludinto sen ia, kondi o, t. e. la Florluda estraro povu in 
utilige tute la sia bontrovo, n i nu r petus ke nian es t raron la per-
sonom, kiun ni nonios—vi sciigu pr i la plena rezultato tu j , k iam 

i estàs publikigita, do plej poste tuj post la festo mem,—ke AUBE 
povu kontroli, cu estàs blindulo inter la gajnintoj, por lin sciigi, 
kaj por pagi ansta ta la gajninto prezon de la Diplomo, se ne estos 
mona premio». 

Jen vortoj pensoj kaj agoj kun entileco kaj justemo, kun 
dankemo kaj malavaremo. u Nevidio, u blinduloj éstas homa.ro 
pr i bona oi vidantaro? 

Multaj vidantaj premiitoj, ankora ne sciigis nin ke ili rice-
vis la monon. Multaj , pl i multaj , tu te ne legis, malgrau ke ili 
ricevis senpage la koncernan numeron de K. E. krom la premio, la 
florludajn priskribojn, kaj senutile pligrandigas n ian puré fervore-
can okupegon pro la Floraj Ludoj. Multaj vidantoj konkursintoj 
kura is atentigi kaj propagandi al ni personajn motivojn por gajni 
premiojn, e multajn premiojn. 

M dankegas via, ka r a samideano blinda, kies senteblo, kies 
spiri ta vidado estàs ekzempla por vidantoj kaj ku ra iga, rekom-
peca por la organizantoj de la Intermaciaj Floraj Ludoj. Vi vidigu 
al multaj àvidaj rieevdezirantoj ke ili devos esti pli delikataj , pli 
bonvolaj, pli koniprenemaj pr i la plenumo de iuj kondi oj kaj 
detaloj kiujn postula's bona funkciado de nia Institució. Vi kompre-
nign a l iuj kapablaj , koncerneblaj samideanoj kaj samideanaroj , 
ke la katalunlingva esperantistaro ne povas da rigi senfine orga-
nizadon de Flora j Ludoj kun miloj da pesetoj por premioj sen 
helpo premia de aliaj esprant is taroj . J a m dektr i jarojn ni tiel 
florludigis nian internacion. Via ekzemplo estu imitota por ebli-
gi nian da rdgadon. 

Danke, amike, kortuàiite sialutas Neviidion, 

DELFI DALMAU. 

http://homa.ro
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Skizo de Humanista Historio 
Rimarkoj pri la eneralaj principoj kaj praktikaj ekzemploj de 

humanista historio de la homa raso 

ENERALAJ RIMARKOJ 
En èiuj landoj de la Tero oni pli kaj pli parolas kaj skribas 

en niaj tagoj pri nova historia instruado, kiu forlasus la is nun 
aplikatan, enerale disvasti intan metodon. Sed oni ne bone scias 
ankora , kion oni donos en la manojn de la infanoj, lernantoj en 
mezaj lernejoj, anstata la nun aplikataj manlibroj. Oni konsen-
tas unuanime, ke la militoj, kiuj ne havis profundan influon al la 
evoluo de la mondo, devas esti forlasataj el la programo de la his-
toria instruado; la paroloj, e famaj, kiuj celas ven on, rabon kaj 
iuurdon, devas esti ignorataj de la moderna pedagogo. Eesume, oni 
pli a das pri tio, kion oni devas forigi el la lerneja programo, oi pri 
tio, kion oni devas instrui. Nek per negativaj asertoj, nek per tro e-
neralaj konsideroj ni sukeésos eduki la morga an homaron. Ne su-
fi as rekoni la necesecon de klarigo pri evolució, aciença kaj teknika 
progresoj, ekonomia interrilato kaj solidareco de la popoloj, subordi-
go de la tata moralo al la inter tata, ktp., sed por praktike realigi 
la programon jam akceptitan de la plimulto de modernaj pedagogoj, 
oni bezonas doni praktikan kaj tuj utiligeblan historilibron. Sed ni 
ja scias, ke tia libro neniam aperis is nun. Tial estus malpruden-
tajo. se mi verkus in en kelkaj entuziasmaj horoj. 

La celo de iiu i disertacio estàs skizi la enhavon de estonta 
pli kompleta kaj pli bona manlibro de humanista historio. Mi po-
vus in nomi skeleto de nova historio. Tiu i historio, kiun mi ski-
zos, estàs destinata por la unuagrada historiinstruado de mezaj ler-
nejoj de èiuj landoj de la Tero. Mi ne nur diros, kion tia univer-
sala historio devas iniStrui sed mi donos praktikajn ekzemplojn de 
tia instruado. Tio ja estàs efe afero de stilo kaj de pedagogia ler-
teco. Ni ne devas instrui la plej grandan kvanton de faktoj, nek 
ni celas severan sciencan ekzaktecon: ni nur volas doni al la in-
fanoj facilajn, klarajn kaj interesajn klarigojn pri la plej gravaj 
faktoroj de la homa historio. La tasko de pli alta historia instrua-
do estàs poste plenigi la truojn kiujn ni lasas. 

Mi rekonas, ke la infanoj devas ellerni la plej gravajn fak-
tojn de la universala kaj de la nacia historioj. Ne estàs eble igno-
ri la Napoleonajn militojn kaj esti samtempe kulturita homo. Sed 
mi opinias, ke anta oi lerni sian prop ran nacian historion kaj la 
puré politikan historion de la tuthomaro, oni devas ellerni la his-
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torion de la komuna progreso de la homa raso. Anta oi ni ekko-
na$j kio nin diwcfas, ni ekkonu, hio nin kunigas! La ko-
le&iïpa moralo devas esti Ham pU alta oi la individua. 

Elirante el tiu i principo mi nur skizos tie i la unuagradan 
MstoriinstrúadoB de niezaj lernejoj. La mia persona konvinko je' 
t iu i grado de ïa instruado oni zorge devas eviti iujn politikajn 
okazajojn kaj anka puré kronologiajn faktojn. Tie òi n i devas 
instruí la puré humanistan historion, kiu ja estàs la sola objekto 
de tiu i disertacio. 

Al la edukistaro: Edukistoj de la kvin kontinentoj, vi estàs 
gardantoj de la animoj de la estonta generació. Cu vi estàs kons-
eiaj pr i viaj devoj? u vi konas la gravecon de viaj respondecoj ? 
Vi devas aiperi en la okuloj de viaj junaj diséiploj justaj ka i per-
fektaj. Yi tion atingos per toleremo, pacienco kaj justeco. La infa-
no posedas denature sanan moralan senton, ia juna animo küni-

as al la bono simile al magneto. Es tu potencàj antenoj de huma-
nismo al kiuj klini u iuj animoj de la infanaro de kvin kontinen-
to j ! Vi \parolos al ili kun entuziasino kaj kun fervoro; vi ne ripetos 
laiívorte miajn tekstojn, vi nur erpos el ili iiispiron. La infano ne 
devas a di la saman aferon, kiun i jam legis a kiun i legos en 
sia libro. 'Tio kredigus al i, ke la instruis to estàs malinteligenta. 
Neniu libro povas dir i a l vi, ho geedukistoj, kion vi devas instruí 
al viaj gelernantoj: via koro diktu al vi la parolojn! 

HVMANIBTA HISTORIO 

Kara j infanoj! En t iu i j a ro ni ekkomencos la liistoriajn le-
cionojn. Eble vi jam konas diversajn aferojn el la historio. Vi for-
gesu tiujn aferojn momente. Óio, kion la homo lernas, ut i las . Kiam 
la okazo venos, vi do profitós el viaj nunaj konoj. Sed ni konside-
ros, ke vi nenion scias kaj ni komeneos Mon en la ovo, en la ori-
gino, en la plej unua komenco. Se vi atente sekvos vian instruis-
ton kaj se vi diligente lernos viajn lecionojn, neeble estàs ke vi ne 
sukcesu. iu infano kiu atente a skultos, komprenos kaj se vi es-
tos diligentaj la tu ta klaso seu escepto jiovas ricevi la plej bonan 
noton. 

Tiel vi enkondukos la instruadon, kara j geedukistoj. ÍTecese es-
tàs iam trankvil igi la infanojn, vi devas sugesti al ili ke ili estos 
kapal•laj iuj je ricevo de plej bona moto. Vi superrigardu mal-
grandajn erarojn kaj vi tuj la du, k iam estàs malgranda progreso. 
Sied vi jam konas tiujn i principojn de nova pedagogio kaj mi po-
vas da rigi la historion. 

1° lekcio. La origino de la hornaro. 

file:///parolos
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La nombro de la hodia vivantaj homoj sur la Tero estàs tre 
granda. La stat ist ikistoj kalkulis , ke i estàs i rka e 1.660.000.000. 
La kontinentoj , la s tat is t iko estàs la sekvanta : 

Europo: 450.000.000 
Azio: 880.000.000 
Afriko: 150.000.000 
Ameriko: 180.000.000 
Oceanio: 10.000>.000 

Tiuj i s tat is t ikaj ciferoj ne devas e'sti kompreneble ekzakte 
e l lemata j , sed ni notu ilin en niajn kajerojn kaj iufoje, kiam ni 
rigardos ilin, ni meditu pr i la loko, k iun havas la popoloj de Eu-
ropo en la oceano de la tu ta homaro. 

De kie venas t iu i giganta a ro da homoj? La la scienculoj, 
la homo apar tenas al la primata grupo de la mambestoj, sed i 
multe diferenci as de la bestoj. J e n kelkaj el la efaj diferemcoj: 
vert ikala, rekta s taturo, dupieda m a r o, granda cerbo (la cerbo de 
la homo pezas 1.360 gramojn kaj tiu de la plej grandaj goriloj nur 
pezas 360 gr.) Ni devas speciale akcenti la rolon de la homa cerbo. 
Per la potenco de sia intelekto, la homo, malforta kaj mizera mam-
besto—la sia korpo—sukcese venkis la kre i ta ojn de la naluro kaj 
jungis la natura jn fortojn kiuj hodiaii laboras ans ta ta la tro mal-
fortaj homaj muskoloj. Nur per la laborigo de na tu ra j fortoj la 
homaro estàs granda. La ar to , la religió, la manifesti oj de la ho-
nia intuitivo, unuvorte, io, kio estàs spir i ta kaj c ic kio diferenci-
gas la homon de la bestoj, estàs la rezultato de la homa intelekto! 
Ni eliru el niaj lo ejoj, en nia moderna epoko: ni mar u inter la 
uzinoj, sur la vojo t rapasa ta konstante de mekanikaj veturiloj, sú-
per niaj kapoj la birdoj sidi as sur elektraj kaj sur telefonaj fa-
denoj, sur la kajo milo de feraj muskoloj, kiujn ni nomas levile-
goj, de ar as la sakojn kaj pakajojn venantajn de malproksimaj 
kontinentoj, pere de vapor ipoj, hejtitaj de karbo, kiu ja estàs 
kondensita sunüumo... Mi povus da rigi la serion de t iu i frazo 
sed vi iuj scias, is kia grado la homa aktiveco kreas n ian bon-
farton, nian vivon mem! Sen la in enieroj, la laboristoj , la ma i-
moj, neinia kuljturo estàs ebla en nia mondo, kie la nombro de la 
homoj tiel plimulti is, ke la ekhalto de t iu i giganta mekanika 
progreso kaüzus sen dubo la morton de milionoj de homoj, kiel tio 
okazis en an ta aj tempoj, ekzemple en Hindujo. 

La efa faktoro en la historio de la homaro estàs la progreso 
de la scienco kaj de la tekniko. Po r konipreni la homan historion, 
ni devas ekzameni, kiamaniere la malforta homo subcesis venki 
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la naturon. La historio de la homaro estàs giganta batalo inter la 
komo kaj la kruelaj natur íor to j , kiuj estàs l•lindaj. Mi diràs , ke 
la natur íor toj éstas blindaj, car ili tute ne atentas pr i la homo: ili 
estàs kruelaj car ili detruas ion, kio baras i l ian vojon. La natur-
fortoj tanien estàs aiika grandaj kreantoj . La forto de la vento 
estàs detrua forto por la remboato, sed i estàs bonvenigita de la 
maristoj , kies velboato nagas sen movo sur t rankvi la oeeano. La 
komo sciis utiligi la natura jn fortojii, kaj t i a l i meri tas la no-
mon, kiu difereneigas in de la bestoj: homo sapiens. 

Anta oi ekzameni la evolucion de la homa gento t ra la jar-
miloj, n i devas fari íom da generala studo p r i la deveno de la ko-
mo kaj pr i la originoj de la komaj soeioj. P r i i èiuj aferoj ni 
lernos poste en aliaj fakoj, sed ni devas ilin mencii tamen anka 
tie i por la kompreno de la vera objekto de niaj studoj. 

Origino de la homo. La homo aperis sur la Tero jam en tre 
antikva epoko. La arkeologo), kiuj fosis la interna on de la tero 
trovis multajn ostojn kaj ruinojn, laborilojn kaj arniilojn de la 
t. n. antaithistoriaj homoj. La geologoj, estàs tiuj scienculoj, kiuj-
okupi as pr i la historio de la Tero kaj pr i la teraj formajoj, kiujn 
ni nomas tavoloj. Ili konkludis, ke la ostoj de la plej malnovaj 
homaj trova oj ku as en tavoloj, kiuj da tas de duonmiliono da ja-
roj antaü nia epoko. Ni povas do dir i , ke la homo aperis jam an-
ta 500.000 jaroj sur la Tero sed estàs eble, ke multe an taü tiu 
tempo. En t iu malproksima epoko E ropo estis kovrita de gla-
t io kaj t ia l oni nomas in glaciepoko. Depost t iam, kiel vi certe 
lernos en la elementoj de la asíronomio, a aliloke, la akso de la 
Tero an is sian angulon kun la ekliptika ebeno kaj dank' al tiu 
an o la vivo reprenis sian kut iman aspekton sur Ja Tero. Sen tia 
an o la homoj de la hodia a Europo aspektus iuj kiel la Eski-

moj de la nordpoluso. Xiaj tutaj civilizacio kaj kul turo estus t iam 
neekzistanta.J car ni devas scii, ke la Jdimato kaj la aspekto de 
la irka a o estàs la decidaj fdktoroj, kiuj determinas la kultu-
ron de la popoloj. La homoj de la varmegaj, t ropikaj landoj po-
vas vivi preska sen laboro. La naturo livcras al ili èion, kion ili 
bezonas. Bananoj kaj multegaj aliaj sukaj fruktoj estàs je ilia 
dispono en iuj partoj de la j a ro kaj la sunlumo permesas al ili 
ne zorgi pr i komplikaj vestajoj. P ro la boneco de la naturo , t iaj 
popoloj, vivantaj en tropikaj landoj ne multe progresas. Aliparte, 
la vivo de popolo vivanta inter glacio kaj sur malfekunda tero, el-

erpi as en eterna batalego por la ekzistado mem. Nek la indi e-
noj de la tropikoj kaj nek la Eskimoj por la polusoj povis do mul-
te evoluadi. La klimato de E ropo kaj de Ameriko estàs sole ta gaj 
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por potenca lioma evoluo. Ni do ne devas kredi, ke la civilizo estàs 
ennaskita propreco de iuj popoloj. La naturo ne faris grandajn dife-
rencojn inter la homoj, r i la te al meiisa vidpunkto. En iuj honioj, mem 
en la plej humilaj, es tàs enkai i ta j intelektaj trezoroj. Kio estàs ebla 
al unu popolo, al unu individuo, tio estàs ankaii ebla al alia po-
polo, al alia individuo. Per volo kaj per diligenta laboro iu po-
vas atiiigi belajn rezultatojn. Tro la sarna motivo iu lernanto po-
vas atingi la plej bonan noton kaj mi esperas, ke en t ra ei bela 
fako, iuj miaj lernantoj estos eminentaj. 

In ter liomoj estàs diversaj t ipoj . La diferencoj inter la di-
verskoloraj liomoj estàs suíice grandaj , tamen estàs hodia certe, 
ke iuj koloraj liomoj venas el la sarna fonto. La liomaro formas 
unu grandan rondon familian kaj la diferencoj inter ni estàs mal-
pli gravaj kaj r imarkindaj oi la simileeoj. Anta e oni penis klasigi 
la liomojn la rasoj, la hodiaiia scieiKo forlasis t iun èi klasigon, 
kiu neniam sukcesis perfekte kaj ni klasigos la homojn la popo-
loj. Efektive la homoj de la kvin kontinentoj estàs tute miksitaj . 
En la sango de iuj popoloj estàs jam miksi ta j la sango de ciuj 
aliaj popoloj. Eble ajnos al vi strange. sed estàs scienca fakto, 
ke en la sango de la sude ropanoj estàs retrovebla la sango de la 
afrikanoj. Eezultas el tiuj i supraj konsideroj, ke la homaro de-
vas esti solidarà komuneco de iuj popoloj. 

La klasigo de la homoj la popoloj estàs fondita sur la tieï-
nomitaj etnikaj TcaraMeroj de la omoj. La koloro, la formo de 
kranio, la baro j , kaj aliaj korpaj diferencoj inter la homoj ne 
tiom gra vas, kiom la komuneco de lingvoj, kul turoj , moroj kaj ku-
timoj, kiuj distingas la unuopajn popolojn de la tero. Efektive, la 
homo ne viva's izole, sed en komunecoj, kiuj estàs nomataj mrfoj. 
Dum la dauro de la historio la sotioj ne restas clam la samaj, ili 
evoluas kaj ili t ransformi as. La an oj de la soeioj ne estàs re-
voluciaj sed evoluciaj, kiel cio en la naturo. Sed p r i tio vi nepre 
aiírtos en aliaj fakoj, nome en la sociologia. Mi nur atentigas vin, 
ke en la historia studado oni devas konsideri la homon ne kiel so-
lan sed kiel socian individuon, kies iuj agoj kaj aktivecoj estàs 
limígiitaj de la sodiaj le oj. 

Kiial la homoj formis sociojn kaj ili ne vivas izole, k ie l - l a 
bestoj? La kialo de t iu i afero estàs la t, n. elconomia princip". 
La ekonomia principo kreis la metodon de la labordivido, k iu sole 
ebligas la rcaligon de grandaj kaj JcoleMivaj laboroj . La unuopa 
liomo estàs malforta kaj pereema, sed la homaro de la Tero for-
mas unu solan gigantan organismon, kies potenco- estàs grandega 
kaj kiu povas esti nomata eterna. La homoj spertis, ke ili multe 
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pli bone povas ekzisti, se ili kuni as kaj tiamaniere fondi is, jam 
en la aüroro de la homaro, la familio, kiu restas por òiam la bazo 
de la soHoj. Socio, en kiu ne plu estus familio, estàs fortikajo de 
kartoj: je la unua potenea blovo de la vivo, i falus en ruinoj! 
La sarna prineipo de solidareco kreis ne nur la familion, sed an-
kaíi la metiojn, la profesiojn, la kastojn, la induistriajn kaj ko-
mercajn organiza ojn, kiuj formas liodia nian socion. 

Mil kaj mil demíuidoj formas unu grandan enon de homa 
scio. Ni ne povas paroli tie ei pri la tuta òeno, nur pri kelkaj 
eneroj. Sed tiu, en kiu animo lo as, tiu, en kies psiko ardas fiamo 

de leriiemo, de seivolenio kaj de diligentemo, tiu certe ekkonos dum 
sia vivo, la plej grandan parton de la èeno, kiu reprezentas la 
homan scion. Car ni devas iiam memori, ke sole la scio diferencigas 
la homon de la besto. Post tiuj èi enkondukaj vortoj, ni ekkomenicu 
nian propran studon pri la boma historio. 

Anta oi skizi la vojon, kiun faris la homaro depost la an-
tikveco, mi devas fari kelkajn gravajn rimarkojn. La progreso de 
la homaro ne estàs unu rekta linio, kiu penetras alten de la abis-
mo. Bedaiírinde la homaro ne kapablis progresi sen eso. Sub di-
versaj cirkonstancoj, kiel invado de barbaroj, propraj eraroj, mi-
litoj, epidemioj kaj naturaj kataküsmoj. la unuopaj homaj kultu-
roj nenii is. Post triumfa kulturperiodo sekvis malsuprenfalo. Sed 
post la plej senesperaj mallumaj periodoj de la hoina historio ve-
nis ree periodoj de progreso, kiuj iufoge estls pli brilaj oi la an-
ta aj progresoj. Ni povas reprezenti la mar on de la homa kul-
turo per la sekvanta desegno: 

En la unuopaj partoj de la progreso de la homaro la linio 
estàs kontinua, t.e» la progreso estàs sen salto. Se ni volas pli 
ekzakte reprezenti la homan progreson, ni devas rimarki, ke kelkfo-
je, nur tre malofte, sed tamen almena en kelkaj specialaj okazoj 
ekzistas saltoj en la homa progreso. La homo kiu per unu salto 
kapablas fari ian girandan aferon, kiun generació ne povus fari 
en ordinaraj cirkonstancoj estàs nomata ffeniulo. La plej grandaj 
artistoj kaj scienculoj, pri kiuj vi jam a dis a a dos, estàs tiaj 
geniuloj. Sed ni devas òiam memori, ke la geniuloj estàs tre tre 
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maloftaj : eble en iu jarcento estàs nur imu aií eè neniu geniulò. 
Sekve ni neniam kredu, ke ni mem estàs geniuloj. La karaktero 
de la geniulo estàs uste la modesteeo. Ne ni mem sed la posteuloj 
devas ju i pri ni a pr i niaj samepokanoj. Ni estu kontentaj al-
porti nian brikon al la potenca konstrua o de la l iomaro! 

Rimarko por instruantoj: Oni r imarku, ke iuj miaj frazoj 
estàs preskaii sen escepte pedagogiaj tendeneaj frazoj. Tiu èi teksto 
estàs efektive nur resumo. Oni skribu sur tabulon la substrekitajn 
vortojn kaj oni eventuale diktu la resumon de la lekcio dum dek 
minutoj post la le'ciono. P u m la lekcio mem la lernantoj devas nur 
atenti . 

(DAÜEIGOTA) JOZEPO MAJOR. 
Premii ta en la X I I I ' j Internaciaj Florludoj . 

INTERNÀCIÀ LABOROFICEJO 
Informservo 

Altaj salajroj en Usono 
La I n t e r n a d a Laboroficejo jus eldonis raportoii de ia Vicdi-

rektoro, Sro. Butler, p r i Industr ia j lü la to j en Usono. 
Unu el la plej interesaj èapitroj en tiu l ibro p r i t r ak t as la 

cloktrinon pri altaj salajroj. El la seiigoj kolektitaj Sro. Butler 
kalkulas, ke la valoro de la manufakturajoj de LTsono plii is je 
149 procentoj dum la lastaj dek jaroj , sed ke salajroj plii is e plie 
(175 procentoj). La meza valoro produkt i ta iujare de iu laboris-
to plialtigi's de 3.447,84 dolaroj al G.892,93 dolaroj , dum la meza 
j a r a salajro plii is de 579,14 dolaroj al 1.253,93 dolaroj. 

Plene kunkalkul inte la plii on de la vivkosto dum la sarna 
perioda, oni povas konkludi, ke la a etpovo de salajroj plii is je 
37,1 procentoj. Certe la vivnivelo de salajroj estàs plej a l ta en la 
plej bone organizitaj metioj. Tamen estàs sendube, ke okazis gene-
ra la plial t i o de la prospero de la laboris taro en Usono kune kun 
plii anta produktado. 

Sro. But ler d i r à s : 
«Usonaj mastroj nun enerale esprimas la opinion, ke altaj 

salajroj estàs profitaj, kiel instigo al produktado, kiel ka zo de 
pli bonaj sentoj e la laboristoj, kaj anka t ial , ke ili kreas « 
la salajríuloj a etpovon, kiu nu t ras kaj subtenas prosperon. La 
pago de bonaj salaroj certe produktis tiujn rezultatojn, sed se oni 
imagus, ke la meza Usona mas t ro intenee akceptis politikon favo-
ran al altaj salajroj, t ial ke li antaüvidis tiujn rezultatojn, oni 
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supozus en li an ta vidon, kiun li ne povns pretendi. Es tàs ja 
vero, ke Sro. Henry Ford starigis ininimunian salajron de 5 dolaroj por 
okhora tago jam en J a n u a r o 1913. Tiel farante, li radikale deflan-
ki is de la tiaim kutimaj salajroj kaj ka zis grandan maltrankvile-
con kaj proteston e liaj konkurantoj . Li faris tion, la sia ipropra 
klarigo, t ia l ke li opiniis, ke i éstas bona negoco, kaj li trovis in 
«unu el la plej bonaj kostmalpliigantaj procedoj, kiujn ni iam fa-
ris». Tainen lia ago estis escepta kaj ne estis generale imit i ta . 
Do la lasttempa pliigo de salajrojj povasi esta atribuaita al la 
ekonomiaj ka zoj anta e pr iskr ibi ta j , kaj ne al intencita politiko. 
Tamen, oni trovisj, ke altaj salajroj kunpor tas kompensojn, kiujn 
oni ne konjektis. Es tàs sendube, ke ilia efiko kiel stimulo kaj al 
produktato kaj al konsumado estis plibone komprenita de la mas-
troj oi iam anta e. La fakto, ke inultaj miloj da laboristoj pose-
das superreston súper la nuraj vivnecesa oj signifas pliigitan pos-
tuladon por iuspecaj komerca oj. alivorte, pli konstantan merka-
ton kaj stimuloii al plia produktado. P r o tiuj motivoj, la prineipo 
estàs iran la r e akceptita ce Usonaj mast ro j , ke estàs bona politiko 
eviti la eble la malpliigon de salajroj , ke la peca salajro por la 
sarna laboro devas ne esti malalt igita, kaj ke oni devas ser i parr i -
medojn ie aliè, anta oi tu i salajrojn. 

Bibliogràfic» 
WIESBADEN-GEmiANUJO. Ekloniita de Stadtisehes Ver-

kehrbüro en Wiesbaden. Havebla senpage per po tkartmenido al 
la Urbà Oficejo por Trafiko en Wiesbaden (Stadtisches Verkehrsbü-
ro). 

Bela bro uro kun priskribo de la resanigaj kvalitoj de la akvo 
de tiu fama banloko. Bonegaj bildoj i lustras la raporton p r i la 
banloko, kies akvoj estis jam konataj de la romanoj en antikvaj 
tempoj. Cu niaj enlandaj banlokoj atendos ankora longe por uzi 
esperanton en la servo de sia propagando? l l i konstatlu la belan 
ekzemplon de Wiesbaden. M. S. 

KATALOGO DE LJNGVOJ.—Eldonis Universala Espe ran to 
Asoeio, 12 Boulevard du Tlheatre, Geneve. Prezo 2 sv. frankoj. Pa-
lo j , 19. 

La verko enhavas anta parolon p r i la lingivoj de la homaro, 
kies nombro plej laste at ingas 3.60€. Poste venas listo de la plej 
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èefaj kulturlingvoj kaj de t iuj kiuj apar tenas al malvastaj lan-
doj, kun stat is t iko de la nombroj de iliaj parolantoj . Alia apitro 
temas pr i la lingvo in t e rnada kaj enhavas. anka stat ist ikon pri 
la multnonibraj projektoj de ar tefar i ta j lingvoj, kiuj k lare mon-
t r a s kiel la problemo de uiiiversala lingvo interesis iam la homa-
ron. Ni rekomendas varme la a eton de la bro uro, kiu povas esti 
t re taííga armilo en la manoj de bona propagandisto. 

ZAMENHOF-RADIKARO.—Eugen Wüster . Eldonis Ferdinand 
H i r t & Soàn en Leipzig. Pa oj 84. 

i estàs elt ira o el la granda materialo neeesa por la prepara-
do de la granda Enciklopedia Vortaro de la sarna aiítoro, kiu estàs 
jam ekpnblikigita de la sama firmo. i enhavas la kompletan liston 
de iuj Zamenliof aj vortoj uzataj de la niajstro en siaj verkoj, kaj kiuj 
ne enestas en la oficiala radikaro . Anka oni povas en i legi la 
opinion de la aiítoro pri la esperantigo de la propraj nomoj. Tre 
interesa kolekto da vortoj kiuj venis al nia lingvo sub la alta 
patronado de Zamenhof kaj kiuj iam certe estos oficia l igataj . M. S. 

ESPEKANTA KATALOGO—De la firmo Eudolf Mosse. 
Samidenuoj bonvolu peti in de la fama firmo, kiu mm favori-

gas nian movadon per la piublikigo de multaj kaj interesaj libroj. 
Turnu vin al F i rmo Eudolf Mosse, Esperanto-Abteilumg, SW 19, 
Jerusalemer St r . 4649, B-erlin. 

C1E8.—Internacia Esperanta Stenografio. A etebla e la auto-
ro, Dyba, giniuazia profesoro, Berlin-Niederselionliausen, Moltkestr. 4. 

Nova projekto de stenografio apl iki ta al la esperanta lingvo. 
Interesatoj tu rnu sin a l la supra adreso. 

PRI LANDNOMOJ, La Sistemo de D-ro Zamenliof.—A toro 
S-ro Th. Oart. Pa oj 16. Prezo 0,40 sv. frankoj. 

Perfekta rapor to p r i la sistemo de D-ro Zamenliof por la 
nomoj de la landoj. Mi aprobas entute la konkludojn de la Pre-
zidanto de nia Akademio, kaj profitas t iun okazon por konstatigi 
ke en Katalunujo neniam iu saniideano deapar t i is de la sistemo 
Zamenhofa kaj en t in i gazeto mem oni protestis kontra la uzo 
de tute neneeésa io. Mi ne komprcnas kion oni povas r ipro i kontra 
ujo, kaj se ni devus an i suflkson nur t ia l ke i malbele sonas 
en la oreloj de t iu a alia nació, n i trovi us iam en konstanta 
flikado de la lingvo. Tiuj kiuj ne a tas ujo'n r a j t as ja uzi la fini on 
lando kiu por mi estàs ja pli belsona oi io kaj ujo. M. S. 

GVIDFOLIO PRI DORDRECHT.~mdou.ita de la komununm 

http://DORDRECHT.~mdou.ita
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estraro sub aüspicioj de TÍ. E. A. Petu in senpage al Gemeente-
bestuur,, Dordrecht, Nederlando. 

AUSTRALIO, Lando kaj Popolo. Originale verkita de A. Del-
gado kaj Lauri Laiho. Kun 31 ilustrajoj kaj landkarto. Eldonis 
Ferdiuand Hirt & Solin, Leipzig. Pa oj 94. Prezo: luksa tolbiodajo 
6,50 R. M. 

En amaso da verkoj por recenzo, tiu restis en angulo pro 
la temo, geografio, kiu ajne povas esti iom enuiga. Kiam i, ta-
men, atingis sian vicon mi konstatis mian eraron: la verko certe 
meritis esti el la unuaj. Kiu volas koni iom pri la malproksima 
vasta kontinento tie certe trovos la plej kompletan kaj precipe 
Melan raporton de la vivokondiéoj en A stralio. En diversaj 6a-
pitroj, ni ne povus diri kiu estàs la plej interesa ' la a toroj 
priskribas Mon kio koncernas la originojn de la lando, la enlo-
adon de la brita gento, la urbojn tie kreskintajn post cento da 

jaroj, la fervojojn, la industrioj,r la ancojn de enmigrantoj, 
la arton kaj eè la malvirta ojn de la popolo. La lingvo estàs tre 
korekta kaj meritas nenian riproèon. M. S. 

XIVaj INTERNÀCIÀJ FLORÀJ LUDOJ 
Eksterordinaraj Premioj 

N.° L—Premio de S-ro NARCÍS BOFILL: 50 ptoj. Libervo-
la Temo. 

N.° II,—Id. de P-tro J. FONT GIRALT: 50 ptoj. Libervola 
Temo. 

N.° III—Id. de Esperantista Grupo «L-UMON» el Terras-
sa: 50 ptoj. Libervola Temo. 

N." IV.—Id. de S-ro Delfi DALMAU, Prezidanto de K. E. F. : 
50 ptoj. Libervola Temo. 

N.° V,—IdJ. de S-ro Marian SOLA» Direktoro de Kataluna 
Esperantisto: 50 ptoj. Libervola Temo. 

N." VI.—Id. de S-ro SEBASTIÀ ALBERICH: 50 ptoj. Libervola 
Temo. 

N.° VIL—Id. de Grupo Esperantista «PACO KAJ AMO»: 50 
ptoj. Temo Libervola. 

Pliaj premioj kaj temoj sekvos en ceteraj numero j de nia 
gazeto. 

La Sekretario de la Ju antaro. 
Barcelono la 31"n Januaro 1928* 
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Simile al la mar'... 
Simile al la mar1 

Animo mia revas, 
Se la krepusko de 1' vesper' 
Forvi as ion for de Y ter' 
Kaj lun' sin alte levas... 

Simile al la mar1 

Animo mia luktas 
Se de 1' ventego veimi ad' 
Al mi parolas pri plendad' 
Kaj ondoj forte bruas... 

Simile al la mar' 
Animo mia luktas 
Movante kaj an ante sin 
Animo! mi ne konas vin 
Mistera„ lio, vi restas. 

Sinó. Catharina J. RÓSKES-iDIEKSEN. Premüta en la XIIPj 
Internaciaj Floraj Ludoj. 

Pri la Movado 

Kara Sinjoro Eedaktoro. 
D-ro Privat parolas eïi la Januara numero de «Esperanto» pri 

«eminentuloj», kiuj ian tagon povus perfldi. u eble? Mi tre du 
bas. |Se vere, mi poyas certigi, ke inter la em menta j perMontoj 
(?) trovi as neniu Akademiano. iuj estàs kaj restos fidelaj; an-
ka kiam post multaj, multaj jaroj—kiujn apena kelkaj ver ajne 
isvivos—la Registaroj oíicialigos Esperanton ili tiam fidele sekvos 

la vojon montritan de D-ro Zamenhof en la Washington'a Kongre-
so; ili opinias kiel li, ke, se «iam registare starigota komitato 
«traktos sian taskon serioze, la postkomitata Esperanto restos 
«tute la sarna lingvo, kiel la Esperanto anta komitata» kaj ke 
«.nw eble kelkaj nunaj formoj fari os arKaismoj , neniel <rom-
«pante la kontinuecon de la lingvo kaj neniel rmwgante la va-
«loron de tio, kion ni is min akiris». 
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Ni ne anceli is hiera , ne aneeli as hodia , ne anceli os 
morga ; flrme kaj tute trankvile ni da rigu nian poresperantan 
laboron! 

E^un kora saluto 
TH. CABT 

Prezidanto de la Lingva Komitato. 

—P. S. Ni kredas ke la koniunikajo de S-ro Cart kiun ni presas 
èitie estàs tre prava kaj ni devas ankora aldoni ke ni neniam 
havis e dubeton pri lia ,fideleco al l,a puré Zamenhofa lingvo. La 
art ikolo de S-ro Pr iva t en la las ta numero de «Esperanto» estàs 
eerte ofenda por iuj samiide,anoj kiuj malaprobas, kiel ni mem, 
la iizadon tute arbi t ran de la sufikso jo. Kioir celas per t io la 
pioniroj de V. E. A.? Cu ili eble volas malgrandigi la sim,pation 
kaj kelpon kiun is nun la esperanltistaro donis al ili? Se iii 
^auriga» edan argíumentaKlon per tia stilo ili nur atingos kre i 
malaniikajn rilatojn inter la samideanaro. 

LA EEDAKCIO. 

Radio.—La 23*n de J a n u a r o paroladis pr i la temo «La beleco 
de Esperanto» anta la mikrofono de Eadio Barcelona nia sami-
deano S-ro Sebastià Alberich Jofre. 

Vinarog.—La urbaj urnaloj publikigis diversajn sciigojn pr i 
la venonta kongreso de K. E. F . La jurnalo «Heraldo de Vinaroç» 
malfermos esperantan fakon kiu iusemajne raportos p r i esperanto. 

Terrassa.—La grupo esperantista «Lumon» havis sian éiujaran 
kunvenon en la 23" de janauro. Nova komitato estàs elekt i ta : Prez. 
S. Chaler, Vicpr. N. Casamada^ jSekr. E. Anglari l l , Klasisto A. 
Marsà, Vicsek. J . Escursell, Voèdon. Cortés, Solanilla. 

Rubi —En Centro Democràtic okazis parolado por propagando 
de Esperanto. Oratoro S-ro M. Solà. Grandnombra publiko eestis. 

Vich.—La esperantistoj organizas nekrologian solena on me-
more al D-ro J . Terr icabras (P. L. E.). La dato ne estàs ankora 
deeidita. 

Fideleco—S-ro MONTAGTJ C. BUTLEE sendis a l n i protes-
ten kontra la lastaj artikoloj en «Esperanto» de U. E. A., kiujn 
aluclas ankaíi S-ro Car t en alia pa o de ni gazeto. J a m nia re-
dakcio donis sian opinion tie. 

Barcelona.—La laborema grupo Barcelona Stelo malfermis kun 
sukceso novan kurson de Esperanto sub la gvidado de S-ro Navar ra . 
<Si komenci is la 2an de Januaro . 
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En sia lasta generala kunsido la sarna grapo elektis la jenan 
di rektan komitaton: 

Prezidanto, A. Valdepefias; Vicprezidanto, M. Palomeras; 
Sekretario, Jaume Nava r r a ; Vicsekretario, J aume P r u n a ; Kasisto, 
Josep Cantó; Kalkulis to, Andreu López; Bibliotekisto, Vicens An-
drés ; Vo donanto j : J o a n Gili Norta , Manuel Bodellar, P . Guilleu-
mot kaj Jaume Pellicer. 

Al ili ni sendas niajn gratulojn kaj deziras plej grandan sukce-
son en iliaj taskoj. 

La Barcelona Esperantistaro anta la venonta Internada EJcs-
poeicio.—Kuuvokita de samideanoj Grau—Alberich—Gili el Barce-
lono, okazis las tan 5an. de Febrauro, grava kunsido de la barcelo-
naj esperantistoj e Liceu Dalmau. 

Prezidis nia amiko Gili kiu detale skizis la laborojn farotajn 
okaze de la venonta I n t e r n a d a Ekspozieio en Barcelono en la jaro 
1929", celantajn la propagandon de nia urbo kaj Esperanton. Cefcele 
oni devas klopodi interesigi la tutmondan samideanaron viziti la 
urbon kaj ekspozieion. 

Entuziasme la multnombra eestintaro akceptis la ideon kaj 
promesis ian helpon. 

Por entrepreni la laborojn oni elektis la Organizan Komita-
ton. Krom samideanoj Jaume Grau Casas, S. Alberich Jofre kaj 
J o a n Gili Norta, oni decidis ke iu Barcelona Societo sendos unu 
reprezentanton kunhelpi la taskojn de la Komitato. 

K. E. F . gratulas la iniciatintojn kaj deziras plej grandan 
sukceson al ilia entrepreno. 

Volonte ni metas la pa ojn de K. E. al ilia dispono kaj ni 
esperas tre ofte scïigi niajn legantojn p r i la rapor toj kaj rezolucioj 
de la jus elektita Komitato. 

Foiro de Lyon.—Okaze de la Foiro de Lyon, famekonata en la 
tuta mondo, kiu okazos en Mar to proksima, estàs organizitaj Ko-
mercaj Esperanto-Tagoj por la 17 kaj 18 de Marto. Es tàs elrionita 
tre bela bro uro en Esperanto pr i la foiro. La fervojoj konsentas 
rabaton al opaj ekskursantoj kaj komercistoj. 

Nekrologio.—La. l an . de Februaro mort is en Terrassa en la a o 
de 85 jaroj 8-ro MIGUEL MABSA ARXELLA pa t ró de nia kun-
komitatano S-ro Bamon MABSA. Bonvolu nia bona amiko akcepti 
la esprimon de nia sincera kondolenco. 



Estatuts is la F M Catalana i hw'uHn 
Article prhnf'r.—Amb el nom rle «Federació Catalana d'Espe-

ra ntistes» hom constitueix una federació d'esperantistes en terres de 
lleugiip catalana. 

Art. segon.—L'objeete de la «F. C. d'E.» és la unió de tots els 
espermtis tes en terres de llengua catalana per a la divulgació i pro-
paganda de l'Esp.iranto, pels fins de la representació aconsella d,i en 
la reunió general del T Congrés Internacional d 'Esperanto celebrat 
a Barcelona, per a complimentar tol's els acords i resolucions, que 
afecteu als esperntistes com a col•lectivitat, emanats dels Congres-
sos Internacionals o dels nuclis directors de la llengua del l ) r . Za-
menliof. 

Art. tercer.—Per a el millor compliment de l 'article anterior, 
la «E. C. d'E.» publicarà una revista, l 'organització de la qual serà 
determinada per un reglament especial interior publicat pel cos de 
redacció i prèvia acceptació del Comitè Directiu. El preu de l'abo-
nament a la revista serà de sis pessetes anyals. 

Ari . quart.—La «F. 'C. d'E.» constarà de membres associats i de 
membres isolats; els primer* seran federats per mitjà de l 'entitat 
a la qual pertanyin i els altres directament i en caràcter part icular . 

Els diversos organismes pertanyents a la «F. C. d'E.» contri-
buiran el seu sosteniment amb la quota quatr imestral , pagada a la 
bestreta, de 0'4ü pets. almenys per cada soci i els individuals amb 
una quota mínima de ?>'50 ptes. annals, pagada a la bestreta. 

Art. quint.—La «F. C. d'E» serà regida per un Comitè Direc-
tiu, renovable cada any, compost de President, Yice-president, Se-
cretari , Vice-seeretari, Comptador, Caixer, Administrador i quatre 
Vocals. 

Art. sisè.—El Comitè de la «F. C. d'E.» convocarà almenys una 
vegada a l'any, en diferent's localitats , duran t la primavera i en 
dia festiu, tots els federats, en Assemblea o Congrés general, en el 
qual, prèvia ordre del dia liom donarà compte als assistents del's tre-
balls i gestions acomplerts pel referit Comitè Directiu durant el sefu 
exercici, hom acordarà; el lloc on deurà celebrar-se el vinent Con-
grés o Assemblea, hom nomenarà els individus que. deuran, consti-
tuir el Comitè el pròxim exercici, i hom discutirà les proposicions 
que hagin estat presentades abans de la sortida del número de la 
revista anunciant el Congrés o Assemblea, i anunciades en l'ordre 
del dia. 

Art. setè.—El 'Comitè serà facultat per a crear les seccions que 
«regui més convenients per a la prosperi ta t de la «F. C. d'E.» i de 
l 'Esperanto, les juntes de les quals seran renovades per cada Comi-
tè de bell nou elegit. 



Serà president nat de carta secció un individu del Comitè de-
signal pel mateix. 

Art. wàtè.—Tots els esperantiste« pertanyents a organitza-
cions federades t indran veu i vot en les Assemblees anuals , però el 
sea vot serà, delegable al president d'un grup o una al t ra persona 
qualificada, prèvia la presentació dels corresponents carnets de soci. 

Art. novè.—Tots els acords de les Assemblees o Congressos se-
ran presos per majoria absoluta de vots dels socis assistents. Les 
esmenes que puguin presentar-se a aquest reglament deuran ésser 
presentades amb la deguda antelació per tal d'incloure-les en l'ordre 
del dia i publicades en la seva total i ta t , puix que només podran 
ésser discutides i aprovades en les Assemblees o Congressos gene-
rals . 

Art, desè.—La llengua oficial de la «F. C. d'E.» serà l'Espe-
íanto . podent també emprar-se la catalana en les Assemblees. 

Art. onzè.—A'iuesta «F. C d'E.» podrà actuar mentre compti 
amb dues col•lectivitats organitzades o trenta membres isolats. En 
cas de dissolució, previ acord d'ella, l a c t i n existent serà lliurat 
al caixer de la Constant Representació de les .Societats Xacionals 
Esperantisies. 

Art. transitori.—La «P. 0. d'E.» serà domiciliada a Bar fdo 
na carrer València, 24.5 

f 

N o v es e d i c i o n s 
AFSTKALIO, Lando kaj popolo (Delsudo-Laiho). 
31 il•lustracions i xtn mapa. 9(i planes de text. Enquadernat 

luxosament amb tela. P reu : 975 pessetes. 
IILSTiCTUO DE LA LIX(tVO ESI 'EÜAXTO. 1.* par t (Privat) 

L887-1900. 74 planes. En rústica 2'40 pessetes i en tela 5'23 ptes. 
II* part 1900-1927. lli!) planes. Luxosament enquadernat en 

tela. Preu : 9 pessetes. 
LA SAXKTA BIBLIO. L'Antfc Testament t raduit de l'hebreu 

pel Dr. Zamenhof, junt amb el Nou Testament, tot en un sol llibre. 
Amb paper sense cos, enquadernat amb tela 9 pessetes 
Amb paper prim i amb or enquad. amb tela 1275 id. 
Enquadernat amb tela grauet fosc 1S75 id. 
Enquadernat amb pell amb puntes reforçades StfOO id. 

-Nota: Cal afegir el 5 per cent dels preus senyalats, per les 
despeses de correu, en cas d'ésser els llibres enviats fora de Bar-
celona. Cal que l'adressa sigui ben clara. 

lDirigir-se a Ferd, } 1 | O X T S E T : I ; A T . Yillari-oeL 107, 2.', &• 
Barcelona. I B E E I A FSPEKAXTO SEBVO. 

PKESEJO S à L V A T E L L A I C." - T E I ü I A S S A 



TRIA EPOKO MARXO 1928 N-RO 3 (44) 

ATALUNA 
TOANTIfTo 

OEIOLALA OiRGANO DE LA KATALUNA EiSPEÈANTISTA 
FEDERACIÓ K A J DE LA INTEBNAOIAJ FLOíEAJ LUDO 

E,l nou President de la Cambra de Comerç 
de París 

El Sr. ANDREU BAUDET ha estat elevat a la presidència de 
la important corporació parisenca. El l mateix explica com va fer-
se esperant is ta : 

Fou en l'octubre de 1920. El president de la Cambra era lla-
vors el Sr. Pascalis . . . 

Aquest senyor va trametre'ns a la comissió d'instrucció una 
sol•licitat ilel Grup Esperantista de Par í s , per a que fos intro-
duïda l'ensenyança de l 'Esperanto en les nostres escoles comercials. 

Un cert escepticisme era ben visible en els rostres dels mem-
bres de la comissió, i no tindré jo la icovardia de fer suposar ni 
per un moment que no em trovés entre els escèptics; hi era i... 
feia la mitja rialleta com els demés. 

El nostre president, sabent prou bé quines torres de Babel 
no son els congressos internacionals, senzillament va dir-nos: No 
somrigueu, volguts col•legues, jo d 'Esperanto no en sé gens, però 
potser lii hagi en ell una idea, que podria ser digna de la nostra 
atmeió, com ho seria també de la Lliga de Nacions. 

De resultes d'aquesta intervenció fou decidit d 'estudiar la 
qüestió. I per això van elegir-me els meus col•legues com a rappor-
tetcr. 

Vaig obrir els meus documents: surt i una gramàtica i vaig 
llegir-la pensant que era lo millor que podia fer per a informar-
me i informar als meus col•legues. 

La primera sorpresa fou, de poguer-la llegir amb fiuició—per-
què no crec expresar-me amb exageració si dic que generalment rés 
es mes aburr i t que la lec-tura d'una gramàtica. En aquest cas, pel 
contrari, em fou un plaer. Al cap de deu hores ja havia enllestit 
tots els exercicis continguts en el llibret. 

(La Movado)-



"KATALUNA ESPERANTISTO" 
OFICIALA OROANO DE 

KATALUNA ESPERANTISTA FEDERACIÓ 
Membra kotizajo: 3'50 p. ; Grupoj : P20 por menVbro, 
Ja rabono : (5 p. eulandé kaj 6 sv. fr. internacie, provekzemplero 2 
respondkuponoj. 

Fede rada sidejo kaj redaktejo: carrer València, 245'BARCELONA 

LA DEK DEVOJ DE LA E S P E R A N T I S T O 

1. Bone sciu la lingvon, t r ak tu in kun respekto, kaj lasu la 
versfaradon al poetoj. 

2. Esperanton nzu parolante, stiulu legante kaj ne fu u skri-
bante. i 

3. La plibojiigistoj d iskutu; vi Fiindamenton sekvu kaj fide-
la restu. 

4. Propagandu iam, ne èie; klarigu, ne prediku; rakont.u 
faktojn. ne esperojn. 

5. Kion vi povas lerni nu r en unu semajno, ne instruu en unu 
horo; el malgravajoij ne f a m regulon, kaj el la regulo ne faru 
nialgravajon. 

6. Terkante en Esperanto, ne kredu interesa, kion naeilingve 
neniu legus; ne imaaii, ke preseraroj plibeligas librou, ne malesperu, 
se mankas aeetantoj. 

7. Al grup© ali u ; la kunvenon vizitu; Esperanton parolu. 
Subtenu K. E, P . 

8. Ateniu, ke internaria lingvo vivos mir per uzado; memo-
ru, ke tial interna eia organizajo estàs necesa, genla.ee varim por 
U. E. A. 

!>. Legu gazeton, por ke vi koim faktojn; novajn abonu, por 
ke i povu ekzisti ; kúnlaboru, por ke i estu interesa. 

10. Por Esperanto kiel movado agu; por i kiel realajo pagu, 
kaj kiel a l tan idealon konservu in en via koro. 

http://genla.ee
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I^ÇPHpTífTc 
OFICIALA ORGANO 

DE I.A KATALUNA ESPERANTISTA FEDERACIó 
KAJ DE LA INTERNACIAJ FLORAJ LUDOJ 

Nia devizo: Maro estàs zutaro Redakcio: Carrer València 245 BARCELONA 

D I R E K T O R O : M A R I A N S O L À 

P r í lin vaj aferoj 
La poleiniko naskita de la fama artikolo de D-ro Privat en la 

gazeto «Esperanto» ne esis ankora ; da ras ebLe kun pli da vi-
gleco. En la íeuruara numero de nia organo ni jam raportis pri 
la letero de la Prezidanto de la Akademio kaj pri cirkulero de 
S-ro Butler en Londono. Anta kelkaj tagoj ni ricevis ankora 
cirkuleron de S-ro Delanoue, efdelegito de U. E. A. en Parizo kiu 
anka tre prave protestas kontra la enmiksado de tiu societo 
en la lingvajn aíerojn. D-ro Pi-ivat sendis ankaíi cirkuleron en kiu 
li esprimas ke per sia artikolo li tute ne celis iun akadenúanon 
kaj prezentas al S-ro Cart sian projekton por la aran o de la afero 
pri landnomoj. La tuta esperantistaro certe ojos ke tiu deman-
do ne plu malkvietigos la samideanojn kaj tion certe ni deziras 
tutkore. 

Be ni rimarkas en la cirkulero de U. E. A, ke tiu societo 
devas voòdoni pri la decido de la Akademio, kaj ni pensas ke tio 
estàs erara vojo. U. E. A. la siaj statutoj estàs societo por la 
apl.ikadf: de la Kngvo Esperanto, sed la kontroladon de la liugvo 
ha vas sur sin nur la Lingva Komitato kaj la Akademio. 

Ni estàs rajtigitaj aserti ke tiu estàs la opinió de la delegitoj 
de U. E. A. en nia lando kaj eè de la plej multaj iaj membroj. 

Marian SOLA. 
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La Urbo de nia XX.a 

A 

An tverpeno , la R e ino de la Skeldo 

Maj praavoj, Germanoj de Saksa sango, estis eklo intaj sur la 
dekstra Skeldobordo, ver ajne en la 6" a 7" jarcento kaj tie kons-
truis en ipi ejon. De tiu lasta yorto en Flandra lingvo «Werf» 
devenus la nomo «Antwerpen» (aent 't—Andwerf, Antwerp— e la 
en ipi ejo). Pli populara estàs la legendo pri giganto Druon An-
tigoon, kiu forhakis la manon (Plandre; «Hand») de ipistoj ri-
fuzJntaj pagi imposton, por jeti (Plandre: «werpen») in en la 
Skeldon. Kuriozajo estàs, ke en la blanzono de Antverpeno ankorafl 
trovi as du manoj. 

La fortikigita kastelo, kiu estis la naskejo de la urbo, estis 
deïruita de la Normanoj, tLel ke en la deka, jc. la historio pri i 
ne plu parolas. Malrapide tamen i relevi is en la 121 jc; vivís 
òi tie jam ampleksa lo antaro de komercistoj. 

La komerco ja ka zis la floradon de Antverpeno. Precipc! en 
la 16* jc , pro la defalo de Bru o, Antverpeno i is la plej grava 
komerca centro de E ropo. 

Fidinda atestanto pri tiu tempo estàs la italo Ludovico Guie-
ciardini, kiu travoja is la Nederlandojn, pri kiuj li donis priskri-
bon eldonitan en 1587 en la fama Antverpena presejo de Kristoforo 
T'Jantin, la rego de la tipografoj de sia tempo. Lia plej interesa 
domo kun laborejo kaj butiko estàs konservata is nun en sia 
originala stato, kaj vizitebla de la publiko. 

Guicciardini taksas la nombron de frenidajj komercistoj en 
Antverpeno je mil kaj la lo antaro je 100.000 is 150.000 okaze de la 
foiroj. Kelkfoje oni vidis sur la Skeldo is 2.500 ipoj, inter kiuj 
multaj devis atendi de du is tri semajnoj anta oi ili povis mal-
iar i i. 

Krom la kornerpa prospero la industrio plene floradis. Ekzis-
tis multaj fabrikejoj de drapo kaj iuspecaj silkoj. La Antverpena 
veluro estis éie konata. De 1.415 oni teksis tapilojn. La veturilfa-
rado kaj vitropentrado okupis multajn en Antverpeno, kie e e?.-
tis troveblaj kanonfandejoj. 

Plie ekzistis potencaj gildoj a korporacioj kaj inter ili tiuj 
de la bierfaristoj, kun 200 membroj, la «Gerstenbier» íhordea biero) 
estis tre atata kaj eksportata eksterlanden. Antverpeno anka de 
tiam fami is pro siaj diamantpolurejoj, la metodo, kiun la Bru» 

auo Ludoviko Van Berkem eltrovis. Estus tre interese por la 
kongresanoj, viziti modernan diamantlaborejon. 
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Antverpeno estis la metropolo de la F landra arto. Alberto Dü-
rer, kiu lo is tie i en 1.520 konfesis, ke li ne vidis en Gennanujo 
tiajn fieregajn palacojn kiel en la (Skeldurbo. En 1.518 la belega 
kafedralo gotika ktm sia gràcia turó, 123 metrojn alta, estis fine-
kons tmi ta post du jarceutoj da laboro. La Sfeliiller i estàs la plej 
bela pre ejo de la Kristaneco post tiu de iSankta Petro en Komo. 

La rièeco de Antverpeno beda rinde pereis pro la religia ba-
talado dum la Hispana regado kaj en 1.648 la fermo de la Skeldo, 
pro la kont rakto de Munster donis la mortigan baton. 

La denaska artema naturo de la Antverpenano tanien glore 
riveli is en t iu tempo de malprosperado. Heredintoj de la famo 
de Quinten Mat'sys, la lasta reprezentanto de la Gotika F landra 
pentroskolo aperis figuroj kiel Eubens, Van Dyck, Jordaens, Te-
nicrs, Quellin kaj aliaj pentristoj kaj skulpistoj, kiuj por eterne 
flksis la presti on de la Flandra pent rar to . En nmzeoj kaj pre ejoj 
iliaj efverkoj estàs admirataj . 

La Skeldo, tiu fonto de ri e,co de Antverpeno kaj de la tuta 
Belgujo estis denove malferinita por la ipveturado, de la w m a 
Franca Eespubliko en 1.792 kaj precipe dum la regado de Napo-
leono I, la komerco ree ekfloris kaj poste daure prosperis, precipe 
kiam en 1.863 la impostoj, kiuj devis esti pagataj al Holando es-
ti« forigitaj. 

La haventraflko post 1.900 triobli is (en 1.926: 11 599 ipoj— 
22 794 855 t.). La regule al Antverpeno veturantaj iiplinioj nom-
bri as is 200. F a k t o nemiriga, kiam oni konas la favoran situacion 
de nia haveno, iajn bonegajn instalajojn kaj i laron kaj ian mal-
multekostecon. Novaj gravaj laboroj estes komencitaj kaj post 1930 
la tuta dokaro havos surfacon de almena 550 Ha.—Vizito a l la 
liaveno estos organizata dum la proksima universala kongreso. 

La moderna Antverpeno same kiel la haveno iam plivasti-
as. i estàs la plej granda urbo de Belgujo (300.000 da enlo antoj 

—SOO.OfK) kun la anta urboj). Plej gravaj estàs iaj industr iaj ins-
titucioj, inter aliaj bierfarejoj, distilejoj, sukerraflnejo, cigarfabri-
kejoj, tanejoj, sapfabrikejoj, ma in—, automòbil—kaj ipkontrue-
jo j ; t re potenieaj estàs la industrioj de telefonaparatoj kaj fotò-
graf aj produktoj, kroni tiu de la diamantfacetado. 

J e iu vidpunkto Antverpeno estàs vizitinda. La Ee ino de la 
Skeldo, kiu tiel gastanie akceptis la Esperantis tojn dum la 7.* 
Kongreso en 1911, sin pretigas por agrabligi kaj plej ínteresigi la 
viziton de kelkaj miloj da kongresanoj en la venonta monato A -
g\isto. 

J e ia nomo la gesamideanoj el la tu ta mondo estàs kore in-
v i ta ta j ! EL Vermuyten (Antverpeno). 
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Skízo de Humanista Historio 
(2.a Lekcio) 

La homa evolució, Ni klasigos la evolucion de la tu ta homaro 
en kvar klasojn: 

1.) Paleolito a Malnova tonepoko. 
2.) Keolito a Nova tonepoko. 
3.) Eneolito a jusa tonepoko. 
4.) Historio. 

La t r i unuaj vortoj venas de la greka lingvo kaj ni povas kom-
p?eni ilin, kiam ni scias, ke Uthos signifas tono. 

paleos » malnova. 
neos » nova. 
eneos » jusa. 

Tiuj i t r i umiaj grupoj nomi as kune antaAÍhistoria epoko. 
Per la unuaj skribaj dokumentoj komenci as la lioma historio. 

La paleolito etendi as is la 20" jarmilo an ta Kristo. Dum 
tiu i periodo la instrumentoj de la lioitio estis fara ta j el ligno, os-
to, tono. La primitivaj armiloj, kiujn oni elfosis el t iu i epoko 
estàs nur krude pr i labori ta j . La t iamaj homoj estis vestitaj per 
bestaj feloj kaj ili lo is en kavernoj. Hi subtenis sian vivon per 
Casado kaj per kolekto de na ture kreskantaj fruktoj . La tona epo-
ko estàs samtempe la epoko de la t.n. primitiva ekonomio. 

La Neolito. Tiu èi estàs la epoko de la polurita tono. La ins-
trumentoj estàs nun pli perfektaj oi en la an taua periodo. La ho-
moj lo as nun ne plu en kavernoj, sed ili konstruas vila ojn sur 
Irigoj, konsíruante la primitivajn domojn sur enfositaj arbotrunkoj. 
Tiamaniere ili sukcesas pli bone sin defendi kontra bestaj kaj 
homaj malamikoj kaj ili anka ekkonis jam la fi kaptadon, kiu 
fari is unu el la plej gravaj ekonomiaj faktoroj de t iu i epoko. 
I-iovo, hundo, iafo, kapro kaj aliaj bestoj està's jam malsova igitaj 
kaj vivas kun la homoj. Cerealoj kaj legomoj estàs j am kul tur i ta j 
per primitivaj iloj La plugilo ne ankora estàs kouata, oni pri-
iaboras la teron per lignaj stangoj. Potoj , boatoj kaj vestajoj es 
tas jam fabrikataj de profesiuloj. La vestajoj estàs zorge kudritaj 
el lino kaj lano. La kotono estàs jam anka konata , kiun oni 
t ink tu ras per okro, kiu similas la koloron de la tero kaj estàs 
speciale ta ga por asistoj. i iuj teknikaj progrésoj permesis la 
veki on de la spir i ta vivo; en t iu èi epoko oni konstruis la unuajn 
primitivajn pre ejojn. 

La Eneolito: Tiu i epoko ne estàs tona epoko, kvankam la 
nomo tion d i r à s : sed ni povas konsideri, ke la metaloj venas de 
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tonoj, de la mineraloj kaj tiam ni povas konservi la jam konatan 
\o r ton : eneolito. 

Ni povas dividi la Eneoliton en du periodojn: La hronza epo-
ko kaj la fera epoko. La bronza epoko siaviee dividi as en du sub-
epokojn: la kupra epoko kaj la epoko de kupro miksita kun stano 
(t. e. tronzo). 

La epokoj, kiujn ni menciis, ne povas' esti ekzakte limigitaj, 
la progreso de unu al la alia estàs malrapida kaj la limoj ne es-
tàs k lara j . Krome, la epokoj ne komenci as en iuj partoj de la 
Tero en la sanua tempo. Ni nur konsideru la plej lastan, la plej 
gravan epokon kaj ni d i ru: 

E n Kaldeujo kaj en Egiptujo la Eneolito komenci is dum la 
6" jarmilo anta Kr is to ; en Grekujo kaj en inujo i da tas de la 
XXV." jarcento a.K.; en Skandinavujo de la XX." j.c. a.K.; En Fin-
lando de la III .* j.c. a.K.; en Austral io kaj Afriko tiu i periodo 
komenci is nur anta kelkaj j a ro j ; e kelkaj popoloj i tute ne 
jaikora komenci is. (Afriko, Oceanio). 

La civilizacio eliris el la Sudo (Egiptujo) kaj mar is norden. 
Sed ni ne devas forgesi, ke samtempe kun la Europa civilizacio 
floris alia ne malpli granda civilizacio en inujo sed kiu, atingui-
te certan nivelon, ne plu evoluis dum jarmiloj . La ka zo de tiu 
i estàs la izoleco. Ne nur la inoj mem izolis sin volonte per la 

granda ina muro, kiu iservis kontra la invadoj de la inongoJoj 
sed la na turo mem izolis la inan imperion per maroj kaj dezer-
toj . Neniu popolo isola povas evolui en la mondo. 

La historia periodo. Kiel ni jam diris , t iu i periodo komenci-
as per la unuaj skribaj dokunientoj. La invento de la skribado 

sole ebligis la veran grandst i lan progreson de la homaro. Per la 
skribado la spertoj de la generacioj flksiga's kaj la estontaj genera-
eioj alproprigas al si la spertojn de la anta loj per la lernado- Ni 
ellernas dank ' al la modestaj literoj, la spertojn de la tuta homaro. 

La unuaj skribaj dokumentoj datas de i is 5 mil jaroj antaü 
Kris to. l l i devenas de Kaldeujo kaj de Egiptujo. En inujo la 
unuaj skribaj dokunientoj datas de 2 mil jaroj a.K., en Ameriko 
òepost nur 1192 post Kristo kaj en Afriko nur depost 60 jaroj . 
Ni ree vidas, kiom la homa evoluo estàs malsama en la diversaj 
par toj de la Tero! 

Ni jam menciis en la pasinta leciono, ke la homoj ne vivas 
ap'íirte, sed en socioj. Ni nun ekzamenu do la evoluon de la socioj. 
Oni enerale distingas inter agrikulturaj kaj nòmada) popoloj. La 
nomadoj vivtenas sin per Casado kaj per pa tado de bestaroj kaj 
l a agronomoj vivtenas sin per agr ikul turo kaj bestbredado. La pri-
mitiva formo de la homa ekonomio estàs la nomadismo kaj la dua 
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evoluo estàs la agrikul turo. Sed ni devas mencii kelkajn esceptojn, 
kiel ekzemiple en norda Afriko, kie la malr i i intaj nomadoj estas 
devigataj vendi siajn bestojn kaj dnngi sin en farmoj. 

La nomadoj posedas t re simplan industr ion de instrumento)" 
kaj ili fabrikas nur lakta jn produktojn kaj felojn. La agrikultu-
ristoj pri-laboras la teron per feraj stangoj en la komenco, per plu-
güoj poste. La sklavoj estàs ans ta ta iügata j per dombestoj nur en 
la relative las ta tempo, car la ant ikvaj homoj ne sciis, kiel jungi 
la bestojn al la plugiloj. La genkilo, k iu inventis t iun èi jungma-
nieron hodia ankora enerale uzatan, esftis la bonfaranto de 
milionoj da homoj.. . La agr ikul turaj popoloj kreis la arkitektu-
ron: la nomadoj kontenti is kun tendoj. La a r ta j palacoj evoluis 
el la primitivaj tonaj donioj de la prauloj . Nomadoj kaj agrikul-
turistoj ofte inter an adis siajn produktojn kaj posedajojn. Tia-
maniere evoluis la fcomereo. Tíomence ekzistis nu r senpera inter-
an o de objektoj, poste oni eltrovis la monon, k iu sole ebligas la 

hodiafian potencan ekonotnian vivon. 
Kaj nun ni havas èiujn necesajn konojn por la kompreno de la 

historio, kiun ni komencos en la proksima leciono. Mi nur menciis 
la plej necesajn el ementojn, kiujn iu inteligenta homo devas scii 
Tial mi rekomendas en via propra intereso bone en izi en vian kapon 
la a ditajn aferojn. 

Rimarlio) por la instruantoj: Tiu i lekcio éstas intenoe farita 
malpli longa oi la alia por ebligi demandojn kaj diktadon de resu-
mo. Oni ne iru pli anta en, gi's tiu èi fundamenta par to estàs 
perfekte komprenata de la lernantoj . Nur sur fortan bazon oni po-
•i as altenlevi longeda ran konstruajon! 

Kelkaj notoj. 
Post la eneralaj pr i t rak to j nepre necesas pripensi, kio 

devas esti la materio de la humanista historio. Mi povas res-
pondi, ke io, kio infhiis la homan progresjon^ 'Sed la Imaterio 
t iamaniere estus multe pli vasta oi la programo de nia lerneja 
bistorio-instruado povus permési. Es tàs evidente, ke ni devas fari 
elekton. Ni devas do elekti la plej gravajn aferojn kaj ni devas 
grupigi ilin. J e tiu èi grado de historio-instruado, la lernantoj ha-
vas ankora nur malmultajn au eble neniajn konojn pr i la gene-
rala historio. Es tàs do konsilinde dedi i unu a du lecionojn al 
!a skizo de la generala historio de la grandaj kul turoj . Oni kla-
rigos, ke ni dividas la homan historion en antilcva, meza kaj nova 
epokoj kaj oni karakterizos la unuopajn epokojn. Sed car ni kon-
sideras la humanis tan historion kiel la unuan tupon de historia 
instruado, n i ne devas pasigi tie i multe da tempo kun aferoj. 
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kiujn la lernantoj poste pli bone ekkonos. La tempo dedi ita por nia 
fal.o estàs tro kara, ai profitu el i. 

La unua afero, pri kiu ni devas paroli kaj kiu tre interesas 
la lernantojn, estàs la historio de la ekkono de la Terglobo. Tia 
studo estàs tre utila kaj estàs sendube sekvata kun «randaj in-
tereso kaj atentemo. Du, e tri lecionoj povas esti dedi itaj al tiu 
éí temo. Bed rinde mankas al mi la tempo kaj la loko tie i por 
ellabori tiun i grupon de la materio. i estàs sufi e konata mate-
rio kaj iu bona instrui'sto povas in prezenti al siaj lernantoj. 

La vera objekto de la humanista historio estàs la skizo de la 
progresoj sur scienca kaj sur teknika kampoj. Tia instruado íjis 
nun okazas en nenia lernejo. En la moderna iristruado de la eston-
ts lernejo, tia instruado estos vaste praktikwía. La metodoj apli-
kotaj en tiu i fako estàs ne ankora konataj. Oni enerale pen-
sas, ke la materio estàs tro giganta por esti resumata por infanoj. 
Tio estàs granda eraro. iu historia materio estàs giganta. ífi ne 
PC707 as esti science ekzaktaj. ni ne devas paroli pri èio: suficas, 
kt ni donu al niaj lernantoj harmonian trarigardon pri la tuta 
evoluo. 

La unua lekcio pri la evoluo do la homiaj sicienco kaj tekniko 
devas kompreneble temi pri la komencoj. Tiu i materio estàs spe-
ciale nekonata kaj ne instruata. Tial mi pritraktos in kun gran-
da zorgo kaj iom pli detale. Ni nepre devas komprenigi al niaj ler-
nantoj, ke la plej simplaj unuaj eltrovoj estàs pli gravaj, pli uíi-
laj kaj ofte pli geniaj oi la grandaj modernaj eltrovoj. Ni anka 
devas komprenigi la diferencon inter eltrovo kaj invento: Kolum-
bo eltrovis Amerikon (pli bone ekkonis, malkovris). Eoentgen in-
ventis la radiojn X. 

(3.a Lekcio) 

La ekkono de la naturfortoj 
En la malluma nokto de la praliistoria vivo, la nialfortaj homoj 

esüs krueLe subprem.ataj kaj ofte eksterminataj de la foríuloj. La 
unuaj soeioj estis konstruataj sur la maljustecon, sur la brutan 
forton. Per la forío de la pugno kaj de la armiloj, kelkaj homaj 
grupoj ,subpremis alíajn kaj laborigis ilin kiel sklavojn. La malfortaj 
homoj defendis sin kiel ili povis. La ruzeco, la vengemero, ne es-
tàs belaj karakteroj, sed ili estàs pardoneblaj kontraü la maljusta 
forto. La unuaj inventoj, la unuaj eltrovoj estàs ver ajne la ver-
ko de tiuj subpremitaj homoj, kiuj tiamajíiere volis liberi i de la 
inalsa aj sed fortaj «ubpremantoj. La sarna forto cetere laboris 
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en la hom.aj cerboj kontra la fortaj bestoj kaj kontra la natu-
ra mem. La homa evoluo estàs verko de la malfortuloj. Kio restis 
el la armeoj de subpremantoj tra la jarmiloj? La polvo de la iamaj 
fortuloj, fíeraj kaj vantaj sinjoroj, estàs jam dissendita per la veri-
toj de kvin kontineutoj, dum la eltrovoj de la malfortaj sklavoj 
vivas eterne en la eiviliza'eio. La unuaj scienculoj nien estis tiuj, 
kiuj estante malfortaj la siaj muskoloj, devis perlabori sian vivon 
per la potenco de la menso. Verdire la historio de la homaro seu 
la eltrovoj de la malfortuloj estus simpla serio de interbu adoj. La 
scienculoj kaj la artistoj beligas solaj la lioman historion. 

Granda naturscienculo Darwin observis la samajn karakteroin 
kiujn ni min menciis sur la honioj, sur la bestoj. Li noraas tíon 
sinaplika kapabio. La besto unu.e luktas per sia fizika forto kon-
tra la naturo kaj kontra la kontraíiuloj. Se tio ne sukcesas, i 
sin adaptas al la irka a o: kelkaj bestoj prena's la koloron. de la 
folíoj, por ne esti vidataj de la birdoj, kelkaj papilioj aspektas 
kiel aliaj papilioj mal atataj de la birdoj, la kato kurbigas sian 
dorson por timigi la liundon, la meleagro disjetas siajn plumojn 
por kredigi al aliaj bestoj au homo, ke i éstas pli granda, ktp. 
La sarna sinadapta forto aü pli bone instinkto ekzistas en la ho-
mo kaj i estàs unu el la kreantaj faktoroj de la homa civilizacio. 

Kie komenci is nia civilizacio? La scienculoj kredas, ke la 
unuaj grandaj eltrovoj au pli uste inventoj okazis en. tropikaj 
a almena en varmaj landoj. ar ni devas rimarki, ke la unuaj 
inventoj, kiuj ajnas al ni hodia la plej simplaj, estàs la plej ge-
niaj. Tianianiere la invento de la fajro estàs epokfaranta en la ho-
ma civilizacio. Kiamaniere la homo inventis la estigon de la fajro? 
La prahomo vidis la fajron de la arbo, bruligita de fulmo kaj ali-
íante al la natura fajro, li prenis peeon de la brulanta arbo. La 
familianoj gardis poste la flamon kaj nutris in. Fajro estis tiutem-
pe granda trezoro car oni pli frue uzis la fajron oi oni sciis, kia-
maniere i povas estis farata! 

Ekzistas tre simpla maniero por e'stigi fajron: oni nur devas 
kunfroti su,n e longe du pecojn da bambuo (tropika arbo). Estàs 
tute ver ajne. ke tiamaniere la indi enoj de Afriko kaj de Ameriko 
estàs la unuaj inventistoj de la fajro-estigo. 

La unuaj homaj domoj estis anka konstruitaj inter la altaj 
arboj de tropikaj arbaregoj. La materialo de la domkonstruado 
estis la molaj bran oj de la arboj. Balda evolui is tianianiere la 
umut metio, tiu de la tehsado de la bran oj. La sarna prahomo kom.-; 
la fabrikadon de lignaj lancoj, per kiuj li casis kaj li havis jam 
lignajn tranéilojn per kiuj li distran is l a mortigitajn bestojn. La 
viando iom poste estis kuirita per fajro. La inventoj de la mgo kaj 
de la pafarko estàs anka tre tre malnovaj. 
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i iuj eltrovoj estàs tiom malnovaj, ke oni havas nenian liis-
torian fakton pr i ili. l l i estàs anka tiom necesaj, ke ni ne devas 
plur irisisti p r i la utileco. Sed an ta ol da rigi la historion de la 
inventoj, ni eklialtn momente en nia studo kaj ni respondu la in-
teresan demandon: kiamaniere la homo ekkonis la fortojn de la na-
turo? 

La praliomo jam vidis, ke la pomo falas de la arbo kaj iuj 
homoj vidis la «aman fenomenon. Newton, le fondinto de la flziko. 
estis la unua homo, kiu demandis, kial la pomo falas de la arbo? 
La falo de la korpoj sajni's jam al la prahomo simplega íenomeno, 
na tura afero, kiu aie bezonas pl ian klarigon. Devis veni .genia 
srien-culo por klarigi t iun i simplan fenomenon. El èi io rezultas, 
ke ee la plej simplaj na tura j fenomenoj estàs en si mem kompli-
kaj . La vojo, kiun la homaro t rans i r i s en la ekkono de la natur-
fortoj estàs senfina linio kaj ni s ta ras en iu punkto de tiu i linio. 
Malanta ni trovi as-konsiderinda par to de tiu i rekto sed antaii 
jii trovi as la infinito, car la homa progreso ne konas limojn. De-
pest la jjratempoj la homo observas la naturon. Per granda pa-
cJeuco i ekkonis la fenomenojn de la naturo, imitis ilin en la labo-
ra torioj, ekkonis la le ojn, kiuj regas la natura jn fortojn kaj per 
genia lerteco, la homo sukcesis jungi la fortojn de la na turo kiuj 
liodia laboras ans ta ta ni. Ni esperas, ke en la estonto la labori-
go de la na tura j fortoj anstata la homaj niuskoloj fari os iam 
pli kaj pli generala kaj ke la homaro t iamaniere disponos je pli 
da libera tempo por la evoludgado de la kulturo. Car ni devas scii, ke 
la civilizacio ne estàs la ku l turo : 

jen éstas du gravegaj definieioj, kiiijn ni neniam forgesu: 
kulturo estàs spiri ta afero: ar to , religió, iilozofio, kantoj , mo-

roj, ktp. formas la kul turon 
civilizado estàs la eterna^penado de la homo ekkoni kaj labori-

gi la fortojn de la naturo . 
La seieneo estàs la regiono de la kul turo kaj la tekniko estàs 

la regiono de la civilizado. La civilizacio permesas al la homoj 
dedi i sian tempon al kulturaj aferoj, sed la kul turo siavice evolui-
gas la sciencon. Sed ni ne devas forgesi, ke la tekniko evoluas 

uste per la rezultatoj de la scienco. Ni vidas do, ke en la realeco 
k> Ituro kaj eivilizacio estàs unu harmonia tutajo, sed la unua tupo 
estàs tamen la civilizacio. E n t iu i jaroni okupi os pr i la homa 
civilizado. P r i la kul turo diversaj aliaj fakoj vin instruos sed por 
kompreni la kulturon, oni nepre devas unue kompreni la civilizacion. 

Ni vane ser as, kiu popolo ekkonis la unuan fojon kelkain le-
ojr, de la naturo. Ni anka ne scias, kiu popolo a homa grupo 

faris la unuajn grandajn inventojn, pr i kiuj ni tuj parolos. Sed 
ira i afero ne estàs grava: iuj inventoj, kiujn la homaro faris 
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aa ta kaj post la eltrovo de la skribado, apar tenas liodia í;1 la 
komunaj trezoroj de la tu ta homa gento. 

Platon kaj Aristoto estis la unuaj du grandaj grekaj filozofoj, 
kiu resumis en siaj verkoj la tu tan konon de la t iutempa homaro. 
Tiu i kono estàs verdire la rezultato de iuj konoj de la hooiaro, 
kiuj transinetigis de generació al generació, unue per bu aj paro-
loj poste per skribado. Ni scias el tiuj ei filozofaj verkoj, ke en la 
epoko de Pla ton kaj Arisíolo la (fiziko kaj la kemio estis jam sufi e 
progresintaj kaj la konoj de la greka homaro estis jam t re konsi-
derindaj. La popoloj anta la grekoj jam konis multon el la .fiziko 
kaj el la kemio kaj la unua kul tur i ta lando, kiun ni kona's el la 
hk to r io estàs Egiptujo. De la praliomo is la imperio de la farao-
íioi estàs nenia skriba monumento. Ni ne povas sekvi la progreson 
depost la origino is la stato de la egipta civilizacio. Ni devas do 
kontenti i skizante la eivüizacion de la Egiptanoj. 

Egiptujo. Egiptujo estàs la lando de la Nilo. Tiu i riversgo el-
ver as siajn akvojn dufoje en la j a ro kaj fekundigas la sablo-
dezerton kiu etendi as oriente kaj okeidente de la Nilo. Tiu i lando 
estis speciala ta ga por la evoluo de la homaj konoj. Se la superak-
vo de la Niló ne estis sufi a, la popolo mort is pro malsà to kaj se 

i estis troa, la popolo mult.e suíeris pro la detruoj de la akvo. 
Oni balda vidis, ke konstruado de cisternoj kaj kanaloj estàs nc-
cesa. Sed t ia laboro devas esti kolektiva, fa ra ta sub centra ko-
mando kaj per la partopreno de la tu ta popolo. Jen es tàs la ka zo 
de la elformi o de la potenca Egiptujo sub la eeptro de la faraono. 
La faraonoj konstruigis per siaj sennombraj sklavoj kanalojn, di-
gojn, cisternojn kaj la piramidoj, kiuj estàs la tomboj de la farao-
noj, is niaj tagoj elokvente parolas al ni pr i la unua Itoma 
ebüizac io . La konoj de la Egiptanoj ne ankora estis kompreneble 
sisfemaj, sed ili estis jam t re vastaj. E n la potenca imperio estis 
vera ku l tu ra vivj . Se la sòcia j kondi oj estis ankora t re maljus-
taj la artoj kaj la teknikoj jain komencis plibonigi la boman vivon. 

Po r kompreni la signifon de la Egiptaj piramidoj, ni deva^ 
mencii, ke la modern aj in enieroj de arki tekturo konsideras iliji 
kíel majstroverkojn. Ekzemple ni premi la piramidon de Kheops: 

iaj kvar flankoj mont ras tute ekzakte la kvar direktojn de la 
mendo. La bazo de la piramido, sur kiu alten levi as la tu ta gigan-
ta monumento, estàs fara ta el granitaj tonoj kaj la nivelo de la 
bazo estàs tiel ekzakte horizontale, ke la liodia aj in enieroj sin 
demanda*., kiajn bonegajn metodojn l a Egiptanoj konis por determiüi 
la horizontalan direkton, por konstrui tiel ekzaktan kaj solidan 
monumenton?! 

Sed pli grava oi la monumentoj estàs la teknikaj konoj de Egip-
taj metiistoj kaj kuracistoj . Multaj el la Egiptaj eltrovajoj perdi-
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is, car la profesiuloj konsideris siajn konojn kiel sekretojn. Tia-
maniere ni ne konas la kunmetadoii de la balzamoj, per kiuj ili pre-
paris siajn «mumiojn» kaj nek t iun de la koloroj (farboj) per kiuj 
ili pentris siajn monumentojn, kiuj is niaj tagoj ne perdis s ian 
koloron, en kelkaj lokoj. Anka ni ne konas— a r neniu teknika 
desegnajo restis—kiajn giçantajn levilojn la Egiptanoj havis por 
konstruo de siaj piramidoj kaj aliaj palacoj kaj monumeiitoj El la 
giandeco de la faritaj laboroj ni temen povas konkludi al la vaste-
<(i de iliaj teknikaj konoj. 

M vidu nun tion, kion ni konas, post kiam ni vidis tion, kio 
perdi is kaj kion ni nur povas diveni! Kio konceraa's la ekzaktajn 
scieneojn kaj speciale la mateniatikon, n i scias, ke la Egiptuuoj ko-
nis jam 3000 j a r o j n x a n t a Kr is to la ciferon «pi» (greka) kiu ser-
ves is niaj tagoj al la determino de la periferio kaj de la areo 
de la cirklo kaj al multaj aliaj kalkuloj. La matematiko de nia kul-
iuK) ekkonis t iun i ciferon nur en la XVI . a jarcento post Kr i s to ! 
Entute la Egiptanoj havis multajn matematikajn konojn. Efektive 
iliaj geometroj iujare devis mezuri la terojn car la supera kvoj ofte 
nçn.ügis la limojn de la unuopaj terposeda oj kaj terenoj. E hlido, 
la granda greka geometro formis el iliaj kalkuloj la liarnionian 
tutejon de la geometrio, kion vi nuntempe lernas. 

Es tàs eble nekredebla sed temen seienea fakto, ke la Egiptanoj 
jam konis la atmosferan elektrecon: jam en la XV. a jarcento an-
taü Kris to la Egiptaj monumentoj estis munti taj de fulmoforígiloj. 
La Egiptanoj jarn sciis. ke la metaloj estàs la plej bonaj elektraj 
kondukiloj. Oni estàs tute konsternita, se oni pripensas, is kiu 
grado la homaro forgesi's la konojn de la Egip tanoj : efektive, tiuj 
konoj estis longan teinpon forgesitaj. Post la falo de la Egipte 
rraperio la mondo e forgesis legi la Egiptajn paperusojn. Antaii 
oi nia moderna epoko ree trovis la losilon de la egiptaj liieroglifoj, 
niaj scienculoj anka ree inventis la mirindajn eltrovojn de la mal-
proksimaj Egip tano j ! 

Por fini nian hodia an lekcion, ni nu r menciu ankora , ke la 
Egiptanoj jam konis la fabrikadon de la vitro kaj tiun de la pape-
ruso au pergamento. En tomboj de faraonoj oni retrovis kolorajn 
vitrojn datentaj de pli oi 4000 jaroj . La Egiptanoj havis jam èiuspe-
cajn botelojn el vitro, en kiuj ili metis medikamentojn, alkoliolajn 
trinkajojn, tualetejn ar t iklojn por la virinoj, k.a. La keramil.o 
evoluis pli oi X jarcentojn a.k. La Egiptanoj j am fabrikis brikojn, 
car en la Uiblio ni legas, ke ili devigis la judojn fabriki brikojn 
por la konstruajoj de la faraonoj. Speciale grava estes la fakto, 
ke la Egiptanoj lerte fabrikis la paperuson el la kreska o «pape-
ruso». I l i tiel lerte kungluis la foliojn de tiu i kreskajo ke la 
ruiajoj de paperuso ofte at ingas eè 20 metran longecon. La metodo» 
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kiun ili aplikis por tiu i industrio éstas hodiaií ne ankorai koiiata. 
Gis la nova epoko la egipta paperuso estis la plej bona paperc. 
La Egiptanoj notis siajn konojn kaj historion sur rulajojn íaritajn 
el paperuso. io, kion ni scias pri la Egiptanoj estis deèifrita de 
tiuj i paperusoj, kiujn oni nar anta nelonge sukcesis kompreni. 
Ni scias ankora , ke la Egiptanoj estis mallertaj en la metalurgio; 
ili inter an is siajn metalajojn kun la eksterlando. Koatraúe la 
Egiptanoj estis tre lertaj en la teksado; iliaj virinoj portis bons 
teksitajn kaj arte tinkturitajn vestajojn. 

Ni vitlas do, ke la Egipta civilizacio estis jam tute evoluita. 
Ecdaürinde la historio ne konas la anta Egiptajn eltrovojc kaj 
inventojn. Sed tamen ni povas diri, kio està's la bazo inem de ciu 
ü'knika progreso. Pri tiuj i aferoj ni reparolos en la proksima 
lekcio. 

Noto por instruantoj: Tiu i lekcio pri la Egiptanoj estàs iom 
longa. Oni ja povas forlasi kelkajn aferojn, se tenipo mankas. Sed 
laiíbezone oni ankaü povas aldoni, ar la Egipta kulturo estàs 
t-iel vasta, ke temo ne mankas tie i. Oni konsultu tiurilate la ko-
natajn verkojn de Egiptologio. Mi intence montris anta e la lioran-
t£ i civilizacion kaj nur poste, en la sekvanta linio la fundamen-
taJE eltrovojn, kiuj estàs la bazo mem de ciu posta progreso. Oni 
rbxarku, ke mi aplikas la induktivan metodon de la natursciencoj 
a l la historio: anta oi dedukti le on, mi montras la faktojn. Oni 
ankaü rimarku, ke ie mi nomas la fontojn de la historiaj scioj kaj 
ke mi severe diferencigas inter historia kaj anta historia koiioj 
ka-j fakitoj. 

(Da ros). Josefo MAJOR. 

XIV. a j Internaciaj Floraj Ludoj 
JUGANTABO: Jen la listo de la elektitaj membroj por la 

Ju antaro de la XIVj . Internaciaj Floraj Ludoj. Pastro JOAN 
EONT GIEALT el Girona—Prezidanto; S-ro JOAN GILI NORTA 
el Barcelona—SEKBETABIO; Membroj: S-ro B. ALBEEICH JO-
EEE el Barcelona; JAN VAN SOHOOE el Antwerpeno (Belgujo); 
S-ro H. J. BULT1JJJIS el Hago (Nederlando); S-ro ED. JTJNG el 
Strasburgo (Francujo). 

N." VIII.—Premio de Esperantista Grupo «Barcelona Stelo»: 
60 ptoj. Libervola Temo. 

N.° IX .—{Premio de S-ro JOAN GLLI NOETA: 50 ptoj. Li-
bervola Temo. 

Pliaj premioj kaj temoj estàs anoncitaj kaj sekvos en veuen-
taj numeroj de nia Gazeto. 
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VEKKOJ EIOEVITAJ ( is la 1." de marto) : UNUA LISTO. 
1—Pri junaj kaj maljunaj virinetoj—devizo: Tiele parolis Za-

ratustra; 2—La prokrastita ekzekuto—Devizo: Malnova ideo—en 
i.ova originala vesto; 3—Koro de patrineto—Devizo: Per nur delí 
du linietoj; 4-^Jida gramatiko kaj reformo de jida lingvo, devko: 
Dokumento por la Esperantistaro; 5—Apud la Algadins'a abrupta -
jo, devizo: Amo, Amo, Amo.; 6—Apud l'Algadins'a abrupta o, de-
vizo: Lumo; 7—Al bela esperantistino, devizo: Progreso; 8—Defen-
do de la nescio, devizo: Nescio; 9—PuQciíii, devizo: Puccini. 

JOAN GILI NOETA, Sekretwrio. 

Homo, kaptu, la felicon... 
Homo, kaptu la feli on, 

Se i estàs apud vi, 
Ne ser a du aliloke 

Eífemera estàs i. 

Ilomo, kaptu la feli on, 
Vivo estàs kiel flor'. 

Vi, mallonge sur la tero 
Flegu in en via kor'. 

Homo, kaptu la feliéon, 
Estu, sa a, sciu vi 

Se vi réstas malatenta 
Tiam liom', foriiugos i. 

Catharina J. ROSKES DIRKSEN. 
Premiita en la XI IP j Internaciaj Ploraj Ludoj. 

Bibliografio 
BAKUNTALA, rakonto el malnova Hindujo la la konata dra-

mo de fama hinda poeto Kalidaisa. 4." kajero de «ILUSTKITA BI-
BLIOTERO» eldonita de «HEEOLDO DE ESPEKANTO» Horrein-
bei Koln (Germanujo) 1927. 

Kiel diras la anta parolo de la Postralcontinto, la verketo «ne 
estàs traduko de la dramo mem, ser nur postrakonto, farita la 
la dramo, por konatigi kun i la esperantistaron. Tridekna pa oj 
da interesa legado, montras la talenton de la hinda poeto, vivinta 
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en ïa sesa jarcento post J . K. La teksto bone fhias kaj la scenoj 
revivigas la ant ikvan hhidan vivadon de la geasketoj, re oj kaj 
iliajn travivajojn. Ni ne dubas rekomendi in al l i teraturamantoj, 
éar i es tàs bona specimeno de la ant ikva l i terati iro kaj ankaít 
leginda el graniat ika vidpunkto. Kiel la eeteraj kajeroj de la «ILUS-
TRITA BIBLIOTEKO» enhavas titolbildon de F . Dücker kaj estàs 
i lus t r i ta de Ilse Hofmann.—Kodo. 

MIL KAJ ÜNU NOKTOJ.—«Ilustrita biblioteko» n.° 5.* 
J eu bro uro enhavanta t r i rakontojn el la mondfama araba verko, 
Hi es tàs : «Serazado», «Tadmora, la re ino de la dezerto» aií «La 
karavano al la knpra urbo» kaj «Abul H a s a n Alliali, la ercfripo-
iio». La unua estàs kvazaíí anta parolo kaj la aliaj estàs du ne-
multe konataj rakontoj . En tu te 31 pa oj tre agrablaj por legado 
en la família rondo a en amuzvespero. «Talmora, la re ino de la 
dezerto» estàs unu el tiuj t e ruran ta j . fabelaj rakontoj , kaj la alia. 
«Abul Hasan Alhali» estàs ridiga, erca. La eldonejo eble en sek-
vantaj volumetoj aperigos aliajn pli konatajn rakontojn el «Mil-
kaj unu noktoj» kiel «Aladin kaj la Mirakla Lampo». «Ali-Baba kaj 
la kvardek rabistoj», «La ser a evalo» kaj «Sinbad la maristo». 
Ni estàs certaj ke se i tion faros, la esperant is taro estos al i 
dankema, car tiuj rakontoj naivaj, preska infanaj, estàs indaj ko 
na t i adi knn la tuta in ternar ia publiko. La teksto bona, la ilus-
trajoj agrablaj kaj konvenaj.—Kodo. 

HISTORIO DE SA1DJAH KAj ADINDA KAJ 
ALIAJ VERKETOJ de Multatuli.—El la holanda lingvo tradukis 
Liem Tjong Hie. Eldono de la t radukin to en Samarang (Java) . 60 
p . Prezo: bindita 1,75 sv. frankoj. 

Verketo kiu enhavas pli da belajo oi la unua aspekto de la 
libro promesas; precipe la efa rakonto kiu donas la nom al la 
l ibro es tàs tre leginda kaj emoriiga romantikajo. P l i bela kaj pen-
siga ankora estàs, la mia gusto, kompreneble, la dua rakonto: 
Alparolo al la estroj de Lebak. En la tu ta verko oni konstatas la 
"espekton kontra la indi enoj kiu flamigis la a toron kaj kiu 
devigis lin eksi i el sia kolonia posteno, kiel la antaüparolo koni-
gas al ni. íCu ©sperantisto povus nte s impati i kun tiuj arma 
karaktero j indi enaj? Kiel prave kaj kor ire sonas tiu frazo de 
la aií toro: Tiu javano estàs Komo, leganto! 

Beda rinde mankas en la libro la supersignitaj literoj, kio 
ka zas e la konienco de la legado iom da malfacilajo, kiu ja ne 
da ras longe. Ofte, t re ofte, mi renkontis erarojn en la gusta uzo 
de la posesivaj pronomoj. Malgra tiuj makuletoj kiuj povas fadle 
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esti korektitaj en nova eldono, la verko donas efektivan plezuron. 
M. 8. 

LITERATURA INFORMILO de la Esperanto-Fako e la el-
donejo H i r t & Salm en Leipzig. C 1, Salomonstrasse 15. 

Gi enhavas t re interesan art ikolon de S-ro II . Holilov okaze 
de la 40° jubileo de nia lingvo, la statutojn de la Esperanto-Ins-
tituto por la Germana Iíespubliko kaj katalogon de la eldonajoj 
de la fama librofirmo. 

ILU8TRITAJ RAKONTETOJ—Orígmale verkis A. Kenngott. 
A. M. Eldonis la Belga Esperanto Jnst i tuto Kleinie Honds t raa t 
11, rue du Pet i t Cliien. Antverpeae (Belgujo). P a oj 48. Prezo: 1,25 
ST. frankoj. 

Gi estàs kolekto de 18 rakontetoj p r i sknplaj temo , kun ilus-
trajoj, kiuj povas tre bone ta gi por la lernantoj de esperanto. 
La rakontoj estàs plej diversaj t iamaniere ili metas antaii la ler-
nanto grandan nombron da vortoj kaj krome iun rakonteton sek-
vas demandaro. Tre bona kaj p rak t ika ekzercaro por progresigi 
la bu&an uzadon de la lingvo. M. S. 

ENKONDUKILO en la fundamentajn regulojn de la mondling-
vo Esperanto.—Eldonis Esperanío-Junularo, A. Neuperl, Wedellstr. 
17, Leipzig X 23, Germnnujo. Prezo por 2 ekz 1 resp. kup., 10 ekz. 
4 resp. kup.. 50 ekz. 16 resp. kup. Pa oj 23. 

E n malgranda brosureto trovi s s la tu ta gramatiko de Es-
peranto. Ta ga libreto por propagando kaj por lernado. 

INTERN AVIA D7ALOGAi?O.^I>iver(silandaj a toroj. Bïdonis 
Belga Esperanto Ins t i tu to Kleine Hondstraat , 11, Eue du Pet i t 
Chien, Antverpe.no, Belgujo, Pa oj 59. Prezo 155 sv. frankoj. 

Tio estàs anka tre bona ekzercaro por la prakt ikado de la 
lmgvo. La teksto estàs t re korekta kaj la stilo tre internaria, car 
oni komisiis al diverslandaj espera ntistoj la redakladon de la di-
versàj dialogoj. Multe da vortoj kaj precipe da bonaj frazoj povas 
estis facile lernataj per la t ras tudado de tiu i verketo, k h m prave 
oni poTas rekomendi al la instruistoj de esperanto. M. S. 

Pri la Movado 

Barcelona-—En Centre Cultural Vinarocenc (Abaixadors, 10 
pral.) us fondi is nova grupo dank'al nia senlaca kamarado S-ro 
Chaler, ikiu ankaií malfennis tie kurson por siaj samurbanoj. Tiu 
©kazas iusabate de la 10." is 12." vespere kaj multaj lernantoj in-

http://Antverpe.no
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tencas veturi al nia kongreso en Vinaroç. Ni kore salutas la novan 
grupon. 

Rubí.—La kursoj daíiras kun sukceso: 18 fra linoj kaj 25 sin-
joroj lernas la lingvon. 

Terrassa.—Kursoj daüras kun sukceso en t iu urbo. Oni inten-
cts eldoni ciudumonaían bultenon por propagando. 

Alcanar.—Nia kunkomitatano S-ro Chaler vizitis t inn mirin-
dan urbeton kaj fa ris en i propaçandon pr i Esperanto kaj nia ve-
nonta kongreso. Poetino P-ino Fina, Mar kaj l i tera tur is to S-ro Valls 
interesi is pri nia afero kaj promesis lerni nian lingvon. 

Vinaroç.—La 13.* de Janua ro . delegite de la Komitato de K. E. 
F. , nia amiko S-ro CQialer veturis al la urbo de nia kongreso por 
helpi la aran on de tiu esperantista festo. Okazis kunveno en la 
urbodomo de prezidantoj de la diversaj societoj de la urbo por elekti 
la lokan komitaton de la kongreso. T)u urbkonsilantoj estàs elekti-
taj en t iun komitaton. E n la urbo granda intereso veki is por nia 
afero. Lokaj urnaloj iusemajne rapor tas pr i Esperanto . 

Oni organizis paroladon en Centro Eepublicano kaj tuj poste 
kurson kun 30 lernantoj . 

Benicarló—Tio estàs najbara urbo al Vinaroç. Iamaj lernan-
toj de Valenciaj pioniroj Ayza kaj Jiménez Loira estàs pretaj re-
preni la lernadon. 

Tarragona.—La movado ne cesis en tiu urbo. Samideanoj Obio-1 
kaj Garcia Lorente revivigas la arupon. 

NeJcrologio.—Kun grar.da agreno ni infonni is pr i la inorto 
de nia maljuna saniideano S-ro J O S E P MAYMI SABATÉ el Gi-
rona, la simpatia onklo de nia senlaea amikino Oarme Maymí. Li 
partoprenis diversajn federaciajn kongresojn elpruvinte sian sim-
pation por nia afero. 

Al lia mal ojigita familio kaj speeiale al F-ino Carme Maymí 
n- esprünas nian plej sinceran kondolencon. 

Anka ni jus estàs informitaj pr i la morto de nia kunfedera-
ciano S-ro Marian VILARDELL en Manlleu; en Terrassa morti* 
ankaií la pat r ino de nia samideano S-ro A. VERGES kaj la edzino 
<?e S-ro Vicens B U F I . 

Al iuj n ian plej sinceran kaj amikan kondolencon. 

La Redakcio. 



Esiatufs fle la F i l n d ) Catalana l 'Eipciai t t ! 
Article primer.—Amb el noan de «Federació Catalana d'E&pe-

rantistes» hom constitueix una federació d'esperantistes en terres de 
llergup catalana. 

Art. segon.—L'objecle de la «F. C. d'E.» és la unió de tots els 
espérwiüstes en terres de llengua catalana per a la divulgació i pro-
paganda de l 'Esperanto, pels .fins de la representació aconséllada en 
la reunió general del V Congrés Internacional d'Esperanto celebrat 
a Barcelona, per a complimentar tots els acords i resolucions, que 
afecten als esperntistes com a col•lectivitat, emanats dels Congres-
sos Internacionals o dels nuclis directors de la llengua del iDr. Za-
menhof. 

Art. tercer.—Per a el millor compliment de l 'article anterior, 
la «P. C. d'E,.» publicarà una revista, l 'organització de la qual serà. 
determinada per un reglament especial interior publicat pel cos de 
redacció i prèvia acceptació del Comitè Directiu. El preu de l'abo-
nament a la revista serà de sis pessetes anyals. 

Art. quart.—La «F- C. d'E.» constarà de membres associats i de 
membres isolats; els primers seran federats per mitjà de l 'entitat 
a la qual pertanyin i els altre» directament i en caràcter part icular . 

Els diversos organismes perlanyents a la «F. C. d'E,.» contri-
buiran el seu sosteniment amb la quota quatrimestral , pagada a la 
bestreta, de 0'40 pets. almenys per cada soci i els individuals amb 
una quota mínima de 3'50 ptes. anuals, patgada a la bestreta. 

Art. quint.—La «F. C. d'E» serà regida per un Comitè Direc-
tiu, renovable cada any, compost de President, Yiee-president, Se-
cretari, Yice-secretari, Comptador, Caixer. Administrador i quatre 
Vocals. 

Art. sisè.—El Comitè de la «F. C. d'E.» convocarà almenys una 
vegada a l'any, en diferent's localitats, durant la primavera i en 
dia festiu, tots els federats, en Assemblea o Congrés general, en el 
qual, prèvia ordre del dia hom donarà compte als assistents dels tre-
balls i gestions acomplerts pel referit Comitè Directiu durant el seu 
exercici, hom acordarà, el lloc on deurà celebrar-se el vinent Con-
grés o Assemblea, hom nomenarà, els individus que deuran consti-
tu i r el Comitè el pròxim exercici, i hom discutirà les proposicions 
qiie hagin estat presentades abans de la sortida del número de la 
revista anunciant el Congrés o Assemblea, i anunciades en l'ordre 
del dia. 

Art. setè.—El Comitè serà facultat per a crear les seccions que 
oregui més convenients per a la prosperi ta t de la «F. C. d'K.» i de 
l 'Esperanto, les juntes de les quals seran renovades per cada Comi-
tè de bell nou elegit. 



Serà president na t de cada secció un individu del Comitè de-
signat pel mateix. 

Art. vuitè.'—Tots els esperantistes pertauyents a organitza-
cions federades t indran veu i vot en les Assemblees anuals, però el 
seu vot serà delegaMe al president d'un grup o una a l t ra persona 
qualificada, prèvia la presentació dels corresponents carnets de soci. 

Art. novè.—Tots els acords de les Assemblees o Congressos se-
ran presos per majoria absoluta de vots dels socis assistents. Les 
esmenes que puguin presentar-se a aquest reglament deuran ésser 
presentades amb la deguda antelació per ta l d'incloure-les en l'ordre 
del dia i publicades en la seva total i ta t , puix que només podran 
ésser discutides i aprovades en les Assemblees o Congressos gene-
rals . 

Art. desè.—La llengua oficial de la «F. C. d'E.» serà l'Espe-
ranto, podent també emprar-se la catalana en les Assemblees. 

Afí . onzè.—Aquesta «F. 0. d'E.» podrà ac tuar mentre compti 
amb dues col•lectivitats organitzades o t ren ta membres isolats. En 
cas de dissolució, previ acord d'ella, l 'actiu existent serà lliurat 
al caixer de la Constant Representació de les Societats Nacionals 
Esperantis tes . 

Art. transitori.—La «F. 0. d'E.» serà domiciliada a Barcelo-
na carrer València, 245. 

N o v e s e d i c i o n s 
AUSTRAL! O, Lando kaj popolo (Delsudo-Lailio). 
31 il•lustracions i un mapa. 96 planes de text. Enquadernat 

luxosament amb tela. P r e u : 975 pessetes. 
HIS T ORIO D E LA LINGVO ESPERANTO. 1.* pa r t (Privat) 

1887-1900. 74 planes. E n rústica 2'40 pessetes i en tela 5'25 ptes. 
I I* par t 1900-lí)27. 199 planes. Luxosament enqiialdernat en 

tela. P reu : 9 pessetes. 
LA SANKTA BIBLIO. L'Antic- Testament t radui t de l'hebreu 

pel Dr . Zamenhof, jun t amb el Nou Testament, tot en un sol llibre. 
Amb paper sense cos, enquadernat amb tela 9 pessetes 
Amb paper prim i amb or enquad. amb tela 12'75 id. 
Enquadernat amb tela granet fosc 18'75 id. 
Enquadernat amb pell amb puntes reforçades 30'00 id. 

Nota : Cal afegir el 5 per cent dels preus senyalats, per les 
despeses de correu, en cas d'ésser els llibres enviats fora de Bar-
celona. Cal que l 'adressa sigui ben clara. 

Dirigir-se a Ferd . MONTSERRAT, Villarroel, 107. 2.", &* 
Barcelona. I B E R I A E S P E R A N T O SERVO. 

PRESEJO SALVATELLA I C* - TERRASSA 
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ATALUWLA 
TONTlflo 

OFICIALA OfEGAXO DE LA KATALUSTA ESPERANTISTA 
FEDERACIÓ KAJ DE LA INTERNAlOTÀj FLORAJ LTJDO 

NO FEU T A R D 
En un mes harem pogut llegir en els diaris: 
Que Pesperantista japonès Adatci a estat nomenat ambai-

xador del Japó à París. Aclatci és també ei representant oficial del 
Japó a la Lliga de Nadons, i s'ha reunit aquests dies amb Briand, 
Stresemann, Scialoja i Chamberlain per tal de tractar les qües-
tions més importants actualment a resoldre per l'organisme inter-
nacional de Ginebra. 

Que Eug. d'Ors, que tant ha escrit a favor de l'esperanto, pas-
sa a representar Espanya a l'Institut de Cooperació Intel•lectual 
de la Lliga de Nacions. 

Que Andreu Baudet, esperantista militant de París, ha estat 
elegit President de la Cambra de Comerç oficial de la Capital de 
Franca. 

Que entre les epiatre llengües a emprar en la Conferència 
sobre Bilingüisme, figura l'Esperanto. 

Que ha estat elegit per a ocupar la vacant del Doctor Carraci-
do a l'Acadèmia de Ciències Físifjues i Químiques de Madrid, el 
tinent coronel Vieents Ingiada, esperantista militant de fa molts 
anys, il•lustre valencià, traductor de «La Vaca Cega» de Maragall 
a l'Esperanto, traducció que fou premiada en Jocs Florals Inter-
nacionals. 

Savis i polítics de Catalunya—l'Esperanto us interessa! 

DELFI DALMAU. 



"KATALUNA ESPERANTISTO" 
OFICIALA O R G A N O DE 

KATALUNA ESPERANTISTA FEDERACIÓ 
Menibra kotizajo: 3'50 p. ; Grupoj : l'20 por menïbro. 
J a r abono : 6 p. enlande kaj 6 sv. fr. interna cie, provekzemplero 2 
respondkuponoj. 

Federaicia sidejo kaj redaktejo: carrer València, 245-BARCELONA 

LA DEK DEVO.J D E LA E S P E E A N T I S T O 

1. Bone sciu la lingvon, t r a k t u in kun respekto, kaj lasu la 
versfaradon al poetoj. 

2. Esperanton uzu parolante , studu legante kaj ne fu u skri-
bante. t 

3. La plibonigistoj d iskutu; vi Eundamenton sekvu kaj fide-
la restu. 

i. Ptrojiagandu iam, ne ie; klar igu, ne prediku; rakontu 
faktojn, ne esperoijn. 

5. Kion vi povas lerni nu r en unu semajno, ne instruu en unu 
horo; el malura vàjoj ne faru regui on, kaj el la regulo ne faru 
malgravajon. 

6. Verkante en Esperanto , ne kredu interesa, kion nacilingve 
neniu legus; ne imaau, ke preseraroj plibeligas libron, ne malesperu, 
se mankas aòetantoj. 

7. Al grupo ali u ; la . kunvenon vizitu; Esperanton parolu. 
Subtenu K. E. F . 

8. Atentu, ke intermacia lingvo vivos nur per uzado; memo-
ru, ke t ia l in temacia òrgianizajo estàs necesa, senlace varbu por 
U. E. A. 

9. Legu gazeton, por ke vi konu faktojn; novajn àbonu, por 
ke i povu ekzisti ; kunlaboru, por ke i estu interesa. 

10. Por Esperanto kiel movado agu; por i kiel realajo pagu, 
ka j kiel a l t an idealoe konservu in en via koro. 
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La U r b o de la XV. a K o n reso de K. E . F . kaj 
de la X I V . a Internaciaj Floraj Ludoj 

Vínaroç: Deveno kaj disvolvi o 
La pratempa roma geògrafo, Rufo Festo Avenio, pr i skr ibante 

la hispanan niediteranean borden rapor tas t iel : Poste aperas la al ta 
pinto de Kapras ia , internanta sín en la maron kaj la cetera bordo 
etendi as dezerte is la celogata teri torio de la malgaja Kersoneso 
(nun Penyíscola) kiu ku as en la limo de la lago Naccareos (Sant 
Oarlos de la Ràpita) tiel nomata laü malnova kutimo. En ia mezo 
ku as fruktodona irisulo plena de olivarboj, kaj t ial dedièita al diino 
Minerva. En t lu lando trovi is nrultaj urboj, kiel Ilylactes, His t ra , 
Sarna kaj la nobla Tyriohos, nomoj kiuj devenas de plej malproksi-
ma antikveco. La plej famaj lo antoj de tiuj marbordoj estis la grekoj, 
kiuj pro la po.-edo de fekunda tero, grandnombra brutaro kaj vinber-
kampoj t ranspor t is siajn komercajojn tra la Ibero (Ebro) is en la 
internon de la lando». 

Ni povas aldoni ke t i a i lando, etendi anta de la pinto de Ka-
prasia is la lago Na«cai*eos, efa par to de la malnova Ilercaona 
regiono de la Iberoj, kiu ampleksis de la rivero Uduba is la Ibero, 
estàs la lulilo de nia amata popolo. Kaj sendube unu el tiuj cititaj 
praurboj , eble la nobla Tyrichos, estàs la malnova sidejo de la nuna 
Vinaroç. 

Ne devenas la urbo el la greka enlo ado, kiel iu supozis, sed de 
pli malnova dato oi t iu kiain la fama popolo enmigris en nian landon. 

Laü la atestoj kiuj isvivis nin, ni povas scii ke post malapero 
de la malnovaj urboj i-supre mencütaj , atarís sur monteto anta 
nuna p r e ejo dedièita al Virgulino de Kompato kaj Sankta Sebastiauo 
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vila eto noinita Intibilis jam anta la roma okupado de la lando; 
restajoj éstas trovitaj <en elfosadoj. 

Flanke de tiu Dionteto trovi as la malnova vojo kiu trairante la 
riveron Servol estis utiligita de Anibal por traveturi kun sia armeo 
al Italujo; vojo ankoraií iran ekzistanta kaj konata sub la nomo 
«Oaivert», i venas el Cartagena kaj iràs is la roma efurbo tra 
Francujo. 

Same ni scias ke kiam la araboj okupis Hispanujon, post kura a 
defendo la vila eto estis devigata cedi anta la potenco de la ma roj; 
dum longaj jaroj i restis sub tiu regado is kiam la triumfantaj ar-
meoj de Jakobo P liberigis la vila on de la longa perforta okupado. 

Forpelitaj la mahometanoj el la lando kaj kun ili la popolo 
lo inta en la monteto Puig restis en. la vila o nur kelkaj mizeraj 
kaibanoj de ,fi kaptistoj ap'id la marbordo. La re o Jakobo I* cedis 
ilin feüde al Baimond d' Alós, unu el la kavaliroj kiuj akompanis 
la re on dum la almilitado de Valencio; is kiam pro pligrandigo 
oni disigis in de Penyiscola el kiu urbo i estis dependanta en la 
tempo de la Montesa Ordeno al kiu i apartenis. 

Dum íiu i tempo oui konstruis fortikajon en «El Puig» el kiu 
restas nur la «Torreta dels moros» (Tureto de la Ma roj) tiel nomata 
kvankam i ne estis konstruita de la ma roj sed de la ki'istanaj en-
lo antoj por defendi sin kontra la pirataj berberaj atakantoj. 

DANIEL D. DELMAS. 
(Daiírigota) Trad. 8. CHALEE. 

XIV.aj Internaciaj Floraj Ludoj 
NOVAJ PBEMIOJ: 

X.—Premio de S-ro ïeo JUNG, Direktoro de «Heroldo de Es-
peranto»: 5 jara abono al «Heroldo de Esperanto» 1929-1933; temo: 
libervola. 

XI.—Premio de Universala Asorio de Biindaj Esperantistoj; 50 
Ptoj.; temo: libervola. 

VEEKOJ BIGEVITAI f is la 1." de Aprilo) : DUA LLSTO. 
10—Ma orko, devizo: Bevo 11—^Oliver Goldsmith, devizo; Trinovan" 

tum 12—Post mortem, devizo: Legu, knabino, kiam plu mi estos. 13— 
Fragmento Ama Kanto, devizo: Oojo, mal ojo de la viv' nutrajo: 
14—La edzino de Petro, devizo: El Oriento venos lum'radia: 15—An-
droklezo kaj la Elefanto, devizo: Bilardo, 16—Sistemo,devizo: Origi-
naLe verkita dum la jaroj 1924-28: 17—Venkode l'koro, devizo (?). 
18—Vazo rompita, devizo (?). 19—Kleopa, devizo (?). 20—Stelara 
vo o, devizo: Excelsior. 21—Vintro kaj Somero, devizo: Amo estàs su-
no. 22—Vulzio, devizo: Cagreno. 23—Amo patrina, devizo: Koro. 
24—Bopatrino, devizo: Paeo 1. 25—Edukado, devizo Paco II. 26—La 
juniga fonto, aevizo Paco I I I . 27—Gardstaranto, devizo: Paco Fv. 

JOAN GILI NOETA, Sekretario. 
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XV.a Kongreso de Kataluna Esperantita Fede-

ració. Vínaroç Septembro 1928 

M povas hodia publikigi la liston de la personoj kiuj prenis 
sur sin la orgaiiizadon de nia nunjara festo en la yalencia urbo Vi-
naroç; tiu listo estàs senduoe la plej grava elmontro de la intereso! 
kun kiu la urbo de Vinaroç atendas nian kongreson. 

KOMITATO DE Li XV° KO^ORESO DE K. E. F. 

HONOEAJ MEMBEOJ 

l•i'a ProvJncestra Mo to 
Lia Episkopa Mo to 
La Prezidanto de la Provinca Deputitaro 
Markizo de Benicarló 
La Prezidanto de la Loka Rugí". Kruco 

LABOEAJ MEMBEOJ 

Prezidanto: T.ria Urbestra Mosto 
Vicprezidanto: S-ro Daniel Delraas 
Sekretario: S-io Manuel Foguet 
Kasisto: S-ro Antonio Torres 
Meritinembroj: S-roj Delfi Dalmau kaj Sebastià Chaler 
Vo donantoj: S-roj Juan Ribera, Emilio Felip, Vicente 
Segarra, Daniel Saez, Luis del Castillo, José Sanchiz. 

FAKOJ 

FESTO J : S-roj Juaa Bibera, Manuel Boda, Josquin Llasat, 
Agnstin Ribera, 1'.milió Felip, Jové Mira, Juan Antonio 
Cervera, Paquito Vaquer, Bernardino Mercader, Paulino 
Caballero, Antonio Batis-te, Agustín Arnau. 

PROPAGANDO: «Pàtria Nueva» M. Esipert, «San Sebastiàn» M. 
Llatser, Vicente Segarra, Joaquin Vidal, Daniel Saez, «He-
raldo de Vinaroz» Sebastiàn Juan, Ramon Adell. 

AKCEPTO: S-roj Luis del Castillo, José Sanchiz, Francisco 
Tosca, Juan Btu. Sendra, Emilio Boix, Bautista Marzà» 
Agustín Monllau, Francisco Borràs. 
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La Argenta Ponto 
En bela vesperc èe P bordo de 1' maro 
Mi staras, direktas rigardon trans i. 
Ho, tie post akvoj, post vasta ondaro 
Ekzístas la ïando de 1' son oj por mi— 
La manojn traus ondojn mi irde etendas, 
iSalutojn en vento post maron mi sendas,— 
Ho, tien ja volus mi iri! 
iSed penu mi na i, la fortoj laci us— 
Eaj (provn mi pa i: mi dron—enakvi us— 
Ha, kiel la landon akiri! 
Sed vidu, j«n luno argenta levi as, 

i jetas radiojn sur ondojn de 1' mar', 
Kaj ponto argenta subite krei as 
Sur maro grandega, sur vasta ondar', 
La koro batega» en mia estajo, 
«Ho, bela miraklo! Bena ta kreajo! 
Ho, lando de F revo belega! 
Kaj princo de son oj!», 
Mi oje murmuras, 
Al ponto argenta rapide ekkuras, 
Mi estàs fel'n"a, gajega. 
Kaj Li ptroksimi as, Li arde amata, 
Venante en brilo de 1' stela iel', 
Ho, Li, kavaliro, re id' sopirata, 
La nobla beroo de bela fabel'! 
Kaj tiam okazas feli a renkonto: 
La mano en mano ni staras sur ponto 
Ni staras eksiaze, ojante. 
Ciaman solecon ne nun mi memoras, 
Pro kora feli o mi preska ekploras 
La manon amatan premante. 
Sed tiam ventego subite ekbiovas, 
La manon i pu as for el mia man', 
La ponton ai entan nenie mi tro vas— 
Gin tute disigis la nokturagan' 
Ve lando, ve mia surtera òielo! 
Kaj kara re ido el bela fabelo! 
Mi Mal ne povis Vin havi? 
Cu povas la ponto ankora krei i?! 
Cu princo fabela al mi proksimi i?! 
Kaj mian felièon resavi?! 

Varma Jarvenpàa. 
Menciita en la XIII ' j Intemaciaj Floraj Ludoj. 
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Pr i la unuaj teknikaj inventoj 
(4.a Lekcio) 

E n la elementa fiziko (mekaniko) ni lernas, ke iuj ma inoj 
povas esti reduktitaj je kunmeta oj de la kvia simplaj ma inoj, kiuj 
estàs la sekvantaj 

1. levilo 
2. deklivo 
3. kojno 
i. pulio (rul-bloko) 
(5. k ranko (cilindro-rado) 
Kiuj eltrovis tiujn i simplajn ma inojn, n i ne scias; iuokaze, 

la omo, kiu eltrovis nur unu el ili, estis geniulo kaj granda in-
ventisto. Por kompreni la signifon de tiuj i eltrovoj, n i konsideru 
la sekvanta ojn: 

Anta la eltrovo de la rado, la movigo de pezaj objektoj estis 
t re malf acala tasko. La eltrovo de la rado permesis sole la kons-
t ruadon de veturiloj^ kiaj sia<rice ebdjgis t r anspo r t ado r de pli, 
multaj poseda oj. La komerco anka evoluis pere de la veturiloj. 
Ni vMas do sen pluraj sJmilaj ekzemploj ke la isimplaj ma inoj 
ebligas multegajn aliajn progresojn. 

La plej simplaj ma inoj estàs la sekvantaj objektoj: t r a n ilo 
estàs prak t ika apliko de la kojno, fo'silo t iu de la levilo, per pulio 
oni povas levi graindan pezon malrapide, per krankomekanismo oni 
povas facile erpi akvon el puto kaj per deklivo oni povas met'i 
pezan objekton sur veturilon, ktp. La martelo, la izilo, la borilo 
kaj unuvorte iuj instrumentoj kaj laboriloj estàs ja simplaj ma-

inoj. La plej moderna vaporturbino ne estàs alia afero oi kombi-
na o kaj sicienca kunmetajo de la simplaj ma inoj. 

Sed ni devas íiksi uuu punkton, kiu estàs gravega: per la 
Uzado de la simplaj ma inoj ni neniam gajnas forton a laboron: 
la simplaj ma inoj iam postulas la homan a eventuale la bestan 
laborojn kaj ili nur malrapide akumulas a transformas la direk-
ton de la muskolaj fortoj. Ni lernos pr i i io en mekaniko, se n i 
ne ankoraíi sieius, n i devas is tiam kredi, tiujn òi sciencajn faktojn. 
(8e la homaro ne estus plue evoluinta oi la kombinajoj de la 5 sim-
plaj ma inoj, ni ankora hodia vivus en socio simila al la Egipta . 
La liomaj fortoj estàs malgrandaj , eò la bestaj fortoj ne sufièas. 
La homo jam depost longa tempo observis la gigantajn fortojn, 
kiuj laboras en la naturo, kaj t iu i fierega homo konceptis la 
ideon, jnngi tiujn i naturfortojn kaj laborigi ilin. Kaj uste en tio 
konsistas la grandeco de la homo kaj la potenco de la lioma tekniko. 
Ni nun okupigos p r i la utiligo de la natura) fortoj. 

E n la naturo agas multegaj fortoj, sed òitij ne estàs samgrade 
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utiligeblaj por niaj celoj. El tiuj. kiuj povas esti relative íacile 
utiligataj, ni povas formi tri grandajn igrupojn: 

akvoforto 1. 
ventoforto 2. 
suno-forto 3. 

Jam la plej antikvaj homoj konis la ipveturadon sur riveroj. 
Hi havis boatojn kaj fl•isojn, kiuj estis kelkfoje grandaj na antaj 
kolonioj, sur grandaj riveroj. Oni apliki's la simplan ma inon «le-
vilo» kiel remilojn kaj direktilon. La akvolforto estàs tie i aplika-
ta por la transporto de homoj kaj komercajoj. Alia apliko de tlu 
èi natura forto konsistas el la konstruo de riveraj mueliloj. La 
fluanta akvo turnas tie èi grandajn muelstonojn, kiuj kunpremas 
kaj muelas la grenojn kaj faràs el ili farunon. En la epoko, kiam 
oni ne ankora konis tiun i instala on, oni fabrikis la panon cu 
el nerompitaj grenoj, cu el faruno muelita inter du tonoj inter-
i'rotataj per la mano. La Egiptanoj, kiuj estis tiel lertaj en akva 
tekniko, mirinde ne pensis j>ri akva muelejo kaj fabrikis panon per 
la jam dirita primitiva n;etodo. La unuaj riveraj muelejoj datas 
de la meza eipoko. 

Hodia ni scias utiliçi la fortojn de la akvo multe pli eflke. 
ITnue ni utiligas ne plu la nialnovajn akvoradojn sed la tielnoma-
tajn turbiuojn por la movigo de niaj akvaj instalajoj. La turbino 
havas la avanta on je la akvorado. ke ne nur la kinetika energio 
sed anka la pezo de la falanta akvo eflkas je i. Ni estàs kapa-
blaj fabriki elektran fluon el la kinetika energio (movenergio) de 
la riveroj kaj transporti la tiel gajnitan senpagau energion je 
kia ajn distanco, kie i povas fari kian ajn laboron. Kaj ne nur 
la movo de la riveroj sed anka la multspecaj movoj de lagoj kaj 
maroj estos balda praktike utiligataj. En la lasta tempo eu diver-
sa j landoj scienculoj pripensas utiligon de la maraj ondoj, de la 
alfluo kaj defluo kaj de la tempera turdiferenco inter suiprajaj 
kaj proifuudaj akvotavoloj. La akvo ka as en si tre igrandan ener-
gion, kiun la homaro devas proliti por siaj celoj. 

La energio de la ventoj trovas depost la antikveco sian prak-
tikan aplikon en la velboatoj. La homoj rimarkis nur en la me-
zepoko, ke la boatoj kaj ipoj povas uzi la energion de la vento 
anstata la muskolforton de la al enigitaj sklavoj. La teknika apli-
ko de la ventoforto ne uur liberigis la grandan nombron de tiuj 
malfeli uloj, sed gi anka permesis grandan evoluon de la navi-
gado, vigligon de la interkontinenta komerco kaj èefe la grandajn 
voja ojn de la malkovrantoj. Per vel ipoj oni ekkonis Amerikon, 
oni irkauvoja is la Ter on. %A sekvoj de tiu i eltrovo estàs vere 
Igrandegaj kaj vastegaj. En nia epoko la uzado de vel ipoj estàs 
preska sensignifa kontra la potenca vapornavigado. Sed sur ven-
taj maroj, kiel la Paciflko kaj por la trarisportado de neur aj kaj 
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pezaj materialoj, la vel ipado estas ankora is nun la plej malmul-
tekosta kaj la plej ta ga nianiero. 

Alia apliko de la venteuergio estas la ventomuetiloj. Depost la 
mezepoko en ventaj landoj, kiel ekzemple la holandaj, la liungaraj 
kaj aliaj grandaj ebenajoj oni utiligas la energion de la vento per 
grandaj ventmueliloj. En nia epoko oni ans ta ta igis la ne multe 
efikantajm primitivajn ventmuelilojn per ventturbinoj, kiuj pli efike 
uti l igas la energion de la vento. Oni povas t iamaniere uzi la vento-
í'orton u por piumpado de akvo el puto, cu por estigo de elektra 
íluo, ktp. Tial tiu èi formo de energio-aplikado nur povas esti re-
komendata por ventori aj landoj. 

La anta nelonge famaj aerostatoj kaj balonoj estis alia apli-
kado de la ventoforto. l l i estis tamen tre malsekuraj kaj balda 
oni muntis ilin per motoroj. La direktebla balono kaj la aviadilo 
ne plu estas aplikoj de la ventoforto, ili ofte e laboras kontra 
la vento. 

Eble la plej grava afero en la historio de la liomaro estas 
la aplikado de la suna energio. Efektive ni devas scii, ke la karbo 
ne estas alio oi dum jarmiloj akumuli in ta suna energio. Kiel 
la karbo fari is? Anta inultaj jarnüloj fekunda vegetajaro kovris 
la teran surfacon. Ar>baregoj post arbaregoj kreskadis kaj vulka-
naj irupcioj enterigis ilin. Kun la vegeta oj kompreneble estis en-
terigitaj animaloj kaj iuspecaj specimenoj de la prahistoria fa no. 
Dum la jarmiloj la enterigitaj vegeta oj kunpremi is kaj rezultis la 
kanbon kaj anka la petrolon. Depost la ekspluato de la karbminejoj 
la homaro hejtas per la suniumoj de la pratempoj. Ni movigas niajn 
ma inojn per la sarna materialo. Entute nia tuta tekniko estas ba-
zita sur la tonkarbon kaj sur la feron. La metalurgio mem apli-
kas la karbon. Verdire la Suno estas la eterna fonto de la te ra 
vivo kaj tial ni ne devas miri, ke antikvaj popoloj konsideris ln 
kiel veran Dion (sunadorado). Sed iu grandeco devas fini i. Balda 
la kurbminejoj nialplenigos. Pro tio ni anka ne devas timi. La 
akvofortoj disponigos al ni sufi e da elektro por ans ta ta igi la 
varmoenergion de brulanta karbo. ajnas, ke la liomaro nenion 
devas timi por multaj milionoj da jarcentoj dum la energio de la 
t&uno .sutytenos la teran vivon. 

La varmoenergio de la Suno ne nu r estas uti l igata pere de 
la petrolo kaj karbo sed anka direkte. Oni jam delonge konstruis 
instalajojn kie la sunlumo estas kolektata per konveksaj speguloj 
en fokuson de lenso, de kLs i fa las sur la fulgizitan vandon de 
kaldrono. Tiamaniere oni l:avas tute originalan vaporma inon mo-
vigitan ne per la sunlums kiu brilis en la pratempoj sed per l a 
aktualaj smnradioj. Aliparto oni eksperimentis per lipoj movigitaj 
de suna varmero kaj de ventoturbino. Ni devas r imarki , ke t iuj 

i novaj eksperimentoj ne prezentas ankoraií grandan p rak t ikan 
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valoron sed ili atestas, ke la inventa spirito de la hoino mmaniere 
scipovas jungi la fortojn de la naturo. 

NOTOJ POR INSTRVANTOJ: Nia epoko estàs prave kvalifi-
kata epoko de tekniko. La historio-instruado, kiu bazi as sur la 
klasikismo de pasintaj jarcentoj prefere ignoras tiun i fakton. Ni 
devas kontra agi tiun i tendencon insistante tute speciale pri la 
graveco de la tekniko. Ni malpli longe pritraktis tiun èi" apitron, 
car ni scias, ke tiu i materio està's malfacila por la lernantoj. La 
mstruisto devas tie ei multe klarigi kaj fari phirajn klarigajn de-
segnajojn sur la nigran iabulon, kiujn la lernantoj nature zorge 
kopiu. Teknika desegna o balda estos tiel necesa kiel leterskribado! 

LA METODO KAJ LA PROGRAMO DE LA HUMANISTA 
HISTORIO 

Jam mi atingis la tri kvaronojn de mia disertaeio kaj mi be-
da ras, ke mi apena enkoudukis mian programon. La leganto bon-
volu rememori, ke mia celo ne estàs ellaboro de plena humanista his-
torio; mi nur intencas iniciati la instruistojn pri la metodoj kaj 
programo de tia historio. Nun mi diru kelkajn pli prerizajn vortojn 
por klarigi mian metodon. E'ble la afabla leganto jam deduktis el 
miaj tekstoj (4 lekcio) la esencon de mia metodo, kiun mi resumos 
en la sekvantaj punktoj: 

1.) La instruado kontentigu la du postulojn enerale necesajn 
en iu elementa kaj e supera instruado: scienceco kaj intereseco. 
Pri tio ne pln necesas insistí; tiu i estàs aksiomo de iu instruado. 

2.) Oni apogu la parolcr per desegnajoj mem faritaj sur la 
tabulon. La lernantoj kopiu la desegna o n en siajn kajerojn. Oni 
lasu suüce da tempo por tiu i laboro kaj oni kontrolu, ke la ler-
nantoj zorg,e kopias. La okaze oni desegnigu per la lernantoj la 
samajn skizojn sur la tabulon. 

3.) Je la üno de iu iekcio oni resumu la plej gravajn faktojn 
menciitajn dum la lekcio kaj oni diktu tiun tekston al la lernantoj. 
La diktado estu sufl e malrapida, sed oni malpermesu al la lernantoj 
rekopii hejme la skribajojn í'aritajn en la lernejo. Oni devas instrui 
al la infanoj tuj bone fari. 

4.) Kelkfoje mi metr.3 en la lekcion iom da entuziasmo, iom da-
sentunento. Efektive, mi kredas, ke tio estàs la kerno de tia humanis-
ta historio. La instruantoj bone faros, se ili imitos tiun i stilon. 
Sed mi rekomendas, ke ili nur demandu la lernantojn pri la faktoj 
mem, neniam oni devigu ilin al ripeto de tiaj entuziasmaj kaj homa-
ranaj írazoj. Se oni tion fa rus, oni metus en la konscion kaj ne 
en la intuitivon de la infanoj tiujn i gravajn ideojn. Kaj ni devas 
scii, ke la intuitivo estàs la -vera trezorejo de la eterne konservindaj 
konoj! 
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Post tiuj kelkaj konsiloj pr i la metodo, mi diru kelkajn rimar-
i o j n pr i la programo de la humanista historio. Gis nun mi enkon-
dukis la materion sufi e detale. iSte oni n.e disponas je suíice da tem-
po, oni povas instrui tute same la kvar lekciojn. Nun du vojoj s taras 
an ta m i : u mi resumos la programon de la tu ta plua instruado, 
por liveri al la instruistoj la krudan materion, kiun ili devos ella-
bori, n mi simple donos la temojn, kiuj la mia kredo devas esti 
nepre ins t ruata j , lasante cu la instruistoj plenan liberecon p r i la 
prezentmaniero. Mi elektos ïa duan metodon. En la sekvantaj linioj 
mi donos la plenan programon de la humanista historio. Kiam mi 
havos pli da tempo kaj kiam la okazo sin prezentos, mi volonte 
ellaboros—kun èiuj bonvohij kelpantoj—la plenan programon. Sed 
car en la isnunaj lekcioj mi nur donis ekzemplojn de lekcioj pr i 
antikvaj aferoj, mi opinias, ke mi bone faros, se mi ellaboros du 
plurajn lekciojn. Unu el tiuj tenios p r i la meza epoko de la scienco, 
en kiu mi priparolos la aüroron de la kemio, kirurgio kaj higieno, 
en la dua mi priparolos la inventon kaj la aplikon de la elektre-
eo. La unua el tiuj i du lastaj lekcioj temas p r i aferoj, kiuj estàs 
t re gravaj kaj interesaj por la generala inteligenteco kaj kiujn 
mirinde neniu lernejo hodia instruas. Oni devigas la lernantojn 
je ellerno de komplikajn matematikajn r'ormulojn, kiuj vere nece-
sos por la estontaj in enieroj kaj profesoroj sed oni preska tute 
silentas pri la kuracista scienco kaj p r i higieno. Kaj ni tamen ne 
devas nei, ke tiuj i aferoj estàs nepre necesaj ne nur por la eston-
taj kuraeistoj 'sed anka por iu pura kulturhomo. La dua kaj la 
lasta lekcio de t iu él dissertació estos la invento kaj la p rak t ika 
apliko de la elektreco. iu rekonas la gravecon kaj ankaü la nece-
seeon de t ia lekcio sed eble kelkaj opinios, ke mi t r ak ta s t iun 
i materion iom t ro malfacile por junaj lernantoj. Oni ne kredu, 

ke la modernaj infanoj estàs tiom naivaj. Anta kelkaj jaroj nur 
paroli pr i senfadena telefonado ajnis neebla al infanoj. Sed hodia 
la plej modesta familio povas facile havi t ian instala on kaj oni 
ne povas lasi,ke la infanoj ne sciu la principon de t ia rataga afe-
ro. Oni do neniam timu klarigi la aferojn a r post kelkaj jaroj la 
hodia ajne malfacilaj problemoj povos esti iutagaj . 

Mi proponas sekvantan programon de la humanista his torio: 

PROGRAMO DE UNUJARA IXSTRUADO: 

Enkonduko: la kvar anta aj lekcioj. 
La ehlcono de la Tero. 
1). Orientaj popoloj 
2.) Grekoj kaj koraerco (el geògrafa vidpunkto) 
3.) Kul turo kaj komerco en la ant ikva epoko 
4.) La Mezepoko (generala karakterizo) 
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5.) Portugaloj kaj I ta loj (grandaj voja antoj) 
6.) La malka o de Ameriko 
7.) Angloj kaj F ranco j (ekspedicioj) 
8. La plej lastaj vojagoj ( is Amundsen) 

La ekkono de la naturfortoj. 

I.) La konoj de la grekoj (Arkimedo. Eiiklido. Piaton) 
2.) La tekniko de la Komanoj (vojoj, kanaloj) 
3.) La mezepoka alkamio 
4.) Kemio kaj kirurgio 
5.) La progreso de la fiziko 
6.) La le oj de la aerpremo 
7.) La organa kemio kaj Lavoisier 
8.) La invento de la vaporma ino 
9.) La invento de la elektreco 

La moderna epoko. Enkonduko: akcenti, ke ni konsideras iun 
modernan inventen, kiel la rezultaton de la longa evoluo. Homoj es-
tàs koraloj de unu koralmonto a formikoj de unu formikejo. Oni 
p r i t r ak tu iun modernan aferon el historia vidpunkto, komparante 

in a l la anta aj primit ivaj rimedoj. Tiel oni atingos du celojn 
en sarna tempo: oni instruos historion kaj oni konigos la nece-
sajn konojn pr i la moderna tekniko. 

Jen kelkaj temoj por t iu i dua parto de la kurso: 

La fervojo kaj la vapor ipo (kun gxmtralaj konsideroj pri, 
la evoluo de la transporto) 

1.) La lokomotivo 
2.) La fervoja trafiko 
3.) La vapor ipo 
4.) Turbinaj ipoj, submaraj boatoj, mai'a trafiko 

La elektrotekniko. 

1.) Lumigado kaj hejeado 
2.) Telegrafado per fadenoj kaj sen fadenoj 
3.) La telefonado. Telefonsistemoj, trafiko. 

La ^unradioj. 

1.) La fotografado (neeesa instruo por iu infano, kiu tutver-
ajne iam fotògraf os) 

2.) La kinematografo 
3.) Telesko•poj kaj astronomio 
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La aero. 
1.) La likvigita aero kaj la glaciigo de la viando 
2.) La aviado 

La altvo. 
1.) Nmigara 
2.) Niló 
3.) Panamà kaj Mancliester 

La interJcomuniko, 
1.) Motoroj kaj a tomobiloj 
2.) Modernaj t ransmara j ipegoj 
3.) La t ranskontineiuaj fervojoj (Siberio, Ameriko) 
4.) La tuneloj (Simplon, k.a.) 

Minejoj kaj metalurglo. 
1.) Salo, sulfuro, kupro, plumbo, k.a. 
2.) Oro, argento, platine 
3.) Fermineraloj kaj fcndado 
4.) tonkarbo, briketo, koakso, gaso 

Naturaj hrulmaterialoj. 
1.) Petroloj kaj la produkto de la clistilado íbenzino, k.a.) 
2.) La perspektivoj de la sintezaj bruligiloj 
3.) Natura j gasfontoj (metano. k.a.) 

La moderna manufalduro. 
1.) Teksado kaj t inkurado 
2.) La papero 
3.) Presado kaj linotipo 
4.) La pre'stekniko (trikolora presó, k.a.) 

Grava r imarko : èiufoje oni eliru el la primitiva metodo kaj oni 
skizu la progreson, alvenante al la moderna metodo. kiun oni klari-
gii tiel ekzakte, kiel estàs eble je la grado de la instruado. 

Tiu i programo ne estàs ne an ebla, mi nur in proponas. Mi 
alvokas al la legantoj, ke iU kr i t iku in. Oni aldonu kaj forigu, sed 
oni efe ellabom la unuopajn lekeiojn. La homa scio estàs kolektiva-
o, la instruado pri la evoluo de la homa scio devas esti anka ko-

lektiva laboro de la edukistoj kaj de la edukemuloj! 
Kaj min mi donos la du lastajn Lekciojn. Mi aldonos neniajn ko-

mentariojn, ar mi jam diris, kio estàs necesa pr i ili. 

(Daüros) Jozefo MAJOR. 
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La Blinda Knabo 
de J. J. L. Ten Kate. 

Panjo, restu apud mi, 
IKru, kiel floras flor", 
Dini. kiel la kampar' 
Brilas en bril' de 1' aurora! 

Bela estàs la floret', 
Oni diràs, kaj la land', 
La rozet' kun sia kron' 
Kaj la bird' kun sia kant'! 

ie vagais mi, no re! 
Tra malluma land' sen lim'. 
Panjo, restu apud mi: 
Sola min ekkaptas tim'! 

Panjo, atus vMi mi 
ion irka anta min: 

sed unue satu's mi 
unuíoja vidi viu! 

Bele sonas via vo ' 
Kiel kant" de najtingal'. 

u pli bela povas do 
Esti sunobril' en val'? 

Kiam kantas vi, patrin', 
La àngela melodi': 
Paradizon, en sunbril' 
ISin bananta, vidas mi. 

Panjo, atus vidi mi 
Cioa èirkaüanta min: 
Sed unue atus mi 
Unufoje vidi vin! 

El la uederlanda tradukis. 

JAN VAN BCHOOR. 



KATALIINA ESPERANTISTO 61 

Bibliogràfic» 

FABIOLA, romano pri la katakomboj de Kardinalo WISE-
MAN, el angla lingvo tradukita de RAMO, dna eldono reviziita 
de Em. ROBERT. 15x20 cm., 440 pa oj, 8 luksaj ekster—kaj mul-
taj entekstaj ilustra oj. Prezo, afrankite: 35 fr. «Espero Katoüka», 
55, rue de Vaugirard, Paris-VI. 

"Vere bona, la kristana vidpunkto tutmonde fama efverko, 
el Esperanta vidpunkto granda alportajo al nia internada litera-
turo. —Montru al kristano tinn esperantajon kaj vi silentigo's lin, 
se li parolas malrespekte pri nia lingvo, pri nia movado. Dubanto 
fari os simipatianto. Nova esperantisto ellernos avide por ui la 
dol an spiritajon de la kristana literaturo. Ellerninto avide legas 
kaj beda ros la finon. 

Bone-ga estàs «Fabiola» kiei kristana literaturajo kaj kiel 
esperanta traduko. Eamo kaj Robert meritas dankemon de la es-
perantistoj kaj de la kristanoj el la tuta mondo. 

Xekristanoj vere komprenos post lego de «Fabiola» la religion 
de la granda angla Kardinalo efepiskopo de Westminster en la 
XIX jarcento, kaj se ili na fari os samideanoj de Wiseman, ili seios 
ami lian religion, car ili konos ian bonan celon, ian grandan sen-
ten. 

Xi konigu per bonaj ésperantaj verkoj iujn, iajn diajn kaj 
honiajn civiliza ojn, kaj ni atingos ion respektigi, dion amigi de 
iuj, kaj la vera frataro estigos kiel miraklo de la kulturo. 

«Espero Katoüka» eldoninto de «Fabiola», trafe montras la 
vojon al la aliaj «Espero...'j. —Allogaj verkoj pri iu afero, bonaj 
aütoroj por klarigaj verkoj, kaj fari os klareco, lumo, ordo, kaj 
konkordo.—D-'do. 

KlOBIXSOXO KRESO. Legolibro por geknaboj la Oampe, 
kompilita kaj tradukita do H. J. Bulthuis. Eldonita de W. J. Thie-
me i iGLe.—Zutphen. 1928. 128 p . 22 1/2 15 1/2 Prezo: ne montrita. 

La literaturamantoj jam havas plfenan ideon pri la atinda 
istilo de Bulthuis kaj tiuj, kiuj ne havas tiun ideon, povas in fa-
cile konstati e lia nova traduko, tiel malpeza, tiel eleganta. La 
konata verko de Defoe, lerte mallongigita, donas al la junaj ler-
nantoj, precipe holandanoj, tre utilan materialon por la praktika 
ekzerci ado de esperanto. 

e la komenco de la libro mallongaj gramatikaj klarigoj donas 
en holanda lingvo ideon pri la facileco kaj simpleco de Esperanto, 
kaj post 83 pa oj da tektito sekvas vortareto por iu apitro kaj 
demandaro en Esperanto, anka por iu apitro. 

La libro, bele prezentita kun multaj ilustrajoj, estàs tre ta ga 
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por holandandlingvaj leraantoj kaj anka alilingvaj kursanoj po-
vas erpi el la libro tre utilan profiton.—Saljo. 

GALERIO DE ZAMENHOFOJ—Kolektita de Eduardo Wie-
senfeld.L.K.—iLibreto el 40 pa oj 12x17, 19 portretoj kaj skemo en-
havanta la genealagian arbon de la familio Zamenhof. 

Verketo tre utila por iu esperantisto kaj kiu, la la kolektin-
to, estàs komplemento de «Vivo de Zamenhof» ÍEdmond Privat) kaj 
«La lastaj tagoj de I>-ro Zamenhof» (Jung kaj Oberrotman), kaj 
vere tiel estàs. Per la libreto oni povas konati i kun la Zainenhofaj 
personoj: kun la gepatroj de nia Majstro, kun liaj gefratoj kaj 
giibofratoj, kun lia edzino, geflloj kaj bofilino. La portretoj, kun 
família bildo, éstas faritaj la originalaj fotografa oj, kaj la ge-
nealogia arbo estàs certe interesa. Anka estàs oportuna, post la 
artikolefto dedi ata al D-ro Zamenhof la kronologíio de la vivo de 
nia Majstro. La kolekto aperis jam anta kelka tempo sur Herol-
do de Esperanto kaj la sarna eldonejo aperigis la libreton. Korekta 
stilo, tute la fundamenta, bona presó kaj klaraj bildoj, igas in 
tre placa kaj agrabla.—Kodo. 

«ILUSTRITA BIBL107'EKO».—$°j 1-2: DEVI ANGRENI kaj 
MAK MI AH.—iJu rakontoj el Javo origina le ei\ Esperanto, verkitaj 
de P. W. van del Broek. Verketo el 63 pa cj 13x19, 5. 

Per titt i duobla broíuro staras antaii la esiperanta legantaro 
nova bliblioteko eldonata Ae «Heroldo de Esperanto» el Horrem 
bei Kolu (Germanujo). La eldonejo prezentas la a toron en la an-
ta fparoloj, «kiu vivis pli oi tridek jaroin en Javo, kaj kiu elíun-
de konas la lan.ion kaj popolon, ian lingvon kaj ian literaturon», 
kaj anka diràs ke la libreto estàs «la unua en serio de espere-
ble multaj sekvontaj». 

DEVI ENGREiïl, estàs anna rakonto pri la amo de princo 
al filino de veziro tiel nomata. kiu estàs mortigata de sia duonfrato 
je instigo de monaliina onkliuo, pro helpo al lia patró kiu volus 
edzigi lin al princino. 

MAK MIAH, estàs interesa historio da iavanino edzini inta al 
anglo kiu pro superstifa penso post kelkaj jaroj, forlasas iajn 
edzon kaj fULaon, tialnnte «ke ia edzini o kun viro el alia raso 
minacas la tutan familion per granda malfeli o». Kaj la konsil 
oj de fripona ^dukuuo» kiu wlas iajn ri a ojn, i forlasas ilin 
kaj fine estàs mortigata de tiu krimulo. La agrabla legado, la 
bona presó, kaj la oportunaj ilustrajo kaj titolbildo de Ilse Hofmann 
kaj F. Dücker, iràs la libreton tre arma kaj rekomendinda. Pro 
tio ni ojas pri la apero ie «Iluistrita Biblioteko» kaj al i deziras 
vivadon.—Kodo. 

LANDO.T DE U EANTAZIO.-Roma.no original© verkita en 
Esperanto de TEO JUNG. Ilustrita de Geo Sehmidt kun titola büdo 

http://EANTAZIO.-Roma.no
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de F. Dücker. Eldomita d--. Heroldo de Esperanto en Horrem bei 
Kòbi, (Germanujo). Pa oj 323. Prezo: Bro . 3,20 M. bind. 4,80 M. 

Mi devas danki al IS'-ro Jung por la agrabla legado kiun lia 
originalo verko proponis al mi. En nekonata regiono lo as malnova 
popolo tute izolita, kun .siaj propraj moroj kaj civilizacio; legen-
doj ekzistas pri malproksimaj transdezertaj ifantaziaj landoj kie la 
nomoj faràs mirindajojn. Ilnu tagon aviadilo kun du pasa eroj al-
teriga's en tina landon; ili estàs akceptataj amike de la re a fa-
milio kaj moiitras al la popolo kelkajn modernajn instrumentojn 
kiuj por ili eitas kvaza mirakloj. La regido deziris jain de longe 
veturi al la landoj de 1' fantazio, t.e. Eííropo kaj Ameriko kaj nun 
kun la aeroplano li trovis la manieron plenumi sian revon; kun 
cstonta sia bofrato li ekveuiras kaj post multaj malfeli ajoj atingas 
sian celon. Mi ne rakontos iliajn aventurojn, kiuj estàs tre legindaj, 
ar mi ne volas malgrandigi la intereson de via propra legado. 

Samtempe vigia intrigo nialvolvi as en la izola lando kiu havas isian 
decan finon kiam, jam perditaj iuj esperoj, revenas la forvoja intoj 
kun nova aeiroplano kaj ricevas konvenan punon la inalbonuloj. Tre 
èarma estàs la fino de tiu romauo de aventuroj. 

El èiuj oviginalaj romanoj kiujn ni havas en esperanta lingvo 
tiu estàs certe unu el la plej belaj, se ne la plej vbela, kaj unu 
el tiuj romaüoj kiujn oni ne lasas is la fino kiam oni eklegis 
dekon da pa oj. 

La lingvo estàs tre korekta kiel deras por verko de esperanta 
redaktoro, kaj la plej konvinkiga argumento kontra la opinió era-
ra do S-ro Jung koncerne la perfektecon de Esperanto estàs uste 
lia propra bonega verko. Mi tre ojos se S-ro Jung forlasos pri-
lingvajn diskutojn kaj klopodos labori en la kampo de la lingvo 
per verkado de tiel interès aj libroj.—M. S. 

Pri la Movado 
Barcelona.—Jam de longe en la urnalo «Las Noticias» aperas 

esperanta rubriko redaktata de S-ro K. S. Rocamora; ni aplaíidas 
ke oni faràs propagandon por nia lingvo, sed ni ne povas aprobi ke 
en sia raporto pri la movado esperantista en nia lando la a toro 
sisteime kaj intence ignoras la longan kaj persistan laboradon de 
la Kataluna Federació kiu unigas la plej grandan nombron da en-
landaj samideanoj. 

Por ke la publiko estu uste informita pri la stato de nia afe-
ro, samideano kiu sin ka as sub la pse donimo «Simplemulo» mal-
fermis anka esperantan rubrikon en la jurnalo «El Progreso». M 
dankas al tiu anònima samideano por lia bonvola tasko kaj reko-
mendas al iaj legantoj sendi dankan leteron al la redakcio. 

Nova Grupo.—En la socitto Centre Cultural Vinarocenc jus fon-
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di is nova grupo sub la non;o Nova Stelo; i tuj ali is al K E. F. 
La komitato konsistas el Vroj Sebastià: Càaler, prezidanto, Fr. 
Cardona, sekretario, J. Ginesta, kasisto, J. Pastor, M. Estiller, A. 
Juan, vo donantoj. ia adreso estàs «Nova Stelo», Abaixadors 10 
pral. Barcelona. Ni deziras al la nova grupo prosperan kaj longan 
vivon. 

Terrassa.—Post la baida a fini o de la vintra kurso oni aran•"' 
os someran car sufièa nombro da lernantoj anoncis sin por tio. La 

urbà konsilantaro donat is al la grupo «Lumon» monhelpon da U30 
pesetoj. 

Rubí.—La kurso fini is kun 40 novaj esperantistoj. Dankojn al 
S-ro Eatés, Escayol kaj Olialer al kiuj oni uldas la revekigon la de 
movado. 

Radio Barcelona.—iS-ro S. Altoerich faris esperantan paroladon 
la unuan lundon de Aprilo en tiu i radio-stacio. En la gazeto In-
ternational Language kiu aperas en Londono oni povas legi rapor-
ton pri la bona a dado de üuj ei paroladoj. 

Vizito.—La 31"n de Marto, la komitato de K. E. F. vizitis la no-
van grupon Nova Stelo kaj estis kore akceptita de la Komitato de 
Genlre Vinarocenc. Oni lonçe parolis pri la organizo de la Kongreso 
en ilia urbo kaj pri la signifo de Esperanto. Ni a dis ke multa j 
membroj de la societo desiras akomponi nin al Vinaroç okaze de nia 
cruj ara festo. 

Datreveno.—Proksiman 14"n de Aprilo la grupo «Barcelona 
Stelo» festos la XlX'n ilatrcvenon de ia fondi o. Oni organizas 
teatran prezentadon, kantojn, k.<e. En nia venonta numero de nia 
gazeto ni detale priskribos Ja feston al kiu ni deziras plej grandan 
sukceson. Okaze de tiu festo ni sendas al la simpatia grupo «Baisce-
lona Stelo» niajn sincerajn salutojn. 

Sóller,—En la gazeto «Sóller» nia amiko 'S-ro A. Arbona publi-
kigas iuseniajne lecionon de Esperanto. Ni gratulas lin por la 
bona propagando, ar oni povas diri ke kdkfoje la legado de la 
simpla kaj logika gramatiko de Esperanto estàs pli varbiga oi pro-
paganda artikolo. 

Nekrologio 
La 6"n de Marto 1928 mortis en Eeus S-ro Pere AGUADE SAMO-

RA, la patró de nia samideano, eksprezidanto de K. E. F. kaj 
organizinto de la kongreso en Beus, iS'-ro Enric AGTJAI>E. 

Al nia kara amiko ni sendas la esprimon de nia kondolenco. 

La Rcdakcio. 



Matats ii la M n d l Catalana i" Eniniilstií 
Article primer.—Amb el nom de «Federació Catalana d'Bspe-

rantistes» hom constitueix una federació d'esperantistes en terres de 
llengua catalana. 

Art. aeyon.—L'objeete de la «F. C. d'F.» és la unió de tots els 
espei' intistes en terres de llengua catalana per a la divulgació i pro-
paganda de FEsp.;rímto, pels fins de la representació aconsellaila en 
la reunió general del V Congrés Internacional d'Esperanto celebrat 
a Barcelona, per a complimentar tots els acords i resolucions, que 
afecten als esperntistes com a col•lectivitat, emanats dels Congres-
sos Internacionals o dels nuclis directors de la llengua del Dr . Za-
menhof. 

Ari. tercer.—Per a el millor compliment de l 'article anterior, 
la «F. C. d'E,..» publicarà una revista, l 'organització de la qual serà 
determinada per un reglament especial interior publicat pel cos de 
redacció i prèvia acceptació del Comitè Directiu. FI preii de l'abo-
nament a la revista serà de sis pessetes anyals. 

Art. quart.—La «F. CL d'E.» constarà de membres associats i de 
membres isolats; els primers seran federats per mitjà de l 'entitat 
a la qual pertanyin i els altres directament i en caràcter particular. 

Els diversos organismes pertanyent* a la «F. O, d'E,» contri-
buiran el seu sosteniment amb la quota quatr imestral , pagada a la 
bestreta, de 0'40 pets. almenys per cada soci i els individuals amb 
una quota mínima de S'50 ptes. anuals, palgada a la bestreta. 

Art. quint.—La «F. 0. d'E» serà regida per un Comitè Direc-
tiu, renovable cada any, compost de President, Vice-president, Se-
cretari , Viee-secretari, Comptador, Caixer, Administrador i quatre 
Vocals. 

Ari. s*sè;—El Comitè de la «F. C. d'E.» convocarà almenys una 
vegada a l'any, en diferent's localitats, duran t la primavera i en 
dia festiu, tots els federats, en Assemblea o Congrés general, en el 
qual, prèvia ordre del dia hom donarà compte als assistents del's tre-
balls i gestions acomplerts pel referit C'omitè Directiu duran t el seu 
exercici, hom acordarà el Hoc on deurà celebrar-se el vinent Con-
grés o Assemblea, hom nomenarà els individus que deuran consti-
tuir el Comitè el pròxim exercici, i hom discutirà les proposicions 
que hagin estat presentades abans de la sortida del número de la 
revista anunciant el Congrés o Assemblea, i anunciades en l'ordre 
del dia. 

Art. setè.—El Comitè serà facultat per a crear les seccions que 
cregui niés convenients per a la prosperi ta t de la «F. C. d'E.» i de 
l 'Esperanto, les juntes de les quals seran renovades per cada Comi-
tè de bell nou elegit. 



Serà president nat de cada secció un individu del Comitè de-
signat pel mateix. 

Art. vuitè,-—Tots els espera ntistes pertanyents a organitza-
cions federades tindran veu i vot en les Assemblees anuals, però el 
seu vot serà delegable al president d*un grup o una altra persona 
qualificada, prèvia la presentació dels corresponents carnets de soci. 

Art. novè.—Tots els acords de les Assemblees o Congressos se-
ran presos per majoria absoluta de vots dels socis assistents. Les 
esmenes que puguin presentar-se a aquest reglament deuran ésser 
presentades amb la deguda antelació per tal d'incloure-les en l'ordre 
del dia i publicades en la seva totalitat, puix que només podran 
ésser discutides i aprovades en les Assemblees o Congressos gene-
rals. 

Art. desè.—La llengua oficial de la «F. C. d'E.» serà l'Espe-
ranto, podent també emprar-se la catalana en les Assemblees. 

A-rt. onzè.—Aquesta «F. G d'E.» podrà actuar mentre compti 
amb dues col•lectivitats organitzades o trenta membres isolats. En 
cas de dissolució, previ acord d'ella, l'actiu existent serà lliurat 
al caixer de la Constant Representació de les Societats Nacionals 
Esperantistes. 

Art. transitori.—La «F. C d'E.» serà domiciliada a Barcelo-
na carrer València, 245. 

N o v e s e d i c i o n s 
AESTRALIO, Lando kaj popolo (Delsudo-Laiho). 
31 il•lustracions i un mapa. 90 planes de text. Enquadernat 

luxosament amb tela. Preu: 9'75 pessetes.' 
HISTORIO DE LA LINGVO ESPERANTO. 1.* part (Privat) 

1887-1900. 74 planes. En rústica 2'40 pessetes i en tela 5'25 ptes. 
II* part 1900-1927. 199 planes. Luxosament enquadernat en 

tela. Preu: 9 pessetes. 
LA &ANKTA BIBLIO. L'Antic Testament traduit de l'hebreu 

pel Dr. Zamenhof, junt amb el Nou Testament, tot en un sol llibre. 
Amb paper sense cos, enquadernat amb tela 9 pessetes 
Amb paper prim i amb or enquad. amb tela 12'75 id. 
Enquadernat amb tela granet fosc 18'75 id. 
Enquadernat amb pell amb puntes reforçades 3ff00 id. 

Nota: Cal afegir el 5 per cent dels preus senyalats, per les 
despeses de correu, en cas d'ésser els llibres enviats fora de Bar-
celona. Cal que l'adressa signi ben clara. 

iDirigir-se a Ferd. MONTSERRAT, Villarroel, 107, 2.°, g." 
Barcelona. IBERIA ESPERANTO SERVO. 

PRESEJO SALVATELLA I G.° - TERRASSA 
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OFICIALA ORGANO D E LA BSPEEANTISTA 
FEDERACIÓ K A J DE LA INTEUNAiOTAJ FLORA,! LUDO 

I / Esperanto i les parles estrangeres 
Un francès i un alemany conversen en anglès, un rus i un hún-

gar en francès, un italià i un japonès en alemany. Com funciona lla-
vors la llengua estrangera comparant-la amb l 'Esperanto? Mala-
ment, molt malament en la major par t dels casos. Com a excepcions 
eyidents deixem per exemple als diplomàtics qui han passat potser 
deu anys a Par ís , Berlín © bé Londres. Però ni aixís i tot, la cali tat 
no es perfecta. I dels mil els 999 exemples son mes aviat depriments. 
Els interlocutors han après la llengua en alguna escola o (al vega-
da passant alguns mesos a l 'estranger. 

La calitat de la conversa es migrada: la molèstia, la confusió, 
la por d'equivocarse, l 'emprament inadequat de expressions nacio-
nals, la diferència de pronunciació (sobretot notable en la llengua 
anglesa). Mentres dura la conversa, els interlocutors es veuen domi-
nats per la llenigua emprada amb les seves tradicions, característi-
ques, idiotismes i i r regular i ta ts . 

Quan es conversa en Esperanto, passa al revés: l'home domi-
na el seu instrument de conversa i ja no se sent l'esclau de la parla. 
Al contrari, el sen pensament crea i disposa constantment les frase's 
que necessita. Vertaderament sèu damunt la cadira i no pas la cadi-
ra damunt seu. Aquesta és la diferència principal, i no cal dirjho, es-
sencial. 

EDMOND PRIVAT. 



"KATALUNA ESPERANTISTO" 
OFICIALA ORGANO DE 

ESPERANTISTA FEDERACIÓ 

Membra kotizajo: 3'50 p.; Grupoj: l'20 por memTjro. 
Jarabono: 6 p. eulande kaj 6 sv. fr. internacie, provekzcmplero 2 
respondkuponoj. 

Federaria sidejo kaj redaktejo: carrer València, 245-BARCELONA 

LA DEK DEVÒJ DE LA ESPEEANTISTO 

1. Bone sciu la lingvon, traktu in kmi respekto, kaj lasu la 
versfaradon al poetoj. 

2. Esperanton uzu parolanle. stndu legtmte kaj ne fusu skri-
bante. 

3. La plibonigistoj diskutu; vi Fundamenton sekvu kaj fide-
la restu. 

4. Propàgandu iani, ne ie; klarigu, ne prediku; rakontu 
faktojn, ne esperojn. 

5. Kion vi povas lerni nur en unu semajno, ne instruir en unu 
horo; el maltgravajoj ne fam regulon, kaj el la regulo ne faru 
malgravajon. 

6. Verkante en Esperanto, ne kredu interesa, kion naeilingve 
neniu legus; ne imaau, ke preseraroj plibeligas libron, ne mnlesperu, 
se mankas a etantoj. 

7. Al grapo ali u; la kunvenon vizitu; Esperanton parolu. 
Subtenu K. E. F. 

8. Ateniu, ke internaria lingvo vivos nur per uzado; memo-
ru, ke tial internacia organizajo estàs necesa, senlace varbu por 
U. E. A. 

9. Legu gazeton, por ke vi konu faktojn; novajn abonu, por 
ke i povu ekzisti; kunlaboru, por ke i estu interesa. 

10. Por Esperanto kiel movado agu; por i kiel realajo pagu, 
kaj kiel altan idealoii konservu in en via Koro. 
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DE LA ESPERANTISTA FEDERACIÓ 

KAJ DE LA INTERNACIAJ F L O R A J L ü D O J 

N'ia devizo: Maro estàs gutaro Redakcio: Carrer València 245BARCELONA 

U I R E K T O R O : M A R I A N S O L À 

La U r b o de la X V a . Kongreso de la K. F . F. kaj 
de la XIV.aJ Internaciaj Floraj Ludoj 

Vinaroç: Deveno kaj disvolvi o 

(iDa rigo) 

.De t iu dato ni povas dirà ke la moderna nrbo Vinaroç ekestis. 
Denove la pratempa ilearkona spirito de iaj lo antoj amantaj 

la landon, renaski a s ; kaj pro ia senlaca kaj progresema pu o nia 
vila o disvolvi adas anka favorita de ia enviata topografia situació, 
imlda klimato, fruktodona grundo kaj kvieta maro ; tiel same kiel 
elkrekias la pjlej ma forta planto pro la favoranta helpo de ta ga 
kulturado malavare kunaganta kun la suma varmo kaj la bon-
faranta pluvo kiu proponas la abundan malsekeeon por ia suko... 

Jen kiel, la malgranda kabanaro rapide an i is en ca nua urbe-
to konsistanta el la nuna efa Stra to kaj apiídaj s t ratoj , formantaj 
perfektan kvarangiilon i rkaui tan de potencaj muroj kaj kun for-
tikaj turoj en siaj anguloj por defendo kaj du pordegoj, unu anta 
la maro, de kiu deveu as ia nomo kaj alia en koutra a flanko kaj 
nomita de la Snno. 

Poste, kun la jaroj i pligrandi is per konstruado de diversaj 
kvar ta lo j : pl i poste malaperis la unua murcirklo, is kiam iom post 
ioni progresante i atingis la nunan staton kiun nia ràpida priskri-
bo ne permesas al ni pli detale pr iparoü. 

RIMARKINDAJ FA KTOJ 

Kiel rememorindaj faktoj en la historio de Vinaroç ni povas 
citi la jenajn: 
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La alveno de Pimentel, grafo de Benavente, al nia marbordo, 
cedante al ni bonvole la adoratan relikvon de Sankta Sebastiano, 
kiu poste fari is nia amata Patrono. 

Tio okazis kun granda pompó kaj solenajo, kaj kiel i-ememoro 
de tiu festo trovi as en la ermitejo granda olepentrajo. 

La diversaj vizitoj de la papo Benedikto XIII* (Pedró de Luna) 
al nia vila o kaj al la ermitejo de la Virgulino de Kompato; umi 
okazis en la festo de Sankta Sebastiano kaj li akompanis kun gran-
da pompó la procesion. 

Kiel memorajo estàs konservata ankora en la ermitejo la se-
go en kiu li sidi is, konata kiel la «Se o de la papo Luna». 

La partopreno en la Kompromiso de Oaspe pro la elekto de re-
go de Aragono, per la perado de Sankta Vicens Ferrer, deputito de 
nia urbo kaj gravega persono en tiu historia afero. La rezultato de 
tiu Kompromiso estis la elekto de Fernando de Antequera kandidato 
de Sankta Vicens. 

*** 
En la batalo de Las Germanias, partoprenis anka Vinaroç por 

la imperiestro; unu el iaj militfaktoj estis la atako kiun iaj infli-
tistoj kune kun tiuj el Benicarló, Traiguera kaj Morella entreprenis 
kontra la vila o San Mateo, pro la mortigo de provincestro Zaera. 

*** 
Citinda estàs ankaii la fakto ke la senmorta Oervantes en ipi is 

en tiu èi marbordo por partopreni la batalon de Lepanto. 
*** 

En Marto 15&9 el ipi is tie- i kun èeesto de granda rondo da 
ipoj. ia mo to la princino Margarita de Àustria por edzini i al la 

re o Filipo III*. 
Pro tio la Korte^o kaj granda nombro da prelatoj kaj gravaj 

personoj venis en nian urbon. 
**# 

i batalis poste kontra la berberoj kiuj denove infektis la 
Mediteraneon, kaj rabis la marbordojn de Katalunujo, Valencio kaj 
Andaluzio. En tiu tempo Vinaroç posedas urban militistaron kun 
infanterio, kavalerio kaj artilerio, krom niilitfregaton nomitan Vi-
naroç kaj ceterajn pli malgrandajn ipojn kiuj armi is por helpo 
kiam la nombro de malamikaj ipoj estis granda. 

*** 
Kiam oni forpelis la maiíridojn el la Valencià regno, por ilia 

ens'pieo estis destinitaj la havenoj de Alieante, Dénia, Graó de Va-
lencio kaj Vinaroç; ilia nombro en nia haveno atingis pli oi diidek 
mil. 

Ankau partoprenis Vinaroç en la milito por la trono de Hispà-
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nujo kaj favore al Fil ipo V . ; kaj en tiu i urbo kie lo is la stabo 
mortis la generalestro Duko de Vendome; lia kadavro ku as en tom-
bo interne de nia parolia templo. 

*#* 
Pl i poste Vinaroiç batal is en èinj enlandaj militoj por la li-

bereco; gloron i atingis sur la kampoj de Alcanar kontra la ribe-
Iuloj de Cabrera kaj defendante la lo antojn de tiu urbo. En t iu 
memorinda okazo mortis noblaj urbanoj, mart i roj pro la libereco, 
kies nomoj por eterna memoro estis gravuri taj en la granda salono 
de nia TJrbestrejo. 

Daniel D. DELMA&. 
Trad. 8. ÜHALEB. 

La konfeso de l 'sonoriloj 
de H e n r i Bar u s s e 

La printemipo florís sur la maro. 
Verdire, ne estis jam printempo, sed nu r la unua el la belaj 

tagoj, kiuj sin r i skas dum la vintro, kiel apera oj, por anonci, ke la 
belega sezono revenos, kaj ke oni malpravis dubante pr i ia reveno. 

De la sonorileja altajo, la sonorigisto r igardis la mirindan pro-
meson de tiu mateno, ankora kapt i ta en la grizaj tagoj. Sed la viro 
restis indiferenta anta la spektaklo de la facetoplena maro, kovrita 
de revofloroj kaj malpezaj steloj- u la plibeligo de la naturo anko-
ra gravis por l i ! . . . Li estis la malrièa koro por kiu tiu ri eco ne 
plu ekzistas. 

Vane la maro sin miksis kun la Melo, kaj penis malvolvi iun el 
siaj ondo toifoj, kaj provi rapídege iujn ornamajojn, kiujn al i do-
nis la suno... La rigardojn de Beppo trudokupis neforigebla om-
bro : tiu, kiun lasis Bianca, la plej bela el la pasantinoj, kiu pasis 
kaj foriris. Kaj . kvankam la malgranda superbela promenantino de 
lia viva malaperis, ia ombro restis inter li kaj iu a o, pli granda 
oi l 'Adriatiko, pli granda oi la estonteco, —tiel granda kiel la tombo. 

J am de t r i jaroj komenei is la disi o, kiu neniam plu flni os,— 
tr i jaroj de kiam la oran kolora velo de la barko tro kara plimal-
grandi is, is i nu r aspektis kiel mort inta folio. droninta en la 
distaneojn de la maro. 

Kaj certe estis, ke i neniam plu revenos. Sia foresto estis pli te-
rura oi la morto: i amis alian viron, kun no-mo malbenita. Est is 
pro iu alia, ke i estis tiel koketema kaj tiel bela, kun sia fresa 
bu o, kiu brilis kelkfoje tiom, kiom siaj okuloj. Est is al iu alia, ke 
i oferis siajn òagrenojn kaj larmojn; estis al iu alia, ke li vidis 
in ridi, tiel kruele por la <ceteraj viroj, iun vesperon, en la paradi-

zo de malgranda kampo. 
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Beppo estils el la raso de tiuj, kiuj ne kapablas krii sian dolo-
ron, kiuj ne povas plendi, kaj kiuj tro bone scias plori... Li sopi-
ris, deturnis siajn okulojn, vunditajn pro la brilego, pro la logo de 
tiu mateno, kiu provis la nepran reveu on de la somero. Poste, ar 
la nigra linio kiu promenas, kvaza maldika flngro, sur la ciferpla-
to de la sunliorlo o alkro ita 6e la kruta muro de la sonorilejo, mon-
tris la horon, Beppo sin levis, kaj iris sonorigi la sonorilojn. 

Li sonorigis diligente, pro tio, ke estàs lia laboro kaj la pra-
vigo de lia ekzisto. Kiel oni devige rediras frazon, kiun oni ne aü 
ne plu koniprenas. li paroligis la gigantojn pendantajn tie supre, 
grande malfermitajn kiel kupoloj en la kupolo de lazuro. Elrevi-
gita, li dissendis plenniove l'esperon en la dolòan malproksimecon. 

Sed, forirantaj de li, la grandaj batoj ricevis ian melankolion. 
Kontra vole, lia rezignaeio a di is en la sonorado, kiun li vivigis. 
Liaj sonoriioj vibris pli malgaje oi la aliaj sonoriioj. Estis kvazau 
li, la silentema, la muta, estus la te parolinta; kvazau li estus kriin-
ta la DE PBOFUNDIS de sia neutiligita amemo, de sia juneco, kiu 
al nenies feli o profitus, —kaj kiu tamen sanktan amon estus donin-
ta, se la dia pasantino estus in ela dinta!... Neeble estis, ke li ne 
etu al la vento, kun la vasta alvoko, iom el la cindroj de sia koro. 

La ceteron de la tago, — inter la sonoradoj,— li silentis, profun-
de. Li preska ne rilatis knn la ,homoj. Lokita en la altajo de la 
sonorilaro, li estis la gardisto de lumturo tre malnova, tre pridis-
kutata, al kiu la tervoja antoj ne plu fldis. Kaj, tia kia la gardis-
toj de nealireblaj lumturoj. li vivis apartigita de la vivo kaj vivan-
toj, kiiijn li timis, preska ne movi ante en sia ni o, kies spaco for-
mis unu el la niuroj. —kaj neniam forlasis la ijre ejon. Apena , de 
tenipo al tempo, la malliberulo, punita car li tiom amis, trovis la 
okazon paroli kun la vila estra Mo to, lia rego, kaj kun la pas-
tra Moito, lia papo. 

...Tiun tagon, la vo o de l'sonoriloj kiu ser is la piulojn, pli 
oi iam kortu is animon, kiu rigai-dadis la kampojn e la rando de 
du grandaj okuloj. 

Estis l'animo de Lazarette Moselli, animo malfelièa inter èiuj, 
kvankam bela kaj ornamita per an ela viza o. 

Estàs car Lazarette, portis en si grandan, fini intan revon. Tin 
revo havis la fonnon nekompareblan de la juna fremdulo, kiu kon-
dukis, tre malproksimen nun, la afltomobilon d.e la princo delia 
Scalla. 

Tutan sezonon, li pasigis sur la vojojn, majeste sidanta sur la 
anta a o de la stranga veturilo, kiel antaükila flgurajo. —kaj tutan 
sezonon. i lin rigardis, apoginta sur muro au arbo, duonsvenanta 
kiel kaptita birdo, kiu vidas alproksimi i la kaptiston, kaj ii ne 
kura is reteni sian frenezan eks'dtigon por ne montri sian koron. 
Kelkajn fojojn, la bela piloto de la princa veturilo alparolis in, kaj 
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dufoje, i lin vidis de proksime kun liaj belaj irancmodaj lipliairoj, 
disfalditaj kiel la flugiloj de fluganta falko.. . Poste li forflugis ,sur la 
magia aro, kiu lin obeis. Kaj estis uste pro lia bildo ke i ne 
plu povis resani i. 

Kiom, de tiam, la niondo an i i s ! iaj ridoj fori is, iaj paro-
loj malofti is, ia sorto mal lar i is, malvast i is i rka ia domo. 
Si tie vivis en la seka ombro de la maljuna Anna, de kiu i iom es-
tis la nerino, kaj multe la servistino.— kaj kiu estis paral izi ta , sed 
disputema. E l la malliela domo kun kelaj muroj i foriris nu r k iam 
estis necese, por ir i sur la marbordan k ru t a on, kie i de iris la ílo-
rojn, kiujn bezonas majstro Mateo, la sperta kreska okolektanto, 
a por konduki la kaprinon Giralda, kiu perfekte egaligis la velu-
ron de l'herbo i rka sia paliso. 

Si estis tiel bela kiel anta e; funebro ne sukeesas tuj forvi i 
la belecon; la plej eta sunradio in oriiamis kiel talismano, kaj 
igis in simila a l rozo kapvestita per papavo. Sed i interesi is pr i 
uenio kaj neniu; i i eè ne r imarkis kiom amna estàs sia spegulo, 
kiam, okaze, i in rekte rigardis. 

Sin kortu is nur la voèo de la sonoriloj de Sankta Tomaso, 
car, en la mirinda subtileco de sia agreno, i kredis percepti en 
íli tion, kio efektive est is : maldikajn pecojn de homa emo apenaií 
malrapidiginta la ritmon, kaj konfuzan impreson de malgaja rezig-
nacio. Kvankam la paroloj, kiuj radiïs de la pre ejo, estis la solaj, 
kiujn i a skultis,— ar ili estis malgajaj kaj pravaj,—• Lazarette 
timis iri pre ejon. i eè evitis laüir i la vojon, ce kies íino atendas 
la portreto el blanka tono. Cu la doloro de ia koro bontigis in, 
a , èu funde de si mem, i timis, ke oni in demandos, ke i forgesu 
a beda ru la tagojn, kiujn l'amo turment is? . . . 

. . .Estàs t iam ke, post la aliaj dimanòoj, alvenis kiel belega 
grandsinjoro, la Paskotago. . . 

Oi komenci is per tiom da suno kaj parfumoj, ke èiu ektremis 
pro kontenteco, eè Scafino, la malgranda suoílikisto kiu, je la sepa 
matene, balt is sian frapadon por a skulti la tumulton, kiun lia koro 
faràs en Ma mal lar a tubforma torso, —kaj e la maljnna Anna, 
kies sekigitan korpom, similan je robo pendita e najlo, sopiro mo-
vigis! 

Kaj Beppo, kiam li preti is por sonorigi la sonorilojn, en la 
lumplena turó, sentis t remantan ojon, s t rangan gojon, maljustan 

ojon, kiu plenigas l ian bruston.. . Mirigite, li konstat is ke li ne 
plu estàs sarna... Kio estes thi nova forto, tiu nova espero, tiuj 
koloroj pli belaj, kiuj trovi as sur io? 

Li, kontra vole, revivi is. Li sentis, malgraü la peza estinte-
co, ke lia koro, t ro frue endomii inta, sin relevas kaj reveki as. Lia 
juneco sin t rudis al li, kiel fataleco, kaj igis lin vivtremi. 

Cu miraklo dia, a miraklo homa tute simple?.. . 
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Ciaokaze, la kan to de la sonoriloj, kiu eliris de li , estis pli vi-
branta kaj feli a. La granda vebanta vo o anoneis, ke la vivo estàs 
venko súper la mort», kaj ke l'espero es tàs venko súper vivo. 

Kaj tie, Lazareíte , a dante t iujn parolojn de la sonoriloj, tre-
mis en tu ta sia juna doloro. i mal íermis sian feiiestron, kiu donas 
vidon sur la uerbejo en diman a vestado de íiorantaj pomujoj. L'eter-
na malgajulino pli anta en klini is, al l 'abismo de lumo, por aus-
kul t i la an i tan voòon; i kllui is. unue sendecida, poste, iom post 
ioni, i a skultis pli, i a skultis pli bone... 

Tial, t iun tagon, la unuan fojan post tiom da jaroj , Laza-
ret te iris al pre ejo... i mar is t ra la vojoj, t rovante la ielon pli 
bela ol i fine kredis. Smr sia veUirilo, k iu baris la vojon, la di-
ka Biasco multegestadis koimike, kaj tiu ridiga o itgis m ridi... 
Al knabineto, kiu in salutis , i respondis: bonan tagon, kiel i 
diiTus dankon. 

Si preska alvenis e la pre ejo, kaj malrapidis , impresigi-
ta pro ia alteeo, k iam i r imarkis iun, kiu telire forlasas in. 

Est is li. Li decidis iforlasi sian ni on, enir i plene en la me-
zon de la bonodora kaj radia vivo, tu i la varnietecon kiu pasas, 
kaj la parfumojn kiuj supreniras . 

Tiel ili preska iris unu al la alia. l l i preterpasis kaj ha 
zarde r igardis unu la a l ian samtenipe. Ebri iga rozoparfumo us 
tatempe venis por da rigi, dum momento, la rigardon, kiun in-
ter an is tiuj du venkitaj kreita oj, kiuj ne plu povis resti tiaj 

I l i estis tiel similaj, òiu kun sia duono da amo, ke Ui tute 
devis sin koni dum la momento, k i am iliaj okuloj sin fiksis reci 
proke. . . 

Ciaokaze, kelkajn, horojn poste, vespere, unu el ili tien re-
venis, iom atendis, kaj la alia anka revenis. 

La vespera ombro ka is sub sia flugilo ilian. komunan ru-< 
econ. Poste i pli bone f a r i s : i, k iu plisinipligas kaj pliproksi-

migas, i pruvis ke, kiel ajn nekonataj i l i estis unu por la alia, 
kiel ajn fremdaj, tamen en iliaj profundaj viza oj io estàs, kiuii 
ili ajnis rekoni ; i montr is al ili, ke ili ha vas reciprokan siffli-
lecon, ne kiam oni ilin r igardas, sed kiam ili rigardas' unu la 
al ian. . . 

Tradukis Tcun la permeso de la verlàsto. 

S-INO LUCETTE FAES. 

Menciita en la X I I I ' j In ternaciaj Flora j Luidoj. 
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Bibliògraf io 
LA KANTO DE LA K08MéP0LITQ.-~Mwíika.jo dedi ata «al 

la al ta memoro de Plató kaj lia famega majstro iSokrato». Aéete-
Wa e la a toro, Johano Thiery, Rabotstrato, 16, Gentto (Belgujo). 
Prezo ne montr i ta . 

La teksto de la kanto kiu estàs en la las ta pa o estàs en esperan-
ta, flandra kaj franca lingvoj, kaj mi dezirus scii se la originalo es-
tàs en üandra a franca lingvo. Certe i ne estàs en esperanta. Car 
tion legante mi preska kap turn i is. Kiel pruvo, bonvolu di r i al 
mi, kara leiganto, la signifon de la versajo: 

«Oiuj veraj kasmiopiit postuP: 
L' ra j t ' is skrib ' per 1' tribunoj liberaj, 
K i ' is nun'ec' konduk' el 'ktas il', 
F r a n k ' kaj l ib ' ra tut ' en l 'publika: 
L' fav' roreg' d' kiel 1' malpraveco fari , 
Trovas Mi tre tre ma-aljusta, 
P o r soldatoj mü' to kaj kulto, 
Bal ' tas il'nen mono car 1' 'stas krim'!» 

Cu vi komprenis? Mi ne. E mi ne povis kompreni kiel oni po-
vas elparoli 1' kaj d'. Kaj kiel tiu i estàs aliaj t r i stroíoj kaj la re-
kanta o «soLene je juranta». Sed la a toro, eble jam plene konvinki-
ta ke oni ne kaptos la sencon, en la lasta pa o aldonas la forigi-
tajn literojn kaj tiel la anta a nekomprenebla versajo transformi-

as jene: 
«Ciuj veraj kosmopolitoj pos tu las : 
La raj to is skribi per la tribunoj liheraj, 
kio is unueco kondukas elektas ili, 
F r anko kaj libera tute en la publ ika: 
La favororegia do kiel la malpraveco fari . 
Trovas ili tre t re ma-aljusta. 
Por soldatoj milito kaj kulto, 
Balotas ili nenia mono car la estàs krimo!» 

Kaj malgra la klarigo. . . mi preska ne komprenis ion. u ml 
estus stultulo? Cu la a toro verkas a t radukas en volaptik?.. . 

Kontra e la melodio estàs por mi t re agrabla, t re belsona kaj 
t re facila. La pianpar to povas esti ludata de infano, tiel i estàs 
naiva. 

Meze de la ti tolpa o estàs desegnita par to de la terglobo kun 
t iu impona devizo: «La Meditado kondukas al l'Amo. L'amo kon-
dukas al la F r a t i o. La F r a t i o kondukas a l la Mondpaeo. »Do, ni 
meditadu... la versa ojn de la a toro.—Kodo. 
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Rejo Johano 
KLARIGO DE LA TR^DÜKINTO. 

ABTURO juna princo kiu la rajte devus iheredi, en la jaro 1199, 
la anglan tronon, sed estàs malliberigita de sia onklo, la uzurpinta 

Rego Johano 
HUBERTO, la gardisto de la princo. 

REGO JOHANO 

AKTO IV. 

Sceno I. 
Northampton. ambro en la Kastelo. 

Venas Muberto kaj du ^ekvistoj. 
HUB.: Varmigu brule tiujn i fera ojn; 

kaj post la murpenda o vin stardgu: 
kiam ni teren frapos per piedo, 
elku.ru, kaj al se o í'orte ligu, 
la knabon, kiun apud mi vi trovos. 
Tre zorgaj estu. For! kaj staru garde. 

UNUA SEKVISTO: Esperas mi ke via rajtigilo 
la faron senkulpigos. 

HUB.: Hontaj duboj! 
Ne vi: sed zorgu kaj atén tu. 

(Foriras Sekvistoj) 
Elvenu, knab'; al vi mi ion diros. 

(Venas Arturo) 
ART.: Buhert', bontagon. 
HUB.: Bontagon, princ' malgranda. 
ART.: Malgranda kiel eble princo, kvankan 

kun rajto esti muite pli grandega. 
Mal oja estàs vi. 

HUB.: Mi certe estis 
•foje pli gaja. 

ART.: Mi pensas, ke neniu 
nial oja devus esti, kron mi niem. 
íSed mi memoras, kiam en Francujo 
lo adis mi, sinjoroj junaj estis 
mal ojaj kiel nokt', nur pro petolo. 
Se estus mi libera kaj aflsto, 
mi estus gaja dum la tuta tago; 

http://elku.ru
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HUB. 

AET. : 

HUB. 

ART. 

HUB. 
AET. : 
HUB. 
ART.: 

kaj t ia povus esti mi èi tie, 
se mi ne timus ke malbonon pluan 
komplotas kontra mi la onklo mia. 
Li t imas min, kaj anka mi lin t imas. 
Ke «estàs mi la filo de cfrio, 
éu mi kulpi as? 35e, plej certe, ne. 
CieT! Mi volus esti via filo, 
se vi pro tio amus min, Huberto. 
(al si mem) : Se mi auskultos l ian babiladon 
senkulpan, vekos l i konipaton mian, 
k iu senvive ku as. l l i rapidu. 
Cu vi malsanas? Vi aspektas pa la : 
j a volas mi ke vi malsanet i u, 
ke povu mi sendorme t r a la nokto 
vin flegi: vetas mi ; ke mi vin anas 
pl i oi vi amas min. 
(al si mem): Paroloj liaj 
subpmemas mian biuston. (Al li) Legu tion. 

(ÍMontras paperon) 
(Al si mem) Malsaga; okulakvo. kiel do? 
Forpelas vi tor turon senkompatan. 
Mi devas ja rapidi, ke decido 
ne falu el okul' en larm' virina. 
Cu vi ne povas legi? Cu i ne 
skribi ta bone estàs? 

Ho, Huberto, 
t ro bone por efekt' malbona tia. 
Vi devas la okulojn forbruligi 
per varma fero? 

Knabo, mi ja devas. 
Kaj èu vi tion faros? 

Mi in faros. 
Cu havas vi la vol on? Kiam vi 
nur kapdoloron sentis, mi po tukon 
sur via í run to ligis, la plej belan 
kiun mi llavis,—brodis in princino— 
kaj mi neniam in al vi repetís. 
Mi mane tenis vian kapon nokte, 
kaj kiel gardniinutoj al la lioro. 
de temp' al tenip<' denove vin konsolis, 
dirante , «Kio al vi mankas? Kie 
doloro ku as? Kion bonan faru mi?» 
Multaj mal r i ulidoj eble kulus , 
kaj ne parolus al vd aman vorton; 
sed vi por vin fiegservi havis princon. 
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Vi eble pensas mian amon ruza, 
kaj nomas in pèrfida; nu, la vole! 
Se pla as al iel' ke vi min traktti 
malbone, on, nenio helpa's. u vi 
okulojn miajn forbruligos? tiujn, 
kiuj neniam vín rigardis akre, 
nek iam faros tion. 

HTJB.: Mi in Juris, 
kaj per varmegaj feroj vin blindigos. 

ART.: Ha, nur en tiu èi epoko fera 
trovi us iu, kiu tion farus. 
La fero sola, kvankam ru e teula, 
proksimi ante al okuloj miaj, 
la larmojn trinkus, kaj estingus fajron, 
e en la fiu' de mia senkulpeco; 
post tio eè en rusto konsumi os, 
pro tio. ke i havis fajron por min vundi. 

u estàs vi oi fero pli malmola? 
iSe venns min an elo kaj min dirus, 
«Huberto forbruligos la okulojn», 
mi lin ne kredus; uek alian langon, 
krom tiu de Huberto, nure Han. 

HUB.: fPiedfrapas la teron): Elvenu! 
(Eevenas Sekvistoj, kun nuro, ferajoj, k.t.p.) 

HTTB.: F a m kiel mi ordonis. 
ART.: Ho savu min, Huberto! savu min! 

Blindi is la okul' nur pro l'aspekto 
feroca de mortigemuloj tiuj. 

HTTB.: Al mi la feron donu. kaj lin ligu. 
ART.: Ve! Kial esti tiel perfortega? 

Mi ne baraktos; staros mi senmove. 
Pro la ieP. Hubert. mi ne ligi u! 
Huberto, a du min; forpelu ilin, 
kaj sidos mi kiel afid' trankvila: 
ne nomos min, nek diros unu vorton, 
nek akre rigardetos la ferajon. 
Nur pelu for ei tiujn virojn, kaj 
mi vfòre vin pardonos, spite ia 
turmento kian ajn al mi vi faros. 

HTJB.: For, kaj ekstere :staru; lasu nin. 
TJNTJA SEK.: Al mi tre plaèas lasi tian faron. 

(Foriras Sekvistoj) 
ART.: Ho ve! Do mi ripro is for amikon. 

Kvankam severa li aspektas, tamen 
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li havas mildan koron. Li revenu, 
por ke kompato lia veku vian, 

HUB.: Nu knabo, viu pretigu. 
ART.: u ne estàs 

kontraurimied' ? 
HUB.: Nenia. Vi ja devas 

l'okulojn perdi. 
ART.: Ho iel'! ke éstu 

en viaj nur grajneto, polvereto, 
a kulo, bar' vaganta, la eno 
en tiu kara sento: se vi spertus 
kiel turmentas tie tiaj etajoj, 
intenco via ajnus ja terura. 

HUB.: Proniesis vi. La langon silentigu. 
ART.: Hubert', duo da langoj nepre devas 

por duo da okuloj tari pledon. 
La langon mi ne silentigu, ne! 
A , se vi volas, tranòu for la langon; 
mi tenu la okulojn. Savu ilin, 
se nur ke mi ankora vin rigardu. 
Jen, je la ver', la Uo malvarmi is 
kaj ne difektus min! 

HUB.: Mi povas in varmigi. 
AB.T.: Ne, je la vero, jam la fajro mem, 

kreite por komíorto, estingi is 
pro bonto esti tiel misuzata. 
Vi vidu mem; malice ne trovi as 
en la brulanta karb'; iela spiro 
forblovis la spiriton, kaj disver is 
sur ia kapo cindrojn de pentado. 

HUB.: Per mia spir' mi povas in vivigi. 
ART.: Parante tion, in vi nur ru igos 

pro honto pri procedoj de Huberto. 
Ne, eble i ekbrilos kontra vi, 
kaj, kiel hund' batalen devigata, 
ekmordos mastron kiu lin incitas. 
Cio, kion vi uzus por min vundi, 
rifuzas la olicon; nur al vi 
anankas kompato, kiun fer' kaj fajro 
elmontras, spite krueluza famo. 

HUB.: Nu, vi vidadu! La okulojn viajn 
ne tu os mi pro tu ta la trezoro 
apartenanta al la onklo via. 
Mi tamen juris, kaj intencis, knabo, 
per tiu fero forbruligi ilin. 
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ART.: Ho, jain aspektas vi kiel Huber to ; 
is nun vi ajnis esti aliulo. 

HUB. : Si lentu! Ne parolu plu. Adia ! 
La onklo devos pensi ke vi mortis . 
Raportos false mi al tiuj v i ro j : 
ka j , bela knabo, dormu en konfido 
ke pro riòeco de la tu ta mondo 
mi ne difektos vin. 

ART.: Mi dankas vin, Huberto. 
HUB. : íSilentu: vi kun mi envenu ka e. 

P r o vi mi r i skas multe da dan ero. 
( l l i foriras) 

FINO LOUISE BRIGGS. 
Premii ta en la X I I F j Internacia j Floraj Ludoj. 

Skizo de Humanista Historio 
(Fino) 

KEMIO, MEDICINO, H I G I E N O 

la mezepoka alkemio donis vivo,n a l du novaj sciencoj: al la ke-
mio kaj al la medicino. Ni scias jam, ke la alkemiistoj ser is komence 
la metodon por fabriki oron el aliaj metaloj kaj poste ili ser is, kia-
maniere oni povus plilongigi la lioman vivon. La universala materio, 
kion ili ser is, kaj por la fabrikado de la oro, kaj por la plilongigo 
de la vivo, estis la « tono de sa uloj». 

La medicino komenci is do el la kemiaj konoj. La unuaj kura-
cistoj estis alkemiistoj kaj iom poste kemiis toj : ili esploris, kiajn 
eflkojn faràs la kemiaj materialoj sur la boman korpon. Ili volis 
kuraci iujn malsanojn per kemiaj reakcioj. Tiu i sicienco, a pres-
ka -seieneo nomi as iatrokemio. La plej granda sisteiniganto de tiu 
èi scienco estàs Paracelsus, kiu estàs unu el la plej grandaj kura-
cistoj de la homaro. Li naski is en la fino de la XV. a jareento en 
Svisujo; is sia t r idekjara a o li studis kaj kuracis en pluraj E ro-
paj landoj. Keveninte en Svisujon, li far i is profesoro de la Univer-
sitato en Basel. Li nur povis prelegi unu jaron, a r la oficiala opinió 
de la epoko ne toleris liajn novajn instruojn. La granda kuraeisto 
mortis en 1541 en ekzilo. Lia influo al la scienca mondo de sia epoko 
estàs decidiga. Li radikale deklaras , ke la is t iamaj konoj egalvalo-
ras ikanon kaj superstiòon kaj li fondas la kuracis tan sciencon sur 
kemian bazon. Li estàs vere la j'ondinto de la moderna medicino. 

Paracelsus ne at is la oficialajn. instruojn. Es tàs enerale karak-
tero de epokfarantaj genioj, ke ili kon t r aüs t a r a s la akademiajn. 
sciojn de sia epoko. Sed ni ne kredu, ke sufi as kontra dir i la ko-
nojn de nia epoko por far i i mem genio! La geniulo suferas dum 
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sia vivo por la verecoj, al kiu li kredas, kaj li fordonas sian seion 
a l la posteularo, kiu estàs preska iam maldankema. La nomo mem 
de la geniulo estàs forgesata kaj tio estàs la kazo de tiu i geniulo, 
kiu estis Paracelsus. G-alenus kaj Avicenna estis konsiderataj de la 
epoko de Paracelsus kiel la plej grandaj kuracistoj . Paracelsus unu 
belan tagon bruligis la verkojn de tiuj i profesoroj sur unu el la 
placoj de Basel. Sed li ne nur detruis, sed anka li konstruis- Mal-
gra , ke en nia epoko, liaj verkoj neplu estàs konsiderataj kiel stu-
dindaj, la unuaj vere efikaj medikamentoj venas de Paracelsus. Li 
estàs la fondinto de la eksperimenta metodo, kiu estàs verdire la ko-
muna metodo de iuj natursciencoj. Paracelsus faris sciencon el la 
superstiòa medicino de sia epoko. 

Sed ne nur en la medicino, anka en la kemio Paracelsus estàs 
granda. Gis li, la sola klasigo de la metaloj distingís «noblajn» kaj 
malnoblajn metalojn. Paracelsus klasigis la metalojn la la íiekse-
bleco kaj la la solideco kaj tiu i klasigo postrestis is niaj tagoj. 
La li, la sola celo de la kemio estàs la preparado de medikamentoj 
kaj la celo de la kuraeisto estàs la eksperimentado per la medika-
mentoj. Li efektive elprovis iujn medikamentojn de sia epoko. Li 
rekte rifuzis okupi i pr i fabrikado de oro. Li estàs vere la ekzeku-
tinto de la alkemio. 

La plejparto de la hodia apl ikataj simplaj medikamentoj venas 
de Paracelsus. Li deklaris , ke oni nur bezomas por la kuracado la 
sukon de la kreskajoj. Li eksperimentis per èiuspecaj vegetalaj su-
koj, li ne timis apliki e fortajn venenojn. Krom la naturaj sukoj, 
la sekvantoj de Paracelsus aplikis la t iam konatajn kemiajn mate-
rialojn, kiuj es tàs : plumbo, antimono. kupro, fero, Mdrargo. Poste 
oni aplikis la ceterajn elementojn, la la mar o de la kemia esplo-
rado. 

En la j a ro 1591 aperis la unua kemia lernolibro. ia verkinto 
estàs Andreo Liebau. Li estàs la eltrovinto de la metodo per kiu oni 

is nun fabrikas la sulfuran acidon, kiu estàs unu el la plej nece-
saj kemiaj produktajoj . Li estàs anka inventisto de pluraj koloraj 
vitrosolvajoj, kiuj servas kiel bonegaj farboj. Tiu èi kemiisto estàs 
la reprezentanto de la pura kemio. Apud li vivis en la sarna epoko 
fama reprezentanto de la medicina kemio, dis iplo de Paracelsus, no-
mita Johano Helmont. Tiu i persono estàs unu el la plej interesaj 
kaj li plej bone karakter izas la t iaman sciencon. Li estàs miksajo 
de supersti a alkemiisto kaj de aciença kemiisto. Liaj verkoj estàs 
plenplenaj de stultaj asertoj, inter kiuj aperas de tempo al tempo 
geniaj inventoj. N'í nur diràs ekzemple, ke li esploris la grandan 
problemon: de kie venas la musoj? Por respondi t iun i «problemon» 
li faris plurajn eksperimentojn kaj li fine deklaris, ke «por fari 
musojn, oni devas meti malpurajn emizojn en keston kaj oni devas 
versi sur ilin faranon». Sed, se ni r idas p r i tiu i e ra ra aserto, ni 
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devas lin estimi por liaj seriozaj esploroj pri la gasoj kaj pri la 
aero. La vorto «gaso» estàs lia esprimo. Li estàs la unua persono, 
kiu sciis fari ditferencigon inter aero, vaporo, gaso, akvovaporo, kar-
bona. gaso, ktp. Li observis la unuan fojon, ke la karbona acido es-
tàs la akompananto de iuspeca putrado: tiel same e la fermen-
tado de la vino, kiel en ia homa stomako. Depost 11 oni komencas 
kredi, ke la le oj kiuj valoras por la ekstera naturo, valoras an-
ka por la homa organisino. La principo de la moderna kuracado 
estàs vere, ke la samaj reakcioj, kiuj olcazas, en la naturo a en la 
laboratorioj, okazas anJca en la homa organismo. 

üeorgo Agrícola verkis 17 voluman enciklopedion pri la konoj 
de metalurgio de sia epoko. Li mortis en la jaro 1551. Li estàs la 
unua granda metalurgo. Li kaptis la gasojn, kiuj liberi as e la 
fandado de la mineralo kaj anstata lasi ilin libere kaj venenigi la 
atniosferon de la laboristaj familioj, li kondensis ilin kaj fabrikis 
en ili sulfuron. Li perfektigis la procedojn. kiuj servas al la fandado 
de mineraloj, kiuj enbavas kupron, bismuton, antimonon, oron kaj 
ar enton. Li anka ellaboris praktikajn metodojn por la ekspluata-
do de salaj, feraj, nitraj, k. a. minejoj. is la eltrovo de la vapor-
ma ino (konienco de la XIV.* jarcento) liaj metodoj estis ie apli-
kataj, ne nur por la minejoj kaj por la metalurgio, sed anka por 
la raeia agrikulturo. 

En la XVIII." jarcento la medicino deflnitive disi as de la ke-
mio. La keniiistoj rimarkis, ke la kemio havas aliajn celojn oi la 
kunmetadon de medikamentoj kaj la kuracistoj konvinki is, ke oni 
povas uzi aliajn oi kemiajn metodojn por la kuracado. Tiu ei jar-
cento estàs la ta de grandaj sciencaj diskxutoj. La efa temo de 
tiuj i diskutoj estis la tielnomata teorio de la flogistono. Multaj el 
la tiamaj profesoroj de kemio kredis, le la flogistono estàs tiu aus-
tera gaso, kiu liberi as el la korpoj okaze de la brulo, dum la cin-
dro postrestas. Diskutante pri tiu i problemo de la brulo, kelkaj 
reprezentantoj de tiu i teorio inventis novajn aferojn. Tiel la angla 
kemiisto Cavendish malkovris la hidrogenon. Jen estàs bona ekzem-
plo, kiu pruvas, ke e la eraraj doktrinoj estàs utilaj, se ili elvokas 
liberan diskutadon. Hodiaií ni stias, ke la tuta teorio de la flogis-
tono estàs erara. Kaj estis la plej granda kemüsto de iuj tempoj) 
Lavoisier, kiu detruis la falsan teorion. Li estàs la vera fondinto 
de la moderna kemio. Li eldiras la unuan fojon la aksiomon, ke la 
energio estàs konstanta: same, kiel oni ne povas krei laboron, oni 
ne povas krei a detrui energion. iuj fenomenoj nur estàs energio-
transformi o . 

En tiu i epoko la eltrovoj pli kaj pli multi as. Otni kreas la 
grandajn porcelanajn manufakturajn de Meissen kaj de Sèvres, oni 
kreas grandajn uzinojn por la tinkturado de toifoj, k. a. 

Post kiam la kemio kaj la medicino faris la unuajn grandajn 
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progresojn, la higieno naski is. En la mezepoko la homoj vivis en 
nepriskribebla malpurajo. La kanaloj de la Romanoj estis jam de-
t rui ta j , naniaj akvokondukiloj ekzistis. La pesta akvo de la lignaj 
kondukiloj—se ekzistis—la kompleta manko de la kanaloj , lar e kon-
tribuis a l la disvasti o de teruraj epidemioj. Kiamaniere tiuj epi-
demioj cesis, kiamaniere la homa raso tute ne ekstermi is? 
Ni scias, ke okaze de la pestoj, lïoleroj, varioloj, kaj aliaj 
epidemioj la kadavroj preskan kovris la stratojn. Hodiafi 
ni scias, kial la epidemioj tamen cesis, kaj mi in dtiros: 
samkiel la bakterioj de la malsaiioj propagi as per la akvo, 
kraèajoj, manpremo, k tp . ekzistas en la homa sango malgrandaj 
materiajoj, kiujn la plej moderna bakteriologio nomas bakteriofa-
goj, bakterio-man antoj . Interesa propreco de tinj i bakteriofagoj 
estàs, ke i l i estàs same kontagiaj Mel la bakterioj mem. E iam 
epidemio atingas sian mak'simumon, alia epidemio de bakteriofagoj 
disvasti as kaj detruas la bakteriojn. is la plej nova epoko oni 
kontenti is atendante la venon de t iuj i bakteriofagoj kaj nnr en 
la lasta tempo oni pripensis aliajn rimedojn kontra la malsaiioj 
kaj la epidemioj. La seienco, kiu konsistas el tiaj konoj, por tas la no-
mon higieno. 

Pasteur estàs la nonio de la genia franca kemiisto kaj kuraícisto, 
kiu ellaboris la teorion de la bakterioj . Li konsideris ilin kiel vi-
vantajn organismojn. li ku l tur i s kaj malsova igis ilin. Sed li estàs 
èefe konata por sia genia invento de la vakcino. Li r imarkis , ke la 
homo havas na tu ran kontra starpovon kontrau malsanoj kaj sufl as 
plifortigi tàun i povon por defendi la homon kontrau mal sono j . Li 
atingis tiun i per la vakcino, kiu konsistas el la inokulo de bakte-
rioj en la honian sangon. La bakterio-fagoj kompreneble tuj ekata-
kas la envenintajn maligirandnoinbrajn malamikojn kaj post malfor-
ta krizo venkas ilin. sed la bakteriofaigoj estàs preparataj de la 
sango en granda nombro kaj ili postrestas. Kiam ajn poste bakte-
rioj de la sarna malsano invados la korpon, ili a takos kaj venkos 
ilin. Oni d i ràs science, ke la vakcino donas iiminecon al la korpo. 
Pas teur vere refondis la medicinon: la moderoaj klinikoj, kospita-
loj kaj sanatorioj estus seneflkaj a e dan eraj sen la seninfektaj 
nietodoj de Pasteur . 

Moderna scieneo estàs anka la urbanismo. La liigienaj proble-
moj prenas specialan gravecon en la urboj. La homoj tie estàs kun-
premitaj en plejparte malhigienaj log.ejoj. La urbanismo unuflanke 
studas, kiamaniere oni povas plibonigi la urban Mgienon, al iparte 

i projektas la estontajn grandajn urbojn. Ni nur signalu tie i la 
gravecon de du fakoj de la urbanismo: akvokondukiloj kaj kanaloj, 
forigo kaj u t i l k o de malpura oj. Per la principo de la komnniki an-
taj vazoj oni instalis akvondukilojn en iuj grandaj urboj. La akvo 
estàs pumpata en la tiel nòmatajn akvoturojn, de kie i de si mem 



80 KATALTJNA ESPERANïTSTO 

falas en la tubaron kaj suprenkuras al la eta oj. Mul ta j urboj pose-
das specialajn uzinojn por la utiligo de la malpurajoj kaj la enspe-
zoj de tiuj uzinoj pemiesas tre regulan kaj higienan forigon de la 
malpura oj, je Ja iplej granda publika bono. 

M vidas do ke kemio, medicino kaj higienio estàs sciencoj kaj 
artoj, kiuj en siaj metodoj kaj en la multspecaj objektoj de siaj stu-
dadoj estàs multe diversaj, sed kiuj havas ankora pli multe da 
komunaj trajtoj. Ne nur inter la diversaj homaj grupoj sed inter la 
sciencoj kaj teknikoj estàs solidareco, kaj ni devas kredi kiel eter-
nan verecon, ke ekzistas pli da komunaj trajtoj inter la homoj kaj 
inter la homaj produktoj, oi diversecoj! 

LA ELEKTRECO. 

Kiam ni parolis pri la Egiptanoj, ni diràs, ke ili konis jam la 
atmosferan elektrecon, ke ili jam konstruis fulmoforigilon, kies pin-
ton ili tute same orizis kontra la oksido kiel ni faràs. En la Euro-
pa kulturo la elektraj fenomenoj ne estàs konataj | i s la greka fllozo-
fo Thales (640, a. K.) Li mencias la nnuan íojon tiun proprecon de la 
sukceno, ke i altiras malpezajn korpojn, kiam frotita. Tiun i pro-
precon li nomis elektrono kaj de t k venas la nomo elektro. Post Tha-
ies ni nenion scias pli pri la elektraj konoj. ajne la homoj tute ne-
plu okupi is pri elektraj fenomenoj is la XVI, a ja.rcento. Tiara 
Gilbert, kortega kuraeisto de la angla re ino Elizabeto, konrends 
siajn eksperimentojn. Gilbert okupi is pri la t. n. statika elektreco. 
Li kunfrotis iuspecajn korpojn kaj li konstatis la konatajn feno-
menojn de la elektra iníluo. Post Gilbert multaj flzikistoj ekperiíiien-
tis pri statika elektreco kaj ili seréis, kiamaniere oni povus fabriki 
pli grandajn kvantojn da statika elektreco. Pli bone dirite, ili seréis 
tute simple pri elektreco, car ili ne seiis ion pri la .vera elektro, kiun 
ni nomas iom pli science elektra fluo, a kurento. Otto Q-wrkke ur-
bestro de Magdeburgo konstruis la unuan elektran generatoron li 
fandis sulfuron en vitran globon. Post la solidigo de la fandajo, li 
disrompis la vitran globon, pu is stangou en la globon, kiu servis 
kiel rotaria akso. Turnante la globon irka tiu èi akso, li kolektis 
elektrecon sur la globo per sia manplato. Se li estus forgesinta dis-
rompi la vitran globon, li estus konstruinta multe pli perfektan 
elektran generatoron. 

(Juneus rica amatoro malkovris tute hazarde la elektran kon-
densatoron au la tiel nomitan botelon de Leyden. Tiu èi kondensa-
toro estàs hodiaü uzata en iu senfadena ricevaparato en iom alia 
formo. Pri i oni lernas en iu fizika kurso. 

Sed la vera epokfaranta dato en la historio de la elektreco estàs 
1700. Eii tiu jaro .Ludoviko Galvani jam fama profesoro de la bio 
logio en la Universitato de Bologna, inventis la elektran fluon. Li 
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eksperimentis per dissebeado de rano j ; post sia biòloga studo li me-
tis la ranajn femurojn sur la kuprajn liokojn de sia fenestro. Li ob-
servis, ke la traii itaj femruax>j de la rano faràs strangajai inovoj 
sur la liokoj kaj anka li r imarkis , ke la movoj estàs pli rimarke-
blaj en pluva oi en sunluma vetero. Volta estis goniulo, li ne penis 
klarigi la novè ,sipertitan fenoinenon per la konoj de sia epoko, sed 
li eks.perimente serci's kaj trovis la kaíizojn de la fenomeno. Galvani 
atr ibuís tiun ei fenonienon al la atmosfera elektreco kaj li deklaris, 
ke la animalaj muskoloj estàs kondukiloj de la elektra kurento tute 
same kiel metalaj fadenoj. Li do samtempe estàs la unua asertanto 
de la besta elektreco, kiu estàs unu el la plej modernaj sciencaj kon-
ceptoj. Galvani kredis, ke la ka zo de la fenomeno èi supre priskri-
bita estàs, ke la ranaj femuroj funkcias kiel kondensatoroj a Ley-
den'aj boteloj. Tiu èi klarigo ne estis gusta kaj la vera klarigo de-
venas de la profesoro de íiziko en Pisa kies nomo estàs same fama: 
Volta, Volta estàs konsiderata kiel la fondinto de la elektrotekniko. 

Volta pruvis, ke la ka zo de la movoj de la ranaj femuroj es-
tàs, k.e du metaloj, kupro kaj fero (hoko kaj krado de la fenestro) 
tu as unu la alian. La kurento t rapasas la nervojn de la femuro kaj 
movigas ilin. Volta konstruis la unuan baterion de elektraj piloj, kiu 
donis konsiderindan. kvanton da elektreco. 

Descartes, l a genia fiiozofo de la nova epoko kredis ankora , ke 
la fuhno kaj la tondro rezultas el la kunpu i o (kolizio) de nuboj. 
Aliaj samepokanoj kredis, ke la fulmo-tondro rezultas el la eksplodo 
de brulgasoj, kiuj trovi as en la atmosfero. Well, angla flzikisto ri-
markis la unuan fojon en la j a ro 1708, ke ekzistas analogio inter 
la elektrostatika sparko kaj la atmosfera fulmo. Sed estis Benjame-
3io Franklin, fama amerika ta t is to kaj seienculo, kiu pruvis, ke efek-
tive temas tie èi pr i la sarna fenomeno. Li anka konstruis la unuajn 
fulmoforigilojn, kiuj is nun estàs sukcese uzataj . Sur lia tombo oni 
gravuris la sekvantan enskribon: 

«li rabis al la ielo la armilon de fulmo-tondro» 
Tixii estàs la nomo de la unua inventisto de ma ino, kiu funk-

cias per elektro. Lia ma ino ne estis suflèe elika. Por tiu celo oni 
en kondukis la tiol noxnitan dinamoma inon. Ni ne povas tie i doni 
teknikan instruadon, do ni nur diràs, ke la dinamoma ino kapa-
blas funkciigi tu tan aron da elektromotoroj. La dinamo estàs tiu, 
kiu produktas la elektran fluon kaj la motoro estàs tiu, kiu movi-
gas la laborantan mashion. La dinamo povas esti movigata u per 
vaporma ino, u per akvoforto. La kurento estàs kondukata de la di-
namo al la motoro per kondukiloj, kiuj estàs kabloj a simplaj ku-
praj fadenoj. Anstataí i la komence konata kontinua fluo oni enkon-
dukis la tielnomitan alternan fluon, kiu an as sian direkton mul-
ta jn fojojn dum la minuto. La avanta o de t ia fluo estàs, ke i dis-
vasti as ne en la interna o de la kondukilo sed sur la surfaco. Tia-
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maniere oni povas konduki altpotencialan íiuon per tute maldikaj, 
sekve ekononiiaj kondukaj fadenoj kaj ia eaergio povas esti transfor-
mata en ia uzino nieni, kie i estàs uzata. 

M devas nepre konipreiii la gravecon de t iu i metodo. Ni imagu 
karbniinejoii en la internajo de montaro, íor de 6iu koniunikilo. Kons-
truado de íervojo estus tre multekosta entrepreno kaj la presó de 
ia ekspluatota karbo estus tiel a l ta , ke oni ne in povus vendi. Eble 
ia ekspluato de tLel a l te ku anta minejo e ne estus ebla pro diver-
saj íizikaj ka zoj. Oni do devns lasi la nigrajn diamantojn (karbo) 
en la internajo de la montaro. Kaj nun veiias la elekrotókniko, kiu 
savas por ni t iun ei trezoron. Oni povas bruiigi la karbon sur la 
ioko niem, en vaporma inoj a turbinoj , kiuj tu rnas po tenia jn diaa-
mujn. La altpotenciala kurento de tiuj i ma inoj-generatoroj estàs 
sendata per maldikaj ladenoj, kompreneble bone izoiitaj de la bomaj 
manoj, ar tu o al gi mort igas!—al ia uzinoj, kie Ja transt'ormatoroj 
unue transformas ia a i t an potencialan íiuon je malaltpotenciaia kaj 
poste sendas in en la diversajn motorojn, kiuj siavice lunjíciigas ia 
diversajn labornia inojn de la nzino. Nia tuta indústria estàs hodia 
organizita tia-maniere. 

Ni nur dfivas inencii ankora kelkajn tre interesajn praktikajn 
aplikojn de la elektro. El èiojj aplikoj la plej interesaj estàs tiuj 
por la telegrafado kaj telefonado sen kaj per fadenoj. Por la telè-
graf ado seu íadenoj oni apl ikas melaltadenon, kies unua par to fini-
gas en la .senda kaj kies dua pa r to alvenas en la ricev aparatoj. 
La senda aparato. konsistas en la t. n. Morse-kontakto, per kies hel-
po ni sendas longajn kaj mallongajn kurantojn en la kondukilon, 
kiujn la r icevaparato enregistras kiel streketojn kaj punktojn. La 
Morse a'ifabeto estàs kunmeti ta ei konibinajoj de tiaj streketoj kaj 
punktoj . La telefono konsistas el du p a r t o j : la telefono niem kaj la 
mikrotono a auskul tüo . Tie èi temas p r i ílekseblaj membranoj, kies 
íunkeiadon ni facile komprenas en la íiziko. Lnteresa apliko de la 
telefono estis anta ne longe la dissendado de muziko kaj konferen-
eoj al specialaj abonantoj. iSed tiuj i entreprenoj devas cedi la lo-
kon en la lasta tempo al la Radio. La radio estàs p rak t ika apliko 
por la publiko de la seníadena telefonado, kiu es tàs bazita sur la dis-
sendadon kaj ricevadon de elektraj ondoj t r a la etero (spaco). Ni po-
vas kapt i la ondojn dissendatajn de la diversaj radiostacioj per alie-
no kaj per r icevaparatoj , kiuj—la sia perfekteco kapablas akcepti 
ondojn venintajn de pli malpli granda distanco. ajnas, ke tiu i 
nova tekniko estàs nur en sia unua fazo kaj ke i multe evoluos ea 
la estontaj jaroj . Efektive i estàs mir inda eltrovo. Dank ' al la Ra-
diofonio la plej modesta familio provas ui la a r t a n muzikon venan-
tan el la efurba opero, la plej malproksime lo anta studemulo povas 
a skult i la voèon de la plej bonaj proíesoroj. Sed ankora p ü grava 
kaj pli serioza estàs la aplikoj de la senfadenaj telefonado kaj tele-
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grafado en la generala traflko. Efektive, la jam ekzistantaj telefonaj 
kaj telegrafaj kabloj ne estls sufi aj . Hodia iuj kursoj de hij gra-
vaj borsoj de la niondo estàs t ransmetataj per senfadena telegrafa-
do kaj la moderna ekononiia vivo es tus neebla sen tiuj i rapidaj 
kaj ekzaktaj sciigoj. Anka la komuniki o d.e la ipoj kun la tero 
kaj kun aliaj ipoj estàs efektivigata per senfadenaj telegrafoj: ili 
ebligas ekzeniple la redaktadon de gazeto, aperaran ta sur transocea-
na ipo kaj enhavanta la plej lastajn novajoijn de la kvin kontinen-
toj, tiel saine, kiel iu ajn el la grandaj juraaloj de la tero. 

La aplikoj de la elektreco ne nur estàs r imarkindaj sur teknika 
kampo. La diversa] fakoj de la scienco uzas la elektrecon kaj novaj 
sciencofakoj naski is dank' al la elektreco. Ni jam memoris pr i la 
eleMroterape tikc kiu kuracas kaj ekzamenas la pacientojn per elek-
traj kurentoj. Roe.ntgen inventis la radiojn nomitajn X, a pli vulga-
re Eoenitgen-Eadioj, per kies helpo oni povas travidi la homan korpon 
kaj fotògrafa la internajon de la korpo. Sed oni ne nur povas kons-
ta t i la malsanon per la radioj X sed oni anka povas kuraci in per 
la samaj radioj. Sed la mirindaj radioj, kiuj bone aplikataj ku-
racas;, malbone apl ikata j niortigas. Tiel multaj kujracistoj, kiuj 
savis la vivojn de siaj pacientoj per tiuj oi radioj, mortigis sin niem 
per ili. Tiuj estàs la veraj viktimoj de la scienco, herooj, pli grandaj 
oi re oj kaj generaloj. I l iaj nomoj anka pli longe vivas en la me-
moro de la homoj... La scienco liodia defendas la eksperimentantojn 
per ta gaj rimedoj kontra la dan eraj radioj kaj sajnas ke la lon-
igia «crio de la viktimoj de la scienco balda tute flni os. 

La la kredo de niaj sciencaloj, la lasta elemento de iuj korjioy 
estàs la elektrono. Oni ion klarigas verdire per la elektro. La pers-
ipektivoj de la elektra scienco estàs senünaj : ni ne povas anta vidi, 
kiajn rezultatojn la estontaj jaroj alportos. Es tà s t re facile eble, ke 
iuj son oj de la ianiaj alkemistoj balda reali os pere de la naturs-

ciencoj kaj per la tekniko, kiuj mar ias brako ce brako, en harmonia 
konstrua laboro, por la bono de la homaro. 

Kara j Infanoj! Niaj lecionoj pri la humanista historio fini i s : 
mi nur diris al vi la minimumon. En aliaj fakoj vi lernos ankora 
certe pri la samaj aferoj, kaj t iam tio, kio nun ajnas al vi eble ne 
tute klara , fari os t re facile komprenebla. Se vi volas vere proflti el 
mia instruado, vi devas konservi viajn kajerojn, de tempo al tempo 
r igardi ilin kaj elfe vi devas de nun memstare da rigi la laboron, 
se tio interesas vin. Vi devas en viaj liberaj horoj legi pri la histo-
rio de la civiliza'cio kaj kul turo kaj vi tianianiere povas kompletigi 
viajn notojn kaj desegnojn. Sed vi neniam devas forgesi, ke ne sufi-
cas koni la historion, oni devas efe ekkoni la nunan staton de la 
scio: kaj por tio vi ja havas la plej bonan okazon dum vi estàs stu-
dantaj en la lernejo. JOZEFO MAJOR. 

Piemiita en la XITI* Internaciaj Fioraj Ludoj. 
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XIV.ai Internaciaj Ludoj 

NOVAJ PREMIOJ: 
XIL—Premio de Esiperantista Grupo «Nova Stelo» el Bar-

celono: 50 ptoj. teiuo: la vola. 
XIII.—Premio de S-ro S. Ohaler, 50 ptoj. temo: lauvola. 
XIV.;—(PUeaniio «Eteiperanltjista Kjlubo Pteilma», 50 ptaj. temo: 

laiivola. 

VEBKOJ EICEVITAJ (gis la 16 de Majo) : TRIA KAJ KOM-
PLETIGA LISTO. 

28—Kong-Fou-Tsen, devizo: Rudo.| 09—Am<*, se estàs vera..., 
devizo: Pasio. 30—Viktimo, devizo: Malamikoj. 31—Mia filineto, 
devizo: Patrina Amo. 32—Vila a Anatemo, devizo: Anatemo. 
33—Godiva, devizo: Ooventry. 34—La Be o Pentekosta, devizo: 
Fortuno helpas kura uloii. 35—Eéspondo neatendita, devizo: Kion 
koro sentas, lanigp prezentas I. 36—Kristo venis, devizo: II. 37— 
Infana Filosofio, devizo: I II . 38—Kristnasko, devizo: IV. 39—En 
lulilo..., devizo: V. 40—Nek en la son o, devizo: D: E. 41—Síinkso, 
devizo: Savinien 42—Mi ser is vin, ho niia fratanimo, devizo: Ho-
ma sorto. 43—Pio, devizo: Pio. 44—Variaaj inanoj, devizo: Var-
maj manoj. 45—iSurprizo, devizo: Surprizo. 46—Eenkonti o de 
Cindrulino, devizo: Cindrulino^ 47—Infanre ino, devizo: Infanre-

ino. 48—Tradukoj de Aleksandro Sik, devizo: Flam». 49—Tri ISo-
netoj, devizo: Antònia. 50—Abundo apud abismo, devizo: Abundo 
apud abismo. 51—En Ma ja Tago, devizo: Saluton al vivo I. 52— 
Kosmeco, devizo: Saluton al vivo II . 53—AI malsamopinianto, de-
vizo: Al bono por amo. 54—Das Ungetiim, devizo: Verkado ne es-
tàs tiel facila, kiel laboro argila. 55—Poste Bestante, devizo: Oni 
ekkonas birdon la flugo, kaj verkiston la plumo. 56—Memorin-
da boatekskurso, devizo: Ne en unu tago ekkresgis Kartago. 57— 
Du apitroj el Fratoj Kamamazov, devizo: Se kion mi ne scias, mi 
scius, iuj gesamideanoj min envius. 58—La lasta horo de Mata-
Hari, devizo: Flandremulino'. 59—Lilofeo, devizo: Tamen. 60— 
Fra lino Muso, devizo: Bone faru, kaj diri lasu. 61—Orfeó, devizo: 
Orfeó. 62—Avino, devizo: iu la sia povo. 63—A tunaj impresoj, 
devizo: Manjo. (54—Mezepoka Londono, devizo: anavan Og. 65— 
Kanto de Trinkejo, devizo: Ni kantu. 66—Historio kaj efiko de Ta-
bako, devizo: Al sa ulo sufièas aludo. 67—'La balkona sceno el 
Borneo kaj Juilieta, devizo: Verona. '68—Mia unua radio-parolado, 
devizo: Cigo. 69—La kreskado de bumaneco, devizo: Ni semas kaj 
semas konstante. 70—La kokido, devizo: Amo prudenta. 71—La 
leciono de la Historio, devizo: D. Ohenem. 72—La Vizio, devizo: 
Superas bumaneco, naciecon! 73—-La Fluto, devizo: Pentanto. 74— 
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La Majstra verko de l'Dio, devizo: Amanta homo. 75—Kie estàs 
feliòo?, devizo: La granda demando.—76—La uzo kaj la maluzo de 
la silento, devizo: Silentulo. 77—Bakontoj de esperanta avino, de-
vizo: Ne teutes aut perfl.ce. 78—La pluvelfino, devizo: La pluvelfi-
no. 79—RubzaM, devizo: Ni estu iuj igefratoj. 80—Malrièa filo, 
devizo: Triumfa Amo. 81—La Ofeeidenta Skismo, devizo: Mi kre-
das en la Sankta Eklezio. 82—Du amaj «Romancoj», devizo: Alma 
pa rens Mstoriae. 83—Eivero, devizo: Niaj vivoj estàs fluoj fince-
lantaj al la maro, kiu estàs mort'. 81—Lanfloro, devizo: Senodo-
ra. 85—Eona viro kaj Ha filo, devizo: Grafo Lukanor. 86—Résu-
rekcio, devizo: Amo èion toleras, ion kredas, ion esperas, òion el-
tenas. 87—Himno de maltrankvilo, frenezo kaj enuo, devizo: Malsa-
na fantazio. 88—Himno de malamo, devizo: Kio estàs pli jus ta? 
pesimismo au optimismo. 89—Himno de Fajro, devizo: Brulu faj-
ro, e n niaj koroj brulu eterne. 90—Lamento, devizo: Ne laraiojn, 
sed agojn. 91—Al malamiko, devizo: Cu bomaron vi kreis perfek-
te kaj bele?. 92—La duon-mortiginto, devizo: Kiu estàs senkulpa? 

Noto.—Tiu òi éstas la lasta listo. Verkoj alvenontaj post la da-
tolimo por la ricevo ne estos konkursataj . 

JOAN G I L I NOBTA, Sekretario. 

Esperantista Akademio 
Jen la reznltato de la Elektoj en la L. K.: 

Nombro de la L. K-anoj: 126 
Vo donis 
Plimulto 

Estàs elektitaj: 
S-roj Muènik 

Sabadell 
Drezen 
Bofill M. Granada 
Ghez 
de Ménil 
Zwach 
TJitterdijk 
Sepúlveda Ouadra 

92 
47 

89 
88 
87 
86 
85 
84 
83 
81 
78 

voòoj 

voòoj 
— 
— 
— 
— 
— i 

—• 
— 
— 

Je nia granda beda ro S-ro Zwacli mort is dum la balotado. Lia 
nomo tamen staros en nia Ja r l ib ro 1928. 

A K A D E M I A J DEOIDOJ 
La Akadeniio, fidela al la Zamenhofa sis temo por landnomoj kaj 

forigante ian a l ian sorvon, decidis per 15 voòoj kont raü 2 (Febr. 

http://perfl.ce
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1928), ke la solaj landnomoj, kiujn i povas aprobi estàs t.iuj nome 
montri taj en la verketo Pri Landnomoj la sistemo de D-ro Zamerúiof. 

G\ a l ïpar te opiniis, ke la paragrafo 15 de la Fundamenta Gra-
matiko ne estàs tie i aplikebla, kaj i decidís, ke la r imarko (1) de 
l'Vortaro de la Oficialaj Radikoj (p. 31) kaj de klasika Libro ,(p. 119), 
kiu estis nur koanentaria noto de l 'Prezidanto, estàs nuligota. 

Malprave oni r ipro as la Akademion, ke i estàs tro konserve-
ma, ke i nenion faris . 

Tro k on ser venia! sed kial do, se oni deziras esplorojn pri difi-
aiitaj liugvaj deniandoj, pr i ia aai o en nia Kegularo, oni ne uzas 
lojale la rirnedojn montr i ta jn en la pa iagrafo 15—23 de òi tiu Ee-
gularo? 

Gi nenion fa r i s ! 'Ou nenio: la longa laboro de la Korektoj de la 
erdraj tradukoj en U. V., la Aldonoj, la Vortaro de la Oficialaj Ra-
dikoj, la eldonado de Klasika Libro en 6 lingvoj (la tradukoj en 1 
aliaj lingvoj estàs preta j , n u r mono mankas) ; u nenio la grava, 
multnombra, pr iva ta korespondado pril ingva de kelkaj Akademianoj, 
kaj la j a ra j Eapor to j? Prof. Grosjean-Maupin preparas nun novan 
Aldonon al nia Vortano! 

Trankvile, senbrue i efektive labora s kaj ne meri tas la ripro on 
pr i nelaboremo, a r i rifuza's preni sur sin taskon, kiu ne, nepre 
ne, estàs la ia rplirapidigi la evoluon de la lingvo! 

Sen ia ajn kompensajo, sen rekompenco la Akademianoj donacas 
al Esperanto la tempon, kiun lasa's al ili l ibera, iíiaj prolfesiaj oku-
poj : pagata estàs neniu el ili. Mi ne insistas . 

La JdrHbro J928 aperos tuj post la elektoj. 
Ni trankvile, sen anceli e iru nlan rek tan vojon: per disciplino, 

per urnieoo ni venkos iujin momentajn malfacila ojn. 
Via trc fidele 
TH. CART. 

Pri la Movado 
FESTO E BARCELONA STELO 

Kiel ni jam anoncis en nia lasta numero, la Grupo BARCELO-
NA STELO sukcese festis la XIX"n, datrevenon de sia fondi o. 

La ll.*n. de Apri lo èe la grapa sidejo, anta multenombra 
òeestantaro, oni prezentis la komedion «Amors Esperantistes» kies 
aram on faris an ta kelkaj jaroj nia kunsocietano Gili Norta. Gi 
estis korekte ludata kaj ni sendas niajn gratulojn al samideanoj 
kaj grupanoj F-ino Coll kaj S-roj J u a n kaj Cantó pro ilia sukceso. 

Poste oni prezentis al ian ka ta lunan komedion, ludinte in la 
t ea t ra fako de la «Unión Cooperatista Barcelonès» kiu honore par-
toprenis la feston. 

Anka t r e bone sukcesis la kantoj de S-ro Badia. Li kantis 
n ian Himnon, Sanks tan Lu ion kaj Tannhauser ' on iuj en Espe-
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ranto, merit inte grandan apla dadon. Li bone interpretis kaj korek-
te kant is tiajn verkojn. 

Samideano J u a n legis du poeziajojn en korekta formo, inalgra 
li estàs nur lernanto de Esperanto de anta t r i monatoj. 

Fine oni dancis is frumatene kaj la festo plene konitentigis 
iujn eestintojn. 

Ni denove senda s al Barcelona Stelo la esprimojn de nia sim-
patio, dezirante multajn sukcesojn kaj ke duni multaj aüa j jaroj 
povu ankora festi pliajn datrevenojn. 

IPïi U. E. A.—Ni ricevis flugfolion, khi ja povus esti nomata pres-
ka . bro uro, subskribi tan de S-ro Delanoue efdelegito de tiu socie-
to en Francujo kaj de kelkaj menibroj kiuj protesta s kontra la 
administrado de U. E. A. kaj la kont rakto de Hèlsinki. Ni beda r a s 
ke la diskuto pr i la landnoma afero kondukis a l tiu .èi pli grava dis-
putado kaj volas esperi ke en la Antverpena Kongreso kun bona volo 
kaj iom da eedo èiuflanke oni sukcesos denove éstigi ordon pr i la 
organiza demando. 

ANTVERPENA KONGRESO.—Jam 420 ali oj alvenis por la 
Universala Kongreso okazonta en Beligujo tiun èi j a ron ; el nia lando 
estàs 0 ali oj. La Otrganiza Komitato zorgas pr i la enlogado de la 
ali intoj kiuj faris mendon anta la 15* de Jul io . Ni rekomendas 
al niaj kimfederaeianoj kiuj inteneas veturi al Amtv-erpeno ke ili 
àliga kiel eble plej baldaü por faciligi tiel la ilaboron de la Loka 
Komitato. 

INTERNAÜIAJ FLORAJ LTJDOJ —La Loka Komitato de nia 
Kongreso de Vinaroe sciigis nin ke gi kolektis jam dek kvin pre-
miojn por la Floraj Ludoj, kio estàs kontentiga frukto de ia labo-
rado. En nia venonta numero ni donos pli da detaloj. 

ACADÈMIA ENCICLOPÈDICA ESPERO.—-La 6*n de Majo, 
matene je la 11*, okazis en la salono de tiu societo, Str. La Interna-
cional !)5, bajos, propaganda kunveno en kiu paroladis S-roj Valde-
pekas, Alberich, Rocamora kaj Dalmau. La a dantaTO montri is 
tute favora al Esperanto kaj kontraii la ida 'skismo kiu de post kel-
ka tempo agitadas en Barcelono. Kiel rezultato de la kunveno kur'so 
estàs matfermita en tiu societo. 

RADIO.—La 21*n de Majo S-ro S. C'haler faris paroladon anta 
la mikrofono de Radio Barcelona pr i Vinaroe la urbo de nia kata-
luna kongreso. Rimarkinde estàs ke post duonhoro li ricevis gratu-
lan telegramon de liaj amikoj en Vinaroe. 

NOVA FEDERACIÓ DE KATALTJNAJ ESPERANTISTOJ.— 
La barcelonaj gazetoj konigis al ni la intencon de la grupo Fajro, 
t.fe. S-ro Rocamora, starigi t iun i federacion kiu kompreneble 
naski as por plenigi grandan mankon en nia lando. La la gaze-
toj jam ali is S-roj Gorgues kaj Anglada. Ni n.e dubas ke kun tia 
anaro la nova federació grave anta enpu os la movadon. 
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Respondo al Espero Katolika 

En la lasta numero de tiu i gazeto estàs publikigita artikolo 
kun la pse doniino Kata Luno kiu riproéas nian organon. Kat. Es-
perantisto kaj persone nian Direktoron pro rompo de ne traleco kon-
cerne religiajn dogmojn. 

Ni devas unue diri ke neniam oni legis en nia gazeto redakcian 
lendenean artikolon kaj ke la direktoro, kiu necese ne devas opinii 
same kiel liaj kimlaborantoj, povas nur respondi pri tio kion li mem 
persone redaktis. 

Koncerne la publikigon de la «Skizo de Humanista Historio» de 
IS!-ro Majoi- kies lastajn apitrojn ni donas hodia , ni tre volonte vo-
ltts scii en kiu loko ili kontraiídiras la katolikan dognion. Ja S-ro Ka-
ta Luno mem rekono's ke li estàs tro anta videma kiam li skribas en 
ESPEKO KATOLIKA ke ne pro la publikigita parto, kiu nenioii 
enhavas i-ipro inda, sed pro la puMikigota parto mi protestas». Kio 
donas al li rajton anta scii la enhavon de ankora publikigotaj a-
pitroj kaj pri afero ankora nelegata anta meti opinion? Se S-ro 
Major apartenas al Ooanoto tio estàs persona afero lia kiu neniel 
povis nek devis influi sur la publikigo de tiu i .cetere bonega verko. 

Pr i la publikigo de la verkoj premií ta j en la Floraj Ludoj, ni 
devas diri, ke nia deziro estus vidi iujn verkojn kune publikigitajn 
en unu volunio, sed car tio estàs por la nuna momento neebla, necese 
estàs fari elekton inter ili kaj oni facile komprenos ke la literatura 
valoro estis iam la faktoro kiu decidigis la elekton, krom en tiuj 
okazoj en kiuj bedaiírinde la amplekso de la verkoj, la nianko de 
masinskribad.0 kaj la malgrandeco de la pa oj de KAT. ESPEBAN-
TISTO malpennesis la publikigon. 

Koncerne la tradukon de verko de kondamniía a toro, kiun, la 
viaj vortoj S-ro Kata Luno, S-ro Solà profltis la okazon esti la Di-
rektoro de K. E. por publikigi sur la pa oj de tiu gazeto, ni devas 
diri ar ajne S-ro Kata Luno ne kura is ke la a toro estàs ne alia 
oi la famekonata moderna pensulo Maurice Maeterlinck. 

Pri moi-aleco a malnioraleco de iu publikigita poezio oni povus 
longe diskuti sed ne ajnas al ni t'" la gusta loko por tio. Private 
ni tre volonte tion farus. 

'S-ro Kata Luno sendube legis kelkafoje la gazetoju au bro urojn 
sennaciulajn kaj sendube anka miris pri la atakoj de sennaciuloj 
kontra la neutraLa movado esperantista. Se tion li faris li ne kole-
ros kiam ni diràs al li ke en lia artikolo kaj lia sinteno kontra ni 
oni trova.s strangan similecon al la konduto de tiuj sinjoroj. 

LA REDAKCIO. 



El Comitè Directiu de la K. E. F . lia rebut el següent comunicat: 

GOBIERNO CIVIL D E LA PROVINCIÀ DE BARCELONA 

(«Secretaria General. Número 4.094 

Teniendo en euenta que la redaeción de los estatutos de e'sa 
Federaríem pueden dar higar a coni'usiones que eonviene prevenir, 
me dirijo a V. jpara significarle deberàn aiga•egar uii articulo en el 
que se baga constar que, para cuanto se l'efiera a las relaciones in-
ternacionalcs estableceran relaciones de solidaridad con las demàs 
a.soeia'ciones con la misma fmalidad estableeidas en e'l resto de E«-
paiia, o sea, que eonste desmentido de una manera categòrica que a 
la sombra de una entidad al parecer cultural se elfeetúan t iabajos 
para què cunda el desafecto y desunión entre regiones que son her-
manas. 

Sírvase aieusarme recibo de la presente eomunicación a la que 
darà cumplimiento en términos de quinto dia. 

Dios guarde a V. muclios aíïos. 
Barcelona 1 de Jun io de 1928. 

J. Jfi ians del Bosch. 
Forma>ndo por lo tanto parte integral de la Asociación Espe-

rantis ta de E'spana y dejando de Uamarse Catalana. 
Sr. Presidente de la Federación Catalana Esiperantista. 

Jen la t raduko en Esperanto de la i supra komunikajo: 
PROVINiGESTRO DE LA BARCELONA PROVINOO 

Generala Sekretario. Número 4.094 
Konsiderante ke la redakto de la regularo de tiu èi Federació 

povas konduki al eraroj. kiujn oni devas anta gardi, mi tu raas 
min al Vi por sciigi Vin ke Vi devas a Idoni art ikolon per kiu oni 
vldigos ke, pr i io koncernanta la internaciajn rilatojn Vi starigos 
solidarecon kun la ceteraj societoj kiuj kun sarna celo funkeias en 
la cetera Hispanujo, tio estàs, ke estos formale malkonfesate ke 
en la ombro de ajne ku'ltura societo oni labora* por la plikreskigo 
de malamo kaj malkuni o inter frataj regionoj. 

Bonvolu atesti pri tiu i komunika o kiu devas esti plenumita 
en la dauro de kvin tagoj. 

Dio Vin fiardn multajn jarojn. Barcelona la l ' n de Junio 1928". 
. / . Milans del Bosch. 

iSekve kun plena ali o al la Hispana Esperan tista Societo kaj 
ne plu sin nomante Kata luna . 

S-ro Prezidanto de la Kata luna Esperant is ta Federació. 



Al tïu i komuiiika o nia l 'rezidanto respondis jene: 

El iafraserito iDelfín Dalmau Janer , yer-ino de esta ciudad se-
gún cèdula personal, ela se 11" n.° 17.597, presiderite de «Kataluna 
Esperantista Federació», tiene el lionor de acusar recibo de su 
atenta eomunl•iación de 1 de Jun io corriente, relativa a la actua-
rien de diclia entidad, y se complace en eomunicarle que en obe-
diència a la's ordenes de V. E. queda tachada la palabra Kataluna 
q Catalana de nuestra Federat ión Esperantis ta . y que en la prò-
xima reunión de sus asoeiados anunciada y organizada en Vinaroz 
—rfuera de Cataluiía. como otras veces en Palma de Mallorca y Só-
ller—se Sionietera a estudio la forma de reglamentar las demas indi-
caciones de V. li. 

E n todo caso. el hecào de que nuestra Federa ' ión sea de ob-
jetrvo exíluídvainente esperantista, como lo prueba la adliesion a 
ella de esperantdstas baleares, Talencianos, aragoneses, Castellanos, 
etc. residentes en el terr i tori» que le asignan sus Estatutos , el he-
cho de que sus Congresos sean organizados y defendidos por eone-
jales y alcaldes gubernatiyos actuales <'omo ocurrió en Santa Co-
loma de F a m e s en 1926, y es el caso del Congreso de bogano en 
Vinaroz. pue&e ofrecer garantia del leal proceder de los componen-
tes dè esta Federación y de que no pueden liallar la .menor pposición 
cuantas ordenes emanen de V. E. dirigidas a la entidad que me 
cabé el honor de presidir . 

Con el debido reSipeto saluda a Y. E. que T)ios guarde mnclios 
anos. 

El Presidente de la Federación Esperan t i s ta 
Delfí Dalmau. 

Nov es di i c i o n s (Esperanto) . 
ZAMENHOF RADIKARO. Wiister. Amb derivacions, 85 pàgi-

nes. Preu, 9 pessetes. 
PALACO DE DAN EEO. Wagn.ealls-Payscn. Enquadernat amb 

tela. Preu, 9 pessetes. 
MASINFAKA ESPERANTO VORTARO PRIEDEMEXTA. 

Wüster . S9 pàgines en rústica. Preu, 3 pessetes. 
Nota : Qal afegir el 5 per cent dels preus senyalats, per les 

despeses de correu, en cas d'ésser els llibres enviats fora de Bar-
celona. Cal que Padressa sigui ben clara. 

Dirigir-se a Ferd. MONTSERRAT, VillarroeL, 107, 2.°, 2,' 
Barcelona. I B E R I A ESPERANTO SERVO. 

PRíJSBJO SALVATELLA I C." - TERRASSA 
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OFIOIALA ORGANO D E LA E S P E R A N T I S T A 
F E D E R A C I Ó K A J DE LA INTERN AGTAJ PLOIRAJ LUDOJ 

La comprensibilitat internacional 

de les altres llengües 

Tenim a iQataluiiya dotzenes de clergues espera nt is tes; dema-

neu al més modest i poliglotanient pobre que hagi assist i t a una 

reunió internacional d'espora ntistes, si li ha esdevingut mai de no 

poder •comprendre i fer-se comprendre. En canvi, un eminent poli-

glota i fllòlec catadà, A. Griera, prev., pa r l an t de la seva estada a 

Berlín de poques setmanes enrera, en una de les seves cròniques a 

la Gazetfi d.p Vieh de ia : 

...«A cada a l ta r el Ministre que fa de diaca canta un passatge 

de L'Evangeli, que no puc saber quin és». 

Qué hi cantes ten Ohesterton i Puig i Cadafailch? 

DELF1 DALMAU. 



"KATALUNA ESPERANTISTO" 
OFICIALA ORGANO DE 

ESPERANTISTA FEDERACIÓ 

Membra kotizajo: 3'50 p . ; Grupo j : l'20 por merribro. 
J a r a b o n o : 6 p. enlande kaj 6 sv. fr. internaeie, provekzemplero 2 
respondkuponoj. 

Federacia sidejo kaj redaktejo: carrer València, 245-BARCELONA 

LA DEK DEYOJ D E LA E S P E R A N T I S T O 

1. Bone sciu la lingvon, t r ak tn in kun respekto, kaj lasu la 
versfaradon al poetoj. 

2. Esperanton uzu parolante, studu legante kaj ne fu u skri-
bante, 

3. La plibonigisloj d iskutu; vi Fundamenton sekvu kaj fide-
la restu. 

4. Propagandu éiani, ne èie; klar igu, ne prediku; rakontu 
faktojn, ne esperojn. 

5. Kion vi povas lerni nur en. nnu seraajno, ne ins t ruu en unu 
horo; el mal<g;rava oj ne faru regulon, kaj el la regulo ne faru 
malgravajon. 

6. Verkante en Esperanto, ne kredu interesa, kion nacilingve 
iieniu legus; ne imagu, ke preseraroj plibeligas libroii, ne inalesperu, 
se mankas a etantoj . 

7. Al grupo ali u ; la kunvenon vizitu; Esperanton parolu. 
Subtenu K. E. P . 

8. Atentu, ke in temacia lingvo vivos nur per uzado; memo-
ru, ke t ia l i n t e r n a d a organizajo estàs necesa, senlaee varbu por 
U. E. A. 

9. Legu gazeton, por ke vi konu faktojn; novajn abonu, por 
ke i povu ekzisti ; kunlaboru, por ke i estu interesa. 

10. Por Esperanto kiel movado agu; por i kiel realajo pagu, 
kaj kiel a l tan idealou konservu in en via KOro. 
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;ATALUMA 
gfPBPTIJTo 
OFICIALA ORGANO 

DE LA ESPERANTISTA FEDERACIÓ 
KAJ DE LA INTERNACIAJ F L O R A J LUDOJ 

Nia devizo: Maro estàs gutaro Redakcio: Carrer València 245BARCELONA 

D I R E K T O R O : M A R I A N S O L A 

Kongreso 
Post kelkaj tagoj nia XX* Universala Komgreso de Esperanto 

estàs okazomta en Antverpeno. Oni amta vidas respektindam nom-
bron da partoprenontoj. Se oni konsideras ke tiuj kiuj povas vetuiri 
al maiproksima lando estàs relative malmultaj, ni devas konstati 
ke internada movado km sukcesas kunvenigi tiel grandan aron da 
personoj estàs, devas nepre esti grava movado, car la noimbro da 
iaj inembroj kiuj pro diversaj ka zoj devas resti en siaj liejmoj 

kaj ne povas partopreni la plezurojn de la voja o kaj de la inter-
naria j festoj estàs oerte gran degà. Se ni, ekzemple kalkulas, ke el 
urbo kie trovi as >cent espera ntistoj nu<r umu povais veturi al la 
kongreso, kaj tin proporció ajnas al ni iom tro granda, ni povas 
konMudi ke dumil kongresanoj divers andaj reprezenrtas aünuemau dli-
oent mil esperantistojn. 

Xiaj interna ciaj komgresoj estàs iam la granda festo de la 
esperantistaro: ill havas eksterordinaran valorom tiel interne kiel 
ekstere de la movado. Por la esperantistoj lli estàs la bildo de la 
estontaj internaciaj kunvenoj, kie mur umu komuna linigvo kunigos 
la homojn diveralandajn kaj tiu sento de íaicila komunikebleco, de 
amika interrilato initer divarsnacianoj, viigligas la fervoron de la 
kongresanoj, kiuj reveninte iuj en sian propran landon, sentas sin 
denove harditaj por la propaganda tasko kaj pretaj al apostola la-
boro. 

P"or la lo antoj de la urbo kie la kongreso okazas, tiu interna-
cia kunveno esitas la plej efektiva propagamdo: neniu kiu vidis per 
propraj okuloj 'la miraklon de luiaj kunvenoj povaís dubi pri lla ta -
geco de nia lingvo kiel esprimilo kaj sekve pri ia pli-mailpli frua 
definitiva venko. 

M. 8. 
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La Urbo de la XVa. Kongreso de la K. E. F. kaj 
de la XIV.ai Internaciaj Floraj Ludoj 

Vinaroç: Deveno kaj disvolvigo 
(Fino) 

NUNA STATO 
Por elplenumi nian taskon ni devas ankorai i far i mallongan 

priskribon de la nuna stato de Vinaroç. 
Ni d i ràs , simple, ke i estàs arma, pura kaj alloga orienta 

mrbo ku an ta apud la imaro kaj «rar vasita ebena o, kiu ajnas kva-
za bela efurbeto, jam de malnovaj tempoj konata per la simpatia 
nomo «Perlo de la Maesitrat». Giaj s t ratoj kaj placoj kun arboj es-
tàs belaj kaj vastaj . i enhavas belajn publikajn kaj privatajn kons-
truajojn, teatrojn, belegan paroüan pre ejon kaj pentrindajn ermi-
tejojn ekster la urbo. E n konsttruado estàs granda lernejgrupo, pu-
blikvendejo kaj alloganta Marpromenejo apud la haveno. Artà me-
mora o dedi ita al fama vinaroçido arkiepiskopo Costa i Borràs 
s taras en la dir i ta promenejo. Ar tà fontano ornamas la placon de 
la Konstitucio. La s t r a to Dozal rekta kaj vasta, lasbe plibeligita 
per multe da florplantoj, estàs kvaza avenuo de moderna efurbo. 

L a elektra lumigado de la urbo estàs nun plibonigita. Kiel bon-
farajn organizajojn i havas u rban hospitalon, kaj Azilon por senhel-
paj maljunuloj. 

Kiron la fakajn lernejoj<n, i posedas enkora Merigan organiza-
jon, muzikakademion, paroüan bibliotekon kaj en konstruado aüan 
popolan. k. t. p . 

i havals belan komareaii kaj mi l i ten havemon,. la sola kiu estàs 
finita en la tota provinco. 

Oi hayas staTlidlomon em la Norda fervojo en projekto estàs 
aliaj fervojlinioj kiuj devas konduki al Vinaroç. Óeifvojoj al Barce-
lona, Valencio kaj Zaragoza kaj aliaj malpl i gra va j al diversaj vi-
la oj en la lando. Aiítomobilservo al Morella, San Mateo, Alcalà de 
Oiiver t , Penyiscola, Bosell, San Carles de la E àp i t a kaj la Cenia. 

Gia rièeco estàs la komerco, industrio kaj terkul turado. 
Po r la komerco in favoras ia centra situació en la lando. Kiel 

industrio trovi as fabr ikado de oleo, faruno, rizo, teksajoj k. C. Gra-
va estàs ankaü la fi kaptado precipe per motorboatoj. 

En niaj kampoj oni r ikoltas migdalojn, olivojn, vinberojn, gre-
non, oran ojn, kaj plej diversajn fruktojn. 

Per tio i, rapide pr iskr ib i ta , ni finas la skizon de nia amata 
urbo kiu en proksima Septembro estos honorata kun la okazigo de la 
Internaciaj Floraj Ludoi kaj la Ka ta luna Esperan t i s ta Kongreso. 

Daniel D. DELMAS. Trad. 8. CHALER. 
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Vaska popolo, deveno kaj antikveco 
Vaska a E skaina popolo esitas siendube unu el l a plej ant ikvaj 

kaj studindaj rasoj lo antaj en E ropo. P r i ia antikTeco multe oni 
diskutis, kaj oni povas trovi iajn opinioljn. Vaskoj, kaj kun ili 
keltoaj filologoj prett-enda® ke sia raso es tas plej ant ikva en la miomidb, 
kaj ke >la vaska lingvo «euskera» estis paTotlata en la Tera Par&di-
zo. Kontraüe. aliaj malamikoj e fcora as d i r l ke i aperis dum la 
Mezjajx•entoj, kaj ke i esrtas- kunondksado da vortoj la t inaj , gotikaj , 
arabaj k. t. p. 

Pioniro de unua bdpotezo, estis la Mera lingvisto, jus mort inta , 
Uniiversiitata Proíesoro Ju l io Cejador. Tiu scdenca viro estis t ra-
voja imta tutaca Azion kaj partom de Afriko, l i perfekte konis la 
Europa jn lingvojn, èu vivantajn, u mortintajíi, kaj gramatike la 
Afrikajïi kaj Amerikajn lingvojn; post tio, l i , bisipainlrngvian©, studlis 
vaskan Mngvon, kaj vaska lingvo estis al l i malkovro, i lin ravis, 
lin delogis, kaj gilora frukto de t iu ravo, de t iu delotgo estisi grandega 
verko «Lemigmaje» (Linigva o). Per l, M pruvais: unuie, la ekzistadon 
de praikig-vo; duie, ke t iu praliíngvo estàs Vaska a Euskera,, car 
ties eleinentaj vortoj, estàs voéoj devigitaj de na turo mem a ka zi-
taj pro la simipla funkciado de orgamisano. «Per fundanientoj pre-
nitiaj ell centoj kaj centoj de ílimgvoj, i i certigais la ekzistadon de kel-
kaj sonoj saaniaj, egaüaj en iu. lingvo, esiprímanitaj precdpe la ddteojn 
kaj «pacajn rilatojn, kiuj envolvas la ideojn personecajn, inst inktan 
jesoin, nomitaj de la hodia aj psikologistoj «unuaj asocioj» a «sen-
taj asocioj» bazo de la niensa komparo. Kaj tiuj unuaj vortoj—nees-
perita, okazo—koinciidantaj en iu monda lingvo, estàs la Eüskara j 
montraj vortoj.» (Navarro-Ledesona). 

Tiel grawda estàs la efiko de t iu verko, ke oni demandis al 
la Ouberniestraro, la kreadon de katedro de Vaska lingvo en la 
Madrid» Universitato. 

Ni devas konstat i ke nek profesoro Cejador, nek lia la danto 
Navarro-Ledesina estis vaskoj ; ili estis, la amba hisipanlingvanoj. 
Upa opinió estàs,, do, liberigita de èia partieco. de òia Miinideco, kium-
por siia lingvo sentas iu bomo, nur komiparebla all la pasia amo, 
kiun por «da pa t r ino sentas bona infano. 

Tamen, t iu opinió, ke Edtekara lingvo estàs la Paradiza parol-
maniero estàs, ni tion diros kun la plej grandaj respektoj, io pane-
gira. Certe Euskera konservus kelkajn montrajn vortojn de pra-
lirigvo, p r i tio, nenin kuragos koinitra stard pas t 3a òefverko de 
Prof. Cejador. Sed uiuua lingvo ja estis umusilaiba ordgine, kaj vais-
ka lingvo estàs aglutina, kun multaj t raj toj de fleksa lingvo. 

Dua Mpotezo mur meritais malestimon. Ec plej mallerta homo. 
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studinte ioinete Lingvoselencon, konu's ke Euskera estats pid nMnova 
oi latlina, greka* aTaiba, k. c. Kvamkam certe i ricevis kelkajn la-
tina-jm, grekajn, germanajn kaj arabajn vortojn pro la militoj kaj la 
voja oj. 

Pri antikveco de E skara popolo, oni ne rajtas dnbi. Jam la 
latinaj verkistoj parolas pri i, kaj la nomoj de homoj kaj lokoj, 
dum Roma regado, aperas kun sama sono oi liodaa oni povas re-
koni ilin. Klasikuloj pentras la vaskan popolon kiel kruela, brava, 
aroganita,, jfilera kaj miliiteinia; sed anka fidela kaj heroa. iSnlpkiio 
Galba kaj Sertorio jesais ian fideieeon al efoj. 

iSed se Romaj kaj e grekaj k&asikaj a toroj menciasi Vaskojn, 
kiel menstarantan popolon, oni ne povas certe akordigi a toritatojn 
n antikvajn u nuntenupajn pri la deveno de tiu mdisitera gento. 

Pastro Fita kaj Eduiardo Saavedxa—du ífamaj luispanaj etnograíi-
isitoj—opiniis ke i devenas de la umfuaj miignadoj de Artà rais», 
veninite okicidenteai fera Ka kazo, Mgraniaro kaij Meztara niaro, dulm 
pratempo. l l i laisis e Ka kazo bran on de isia naioio; la Iberiaiiojn; 
Sed Garat, Oharencey kaj Tübino Vinsan neas tiun devenon. 

Campion, nuntempa vaska seienculo kredas ke i estàs la an-
ta gvardio de la grandaj migradoj de Arja raso. 

Haeckel pruvis la malsimilecon de vaskoj kun la ceteraj mez-
maraj popoloj, kaj nuntempe oni pretendas trovi analqgion kun 
Japanoj (1) Alia mtemeimda fakko estàs ke-^laü mul'tatj vaskaj <sol-
datoj dle Hispana kaj de Franica Armeo en Maroko povas kornstati— 
kellkaj Bereberaj dialtektioj eksteX)Tdiiniare similafei al Euskera. 

Kia aijn esta ia deveno, unua vaska popolo estais raiso labore 
ma, bonmora, honesta, tre religiema, disciplinamanta, obeema kaj 
entreprenema. Plej kiiíragaj martistoj, la esplorintoj de la du kon-
tinentoj—Ameriko kaj Oceanio—eltrovitaj de TBspanoj por la mon-
do, estàs vaskoj: Tiel la vel ipo de ^ kaptisto Ewhaide aliris la 
Nbvateran mairbordoii multaijn jarojn antan Kolombo ekvidus la 
Antiiljan íinismlaron. Tiial Elcano, la uroua iTkaiivoja anto de la iMon-
do; Legazpi, TTrdaneta kaj multaj aliaj, u kiel soldatoj, u kiel 
niisiistoj, almiílitis la sova ulojn kaj ilin altiris al civilizacio. An-
ka pro la komereo ili trairàs inarojn, kaj ankora oni povas trovi 
en la Flandraj havenoj la «Place des Basques» placo de la Vaskoj, 
honorante la nomon kaj rason de tiuj kura aj homoj kiuj e faris 
konveniciojn kaj akordis pacon kiel egaluloj kun la rego de Anglu o. 

^einie, en Iberia duioninsnllb, oni trovais pli respektatataj la 
le oj ofl. en Vaskaj provinicoj. Multefoje, la Hispanaj politikistoj 
prezentis la kvar provincojn kiel modelajn al ceteraj. 

/1) A t° de tiu—^ i verko intencis studi la aferon kaj prezemtis 
demaindaron al korespondanto Japana. Beda rimde la koretspondlado 
subite cesis. 
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N u n a areo de Vaska popolo 
ia piimalérandigo 

iStatístiko de homoj parolantaj vaske ekzlstas nek en Hispa-
nujo, nek em, F ranca . B n lla aanlba Sta-toj., vaska liagvo esttas ne ofi-
ciala, kaj la Bs t raro j ne atentis pr i t io; sed privataj scieniculloj 
prikalkulais el 800.000 al 1.000.000 proksimume, sur la amba aj lan-
doj Pir ineaj . Hodia oni povas diri ke i estais la popola lingvo de 
tuta Gruipuzcoiai, d© t r i kvaaxHioj dia Vizoaya., kaj pnoksimunie de duono 
da Navar ra kaj Alava, tio estàs, ée 4 provincoj Hispana j . En la 
Franca parto, la Vaska teritorio ampleksas la landoj n Labourdi, 
Soule kaj Suberoa, la t r i en la «departament» Ba»sas>-Pyriiiées. An-
ka i estais paro la ta en Argentino, Òüio, Kailiforirio kaj aliaj Aíne-
rikaj landoj, kien la Vaskoj, gvidataj de sia aventurema spirito, 
aniase enniigras, kaj kie, meze de diversaj rasoj , ili konservasi sian 
Eiiskeran kiel vera ligilo, kiel amata eKo de malpraksima patrolan-
do. 

Sendube, amplekso de Vaskalando estàs pli granda oi aodia a. 
Multaj nonioj de akvoj, montoj, vüagoj, urboj de centra kaj suda 
HÏ'spaiMjjo estàs vaskaj kaj num posedias ian signifoii, ekzemple Lu-
cena, plej alta, Eiberis íurbonova. Komencle idte X I X jarcenito prlinno, 
Lucien Bonapar te konstruis landkar ton de vaska regiono. Nun, i 
es>tas malgrandigi ta kaj vtilla oj en kiu amita jareento niar oni pa-
roilis vaske, es tàs hodia liispanlíngvaj. En Hispana panto, òefe en 
Navar ra i perdas iutaigje terainjplekson; kontra e iaj limoj s taras 
proksimunie sam oke su r la Franca pa r to . 

Po r kilariigp. tliun fenomienon, oni donas keilkajn rezonojn. La 
vaska Lando apar tenanta ail Francujo estas pli malr i a ol la ir-
ka antaj «departaments»; kontra e la Hispana par to estas unu el 
la plej ri aj landoj, tie estais. la. ri ega ferinineja kavajo Bilbao kaj 
Baracaldo; tie s ta ras la somerlokoj Ban ISebastian, Zarauz, Deva 
k. t. p . ; tie la gravaj havenoj Bilbao, Pasa jes ; tie la mdustr ia j ur-
boj Tolosa, Vergara, E lbar , Rentería. . . P r o tio, multaj gelaboristoj 
Hàspamlingvanoj eniras la lanidom, kaj por interkoanpreni, vaskoj 
éstas dlevigitaj lerni Hispà nan lingvon. lOtmi povuis konitra dir i kial 
veminitoj ne lernas la lanidlingvon, sed ni dievas rememori ke Hispa-
na lingvo esta» deviga en Le aj , J u r a j kaj tata/j r i l a to j ; t ia l Ws-
panlingvanoj facile povas vivi ne lerninte vaskan lingvon, dumi vas-
koj, jam koninte la devigan limgvon pro ilia lerneja tempo, facile el-
lernas Hispane paroli . 

Alia ka zo, la landoj i rka an ta j F rancan vasiklandon parolas 
diversajíi «ipatoi's» neoflicialajn líaigivajtn, oa-dinaine malricagn. Kom-
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tra e, la Hispanaj provincoj proksimaj al Vaska lando parolas pü 
puran Hispanan lingvon, rica kulturlingvo, posedanta niultenom-
bran literaturon. 

Kelkaj kontra uloj opiniiis ke la ka zo de vasMingva malnom-
bri o povas esti la neadapto de tiel antikva lingvo al nuntempaj be-
zonoj; s'ed la karaktero aglutina de Euskera, kontra e, bone efikas 
al ia adoptado de novaj vortoj. Tie, kiel en Esperanto, oni povas 
alpemsi novajn vortojn se nur oni bone konas la radikojm, Plej no-
vajn ideojn kiel ekzeniptte «subniar ipo» «aerplano» «a tomobilo» 
k. c perfekte oni tradukis al Euskera per vortoj tiel multe signif-
plenaj be,, eè plej mallklera vila amo, neniaim vidinte ia aíerojn, po-
vas tnje kompreni ilin, la ilia nomo. 

Maloficialigo de vaska lingvo estàs sendube la efa ka zo de 
nialestimo. Lernejo, le o, gazeto, òiu grava afero estàs, same en 
Franca oi en Hispana parto en la tata ilkugvo. Tial kleraj homoj 
learaiate, legante e penisamte en Hispana a Franca lingvo, pogra-
de kutinii as in paroli, ili instruas isiajn gefilojn en Hispana a 
Franca lingvoj, kaj vaska lingvo presba maiaperis de urboj. Gevi-
la anoj lo initaj en nrboj—soldaitoj, servistinoj, indústria j gelaibo-
ristoj—anka imita» la gesdnjorojn, la bur ojn, kiel iam oni imitas 
la morojn), knrtipnojn kaj vestojn de la elegantaloj. 

Sed XX jaroento estàs jarcento de la naciaj renaski oj. Vigia 
movado bur onas nun en vaska lando pro sia bela kaj respektinda 
lingvo. Oni eldonas vortarojn, gramatikojn, oni kreas katedrojn kaj 
multaj homioj, idoj d)e vaskoj; sed hispanlingvanoj, varnie stadais la 
paroirnamieroia de siaj pra loj. 

N u n a E,uskera-giaj dialektoj 

Manko da gramatikoj, is pcroksimaj jaroj, manko da gvidan-
toj en Mera mondo, disa lo ado de eniandamoj—ordtaíaire vaska fa-
milio lo as en kamipardomo izolita—ka zis malkomprenon inter di-
versa j negionoj de vaska lando—Nun oni distinigas 8 diaiektojn: 
kvar en la Hispana parto kaj kvar en la Franca, nome: Vizkaya, 
Gnipuzkoa, Alta,-Navarra de la Nord©, Alta-Navarra: de la Sudo; La-
burdia, Souletina, Malalta Navarra Orienta kaj Malalta Navairrà 
Okcidenta. Inter inj, Gipuzkoa kaj Viskaya estàs sendube 
la pilej llitera tara j , sed oni trovas presiitajn verkojn en iiij. Nunaj 
Meraj vaskoj kreis Akademian, kies óefa tasko estos ia umuigado 
de iuj en unu literatura Euskera, pro trio oni efektos, plej eble, Gi-
puzkoan kiel bazon. 

Vaska fonetiko varias la la dialektoj. Ekzisitas kvin vokaloj 



KATALLTNA ESPBEASTTISTO 95 

a, e, i, o, u, sonantaj kiel en Esperanto, kaj en la franca pa r to ek-
zisitas aïlla u kun lia santa sono oi en frameaj vortoj 4u himière; Asn-
ka ekzistas du duonvokailoj. Oni skr ibas per la la t ina aboco, la 
komsonaj sonoj es tàs : b, d, f, g, h, j , k, 1, Ull, m , n , p , r , 
r, t, te, tz, z, tx. 

B , d, íy k, 1, m, n, p, sonats same kiel en Esperan to ; g anka so-
nas kiel en Esperan to ; r kaj r estàs la r kaj rr h ispanaj , kiel en 
vortoj marino, carro; h ekzistais nek en Navar ra j nek en G-ipuzkoa 
dialektoj ; sed en Liaburdia i estàs gutura , meza sono inter esperan-
taj h kaj li, oni uzas preiska iain en. vorto komeaoamte per vokato. 
Ekz ; eria (lando), estàs Laourdie, heria. I sonais kiel j h ispana 
=K esiperanta en .Navarraj dialektoj, kiel fi*amca j en Vizcaya kaj 
kiel ilatinia kaj esperanía j en Gipaizkoa dia lekto; te sonas kiefl. es-
peranta c, tx estàs nia , kaj z iom simiílas al la hispana z en vor-
toj zwmo, zapato. 

Oiu isitabo povas esti longa a mallonga, la ta a malla ta, 
la bezoiio. Tio donas grandan facilecon por versfarado kaj kantado. 

Ce la n«mo, ne ekzistas seksa fini o ; por deteiinini la inon 
ekzistas oite vorto t re mailsimila a l la virseksav E k z : gizon, viro; 
emakume, vir ino; jauma, sinjoro; andre, sinjorino; zaQdi, evalo; 
beor, evalino; Se n u r ekzistas unu vorto por la amba seksoj, oni 
aldonas la vortojn ar, eme. Ekz : Otxo-ar lupo; otxo-eme, lupino. 
Nevivantaj vortoj estàs neseksaj. P r i tio diras a toro: Vorto sango 
estàs Mspane ino í rance o, angle neutró, vaske neseksa. Kiu estàs 
plej p r ava? pilej logika? 

ítolon de aiitikolo luidais fini oj a uMinoinbra neakt iva ; ak, miuil-
tenomibria neaktiva kaj nnnnombira akt iva , ék, mu teiiomibra aktiva. 
Ekz. 'Grizon=viro; g i zona=la viro; g i z o n a k = l a viroj. 

iG-izonak doaz=;la viroj i r à s ; gizonek ikustan d u t e = i a viroj 
vidis in. 

Nomiog «(sitas. laj vice axjtíofctivoj. Ekz . Gízon, gazteat=ila: viro 
juna ; g a z t e a = l a junulo. Kiani estàs pluraj vortoj kunmeti taj , nur 
la laista prenais la nomibran, determinan a dek inaciiain 'Sunkson, t io 
estàs, ne ekzistas la akondo, kiel en la llatina, hispana, franioa 
kaj mul ta j aliaj lingvoj. Ekz. 

G-izon gazte o r i = t i u jnna viro (la vaska ordo: viro, juna, t iu ) . 
Gizon gazte o r e k = t i u j junaj viroj (la vaska ordo: viro, juna, 

t iuj) . 
Deküinacio estàs sinteza; tio estàs, radiko kaj fini o konsistaiS 

n u r en unu vorto. P r o tio, la vaska deklinaicio, ipli similas grekan 
kaj ilatíinan sistemon oi h ispanan kaj francan. Eistais diversaj sufik-
soj, u por ununombra, u por multenombra; cu por definita, èu por 
nedefinita ideo. Por ne trolongigi t iun i verkon, nu r mi donos pru-
von de ununombra dennita altera deklinacio. 
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Mendia, mendiari, mendiaren, mendiareki , mendiarentzat. 
Xia monto, al la monto, die la monto, kun la monto, por la mon-

to. (posasiva). 
iMendian, inendiagatik, mendirikgabe, mendira, mendirontz, 

meindiirana, mienditik, mendikoi, inendirako, mendiaz. 
Em la monto, pro la monto, seu la monto, en la momton, direkte 

al la monto is la monto,, el la monto, de la monto-monta,, par la 
monto, pri la monto. 

Ajdjetiva vorto elstais me angabla, kie Esperanto. Omi meta<3 
ln iam post la nomon. i ricevas suíikson affo por la koniparaü-

va, en por la stiperlativa. Ekz. 
Aundi= gTanda; aundiaigo=pli. granda; aundiena^la píej 

granda. 
JUa numera sistemo estàs kurioza, i estàs dudeka. Vaskoj po-

sedas nomon por la 10 unuaj numeroj, oni nonibras ©1 10 al 20 al-
dionainte al la vorto 10, èiiun el la 10 unuoj; sed el 20 al 40; el 40 
al 60; el 60 ai SO kaj el 80 al 100, oni nombmisi same oi dludek 
unuaj numeroj. Ekz. 

1 ,bat; 2 bi; li; (iru, 4 laü; 5 boslt; € 'sei; 7 zazpi; 8 zortzi; 9 
hederatzi; 10 amar; 11 amaika; 12 amabi; 13 aanaizu; 14 amaüau; 
15 am&bast; 16 aanasei k. c ; 20 ogei; 21 ogei ta bat; 22 ogei ta bi...; 
30 ogei ta amrar; 35 ogei ta attnaboslt...; 40 berogei; 41 berogei 'ta bait; 
42 berogeà ta hi...; 50 berogiei ta mar; 55 berogei ta amabot; 60 
irurogei; ,61 irurogei ta bat; 42 irurogei ta bi...; 70 irurogei ta 
amar; 75 rurogei ta amabost. 

Anka ekzistas ordigaj numeraj vortoj, per sufikso garen, 2.*= 
bigaren. 10an= amagaren; 28am ogeitaeortzigaren; disidonaj: bata 
(,po .IXILU), bina po du; araj, binaka=d'uope; seinaka—Isesope. 

Pronomoj estàs multaj., kaj ©kzistais, same oi e latina kaj his-
pana ilüugvo, 3 divensaj montraj formoj, por signift piroksimecon a 
maiproksimecom de la perisono. Tiu varieco, kaj la ekzisto de aildomaj 
vortoj kaj sufikisoj anaüogiaj al niaj esperantaj sarna kaj mem 
permesas altegrade nuanci la paroladon. Òe la pronomo, tiel kiel e 
la nomo, ne ekzistas seksa fini o. 

Verba konjugacio estàs tre malfacila, iaj formoj varias multe 
laü la dialektoj. Estàs respekta kaj familia konjugaicio, kaj en tiu 
lasta aperas seksa formo, stranga fakto en lingvo ne in posedante 
por la nomoj. Estàs du plenaj konjuigaeioj, simpla a sinteza, en 
kiu radliko kaj kompiementoj komsiístas nur el umu vorto, kaj mal-
«imipla a kunmetita, kie la verba-vorto kombini as kun nelpanta 
verbo. 

Simplaj a sintezaj verboj estàs malmultaj. En tiuj verboj, 
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radiko es tàs nek komenco nek üno, sed centro de la vorto. Por kon-
jugi ond autaumetas la personan prenkson kaj oni postmetas la 
numeran sufikson. E k z : 

J o a n = i r i , radiko oa 

Noa=an i iràs), a o a z = v i ira», doa=jl i a i irats; goa ten=nl i ràs , 
zaazten=ívii i ràs , doaiziteai=:ili i ràs . 

Konjugo de ceteraj verboj okazas t iel : verbo havas tri for-
mojn, nome: estanta, est inta kaj estonta. Es t an t a a nuna flni as 
per ten a u tsen, est inta estàs la vera verbo, kaj estonta fini as per 
go a ko. All t iuj formoj oni anta metais àelipan verbon izan (navi 
kaj est i ) , kiu multe var ias la i estàs en aktiva a en neaktiva 
formo, kaj lau la certa verbo posedas a ne poteedas komplenientojn. 

Ekzemlplo de konjuigo neaktiva 

falis 

Erortzen 
erortzen 
erortzen 
erortzen 
eroirtzen, 
erortzen 

naiz—mi 
zera=3ca 

•da = li 
g e n a ^ n i 

zeüate—vi 
dirà—al i 

i 

' f . / fa las 

] 

Eror iko 
eroriko 
eroriko 
eroriko 
ero/riko 

Eroiri 
E;ror|i 
E r o r i 
E ro r i 
Eirori 
E r o r i 

niaiz i 
zera i 

dai I . 

naiz 
zera 

da 
gera 

zerate 
d i rà 

gena T a l o s 

^erate \ 

= 3 

= 

= 
= 

nu 
<3i 
li 
nx 
vi 
Ui 

eroriko dirà 

Ekzempüo de Aktiva verbo, kun nur direkita komplemento 

Ematen dut = mi 
Ematen duau = ei 
Ematen dhi = l i 
Ema:ten dugu = ni 
Ematen idezute=Jvi 
Ematen duite = iïii 

i 
| d o n a s 

d o n a s gin 
au d o n a s 

\ tion 
] 

Eman dut = mi 
Eiruaii idfuziU==)CÍ 
Eman du = Ü 

d o n i s 
don i s gin 
au don i s I au d 

\ t ion 

Etaamgo idhitt , 
Elmaiigo duzu 1 Mi d o n o s 
Emango du d o n o s «m 

' au 
d o n o s tion 
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Kanjugo de aktiva verbo kun du koniplementoj 

Emarten dújat=^Mi in domais ai li Ematen dizufc=3mi im donais al i-i 
emarten dioziu=lC!i in domas al li m a t e n diguzu=:ei in donas, al 111 
ematen dio=Ai in donas ai li eananjgo d!izkiot=aii!Í ilin donas all li 
ematen diqgu=íni in donais ad li emam dizkiogu=ni í f c donis ail li 
ematen diozaite=vi in donas ai M enian dizkkla>te=vi ilin donasai mi 
ematen diote=iü in donas ai li 

Kaj niultaj atiaj, devenantaj de la kombinoj de la du komiple-
mentjoj. p e la supra j ekzemploj oni konkludas ke la lielpa verbo 
entenas la ideon lielpau kaj la du komplementojn, ni malkunigu iujn 
ajn, ekz: 

iDiot=<ii, helpa verbo; o, al l i ; t, mi. 
Diotgu=di, helpa verbo; o, al li; gu, ni. 
Dizkiot=di, lielpa verbo; zki radiko por montri multenombron, 

o al li, t, mi. 
Tio estàs sendube malfacila por la fremduloj, sed malmultaj 

lingvoj ipovas prezenti p i perfektan kaj pli logikan kuninetadon. 

{Da ros) 

XV a Kongreso de K- E. F. Vinaroç 

8-9Setembro 1928 

Ni povas liodia doni gravajn kaj kontentigajn novajojn pri la 
kongreso en Vinaroç, kies dato pli karj pli alpmoksimi as. 

Ni scias ke la Urbkonsilantaro de tiu urbo jus voèdonis mon-
helpon da 1.500 ptoj. por la organizado de nia kongreso; tio mon-
tras kun kia intereso la urbo laboras por la sukiceso de nia iujara 
puré esperantista. festo. 

Amka la urbestrairo decidís doni la noinon de D-ro Zamennof 
al unu el la stratoj de la urbo, kaj tiu estos jam la kvara urbo 
en nia lando kie ni havas straton kun la nomon de nia kara Majstro. 

Necesas nun ke èiuj katalunaj samideanoj faru al si devon 
pairtopreni nian kongreson, kaj iu klojpodu varbi amikojn por 
veturi al Vinatroç. Ni devas konisideri ke tiun i jaron, car la kon-
greso okaaas en urbo kie la esperantistoj estàs ankora tiel mal-
multaj, nia fesito devas esti precipe propaganda festo kaj sekve 
ni devas veturi multnombre por ke la Vinaroçanoj konstatu la am-
plekson de nia esperantista movado. 

De vi dèpendas ke la eaperan/tisiiBO tie faru a ne fortan impireson. 
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Pri Sinjoro Halevinl 
(Mezepoka flandra Kanto) 

Kanteton kantis Balevin'; 
iu a dant' sopiris lin. 

Kaj tion a dis re idin', 
Kies gepatroj amis iai. 

AI sia patró petis i: 
« u iri povas mi al li?» 

—«Bo ne, filino, ne vi, ne; 
Vi anka ne revenuts, ve!» 

Al la patrino petis l i : 
« u iri povas mi al li?» 

—«Bo ne, flilino, ne vi, ne; 
Vi anka ne revenus, ve!» 

Al la patrino petis i: 
«Cu iri povas mi al li?» 

—«Bo ne, fllino, ne vi, ne; 
Vi anka ne revenus, ve!» 

Al sia frato petis si: 
«Cu iri povas mi al li?» 

—«Ne gravas kien iràs vi, 
Se viam èaston gardos vi 
Kaj kronon rekte portos vi.» 

En ambron iris la knabin'; 
Kiel por fest' i vestís sin. 

Per kio vestís i la korpon? 
Per de ikata emizeto. 

Kion i portis sur la bluz'? 
Jnvelojn el brilanta or'. 
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Kaj kion sur la ru a rob'? 
Je èitu flank' ora butan' . 

Kio ornamis ian kolon? 
Maloftajn, multekostajn perlojn. 

Kio do brilis em la har'? 
Multpez-a krom' el pura or'. 

Ekisklis i sur la ceval' 
Plej bona el la patra stal'. 

Sidiaate kiel kavalir', 
i oje rajdis tra 1' arbar'. 

Kaj en l'arbaro Halevin' 
Subite ekrimarkis ln 

Li diris: «Mi salutas viu, 
TIo, brunokula virgUilin'!» 

La vojon fcum li i daúrigis, 
Kaj multon ili priparotliïs. 

e penditrabejo iïi venis; 
Virinkada^roj tie pendís. 

Kaj diris tiam Halevin' : 
«Mektu,. bela virgulin' , 
Kiel mi tuj mortigos vin.» 

—«Nu, se elekti povas mi, 
Perglavan mortoii atas mi. 

'íed la mantelon vi demiettu: 
Sang' virgulina fonte prueais; 
Mantelon vian ne makulu.» 

Dum li demetis la mantelon, 
Jam lia kapo terenfalís. 
Lang' lia amkora paroli«: 

«Jen ira en la tritikon 
Kaj ludu mi au kornom, 
Ke a du in miaj amikoj!». 
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—«Ne em tr i t ikon iros mi, 
Ne vian kornon ludos mi, 
Ne laü dir ' Tia ago's mi.» 

—«Snto la pendtrabon i ru vi, 
Balzampotetoai prenu vi, 
Kaj miam kolon mdru vi.» 

«Ne sii!) pendttrabon iros mi , 
Ne vian kolon miros mi, 
Ne laü d i r via agos mi.» 

La kapon prenis i òe 1' haroj 
Kaj l a \ i s in en fonto klara . 

Sidante kiel kaval i r ' , 
i oje rajdis t r a 1' a rbar ' . 

Kaj duomvoje la pa t r in ' 
De Halevin' m i k o n t i s i n : 
« u niian filon vidis vi?» 

—«Mortinta estàs via filo; 
Neniam plu vi lin revidos. 

Li estàs morta, Halevin' ; 
La kapon portas mi e 1' sin', 
La n i a sang' makul is min.» 

Venamfce e la kastelpord ' , 
La kornon Indis i kun fort' . 

Kaj ia patró, je 1' eksci' 
De tio M,. t re ojlis li . 

Okazis festoj kaj festen' : 
La kap ' sur tablo s ta r i s jen. 

Tradnkis, 

JAN VAN SCHOOB. 
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Biblíoérafio 
RIBEIAEMAJ VIRINOJ (Uan-Ca Óhú, moderna Kina dramo 

en du aktoj de M. C. Kuo, tradukita de . M. Ohun. Jen la tria 
numero de «Ilustrita E-iblioteko», kun titola bi do de F. D cker kaj 
ilustra o de Ilse Hofmai n. Interesega verketo. kvankam iom stran-
ga por ni, okcidentuloj; moderna liina dramo la la nuna teatra 
vermaniero, kin vere estàs granda an o en la orienta literaturo. 

Pri i, diràs la tradukinto en la antaiíparolo: «Kiel la a toro 
diràs mem en 'a antaiíparolo, la dramo «Uan-Oa - hi estàs produk-
to de lia propra fantasio sed bazita sur historio. La a toro intemeas 
per i elmontvi kiel Kina virino ankaü scias ribeli eri la katenoj 
de pse domoralo, kiun la viroj altrudas al ili je la malbono eksklu-
zive de 1' virinoj». 

Pli oi dremo, «Riibelemaj Virinoj», estàs preska tragedio, kies 
fino—pro la ne.atendata sceno de la monologo de la re o kun la de-
tran ita kapo de la pentristo—strangas i ometé al niaj anta iu oj. 
Tamen, la unua akto estàs bonega, perfekta, kiel moderna dramo; 
kaj la dua, sen tiu monologo, estàs ankaü aferepebla kaj bona. 

La tradukado estis íre zorgta de Sro. Ohun, kaj per i oni 
komprenas—unu fojon pli—la majstran ta gecon de Esperanto por 
èiuj lingvoj el la mondo. 

Niaj gratuloj al «Heroldo de Esperanto» kiu in eldonis, pro 
la fakto meti «Ribelemaj Viiinoj» inter la esperanta libraro.—Kodo. 

KVIN VIVOKANTETOJ.—Tekstoj original© verkitaj de Oatha-
rina J. Eoskes-Dirk'sen, muziko de H. Windiscli-Sartowsky. Mencii-
taj dum la XII ' j Espera ntis ta j Floraj Ludoj en Santa Coloma de 
Farnés.—Prezo: FI. 0,90. M. l'50. Havebla e S-ino Boskes, Anem-
ooiistrato 96, Hago (Nedrl.) kaj e S-ro Windisch, Lindenstr. 35 b. 
Berlino-NiedersehoonKausen (Oerm). 

Jen florbukedo anta ni: «Kvin Vivokantetoj» nome: Se la ho-
mo...; 2 La flirtemulo; 3 Knabino; 4 La surprizo; 5 Majstro. Poe-
ziajo de S-ino Eoskes-Dirksen, jam konata de niaj legantoj per la 
belaj poemetoj kiujn ni publikigis, kelkaj el ili premiitaj en la Flo-
raj Ludoj. i Kavis la gentileeon skribi sub la titolo «Menciitaj en 
la Internaciaj Esperantistaj Ftoraj Ludoj en Katalunlando 1926». 

Muziko tre agrabla preripe, por mi, en «La flirtemulo»; ankaü 
«Se la homo...» estàs bela melodio. «La surprizo», kvankam komen-
ce estàs iom monòtona pro la ripetado de tri strofoj sur la sarna 
muziko, estàs en la dua parto gràcia kaj atinda. «La Majstro» 
bele solena kaj «Knabino» iom placa, malgra la kvarstrofa ripeta-
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do. Generale, bona teksto, kaj bona muziko. iuj muzikamantoj de-
vus in a eti kiel kura igo al la gea toroj, kaj kiel honorigo al nia 
kara samideanino S-ino Catuarina Koskes-Dirksen. 

La aspekto kaj presó estàs tre bona.—Kodo. 

Pri la Movado 

ZARAG-OZA.—La 15* de Aprilo okazis en la salono de Oasino 
Mercantil propaganda kunveno en kiu paroladis 8-roj OTOS, Legaz. 
Acbón, Marín kaj Sancho Izquierdo. Kiel rezultato de la sukcésinta 
kunveno kurso esta's malferim ta. 

Nia aniiko S-ro Maynar redaktas esperantan fakon en nova il•iis-
trita gazeto kiu aperas en tiu i urbo. 

LITERATURA KONKURSO.^En Sevilla okazos la 15*n de No-
vembre de la nuna jaro Internacia Literatura Konkurso. La Ju-
antaro konsista« el iB-roj Th. Cart, Prezidanto de la Akademio, J. 

M. Warden, Akademiano kaj L. Belm'ont, fama poeto. 

PRUVO DE LA DISVASTI O DE NIA LINGVO.-^La germana 
jurnalo Ohemnitzer Tagéblatt entreprenis pere de Esperanto enketon 
pri la demando: Kiel oni parolas pri ni». Estàs ricevítaj leteroj el 
50 malsamaj landoj. La traduko de tiuj leteroj aperis en tiu jurnalo 
en la 4* de Aprilo kaj tio estàs certe interésa propagando òar tia 
montras la intensan disvasti on de nia mondlingvo. 

INTERNACIA VORTARO E^PERANTA.—Ni ricevis cirkuleron 
subdkribitan de S-ro P. Stojan per kiu li, en la noino de Bibliogra-
fia Servo de IT. E. A., raportas pri sia plano por la pretigado de 
Intemaciaj Vortaro Esperanta, lau la modelo de Kabe kaj Boi rac, 
t.e. kün esperantaj difinoj kaj «en naciaj traduko j . Ni ne povas 
publikigi la tutan cirkuleron pro manko de sufi a spaoo, sed ni povas 
nur la di la projekton kiu plifaciligos la uzon de nia linigvo kaj e 
la presadon de naciaj vortaroj de Esperanto. 

ALIGO AL ANTVERPENA KONGRESO.—1& Barcelona Far-
màcia Kolegio ali is al la Eniver'sala Kongreso de Esperanto. 

PERSONA KLARIGO.—<S-ro Butler kiu sendis protestan cir-
kuleron kontra U. E. A. pro la uzado de io kiel sufikso por land-
nomoj, nun sendis alian en kiu. ar tiu societo decidís reveni al la 
anta aj kaj obei la decidojn de la Akademio kiu sola rajtas pri 
la lingvo, li realigas al U. E. A. kaj rekomendas al òiuj agi kiel li. 
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PRAHAJ FESTOJ.—Okaze de daitreveno de martira morto de 
Sankta Verieeslao okazos en Praiha la venontan jaron .graindaj fes-
toj. La porfremdula kornitato sendis cirkuleron invitante la espe-
rantistojn ielipi ne nur per sendo de dokumentoj pri la nomita saoak-
tulo sed anka per multnombra eesto en Praha, kie sanitempe oka-
zos la Katolika Esperantista Kongreso. 

NOVA WBNTO.—Tiu laboremia societo malfermis la pasintan 
mona ton novan kunson de Esperanto, sub gvido de Prof. Artur Do-
mènech. Ni gratulas la nelaeigeblan grupon. 

PREMIITO.—En la konkurso por la kongresinsigno en Antver-
peno ricevis la umtan premion per sia desegna o nia amiko S-ro Ja-
cinto Gomella el Vidh. Ni kore lin gratulas pro lia sukcaso. 

FEKVOJI$TO<T.—Ei$t&s fondita Hispana Ligo de Esiperantis-
taj Fervojistoj. <3ia Prezidanto estàs S-ro Luis Rodríguez Escartin. 
Adreso: Làga Eepanola de Eerrm'üarios Eispetfantistais. Apartado 
820, Madrid. 

ATENCO.—Kiel oni povis egi siur lia juirnialoj, la jugoslava 
eksminisitiro S-ro títepam Radio estis vundita etn la pariaanento meni. 
S-PO Radi la fama jugwslava politikiiisto estis iam tre favora al 
Esperanto kaij pa.rtiano de lla «nkonidiU'ko de la internair-ia lingvo en 
la lernejojn;. Multaj divetelandaj esperaii'tistoj sendis al li 
proteston kontra lia atenico kaj bondezirojn pri nesani o, Ni 
ankaii esperais ke fc>ro Radli fartos balda bone kaj estos dènove 
prota f arrani iiiain niovadOn. 

Nekroloffio.-^Nia bona aimiiko S-ro JAUME CLARAMUNT, 
ekskoniitatano de nia Esipera.ntis'ta Federació,, fomidinto de la, sot'iéto 
«Nova Sento» moiitis en Barcetono la 12*11 de Jruliò. 

Ni esiprimas al lia uiial ojigita familio nian sineeran konidolencon. 

La proksima numero de nia gazeito, kiu enbavos ilustra ojn de 
nia kongresurbo, la pragramon de la kongreso kun inj detaloj pri 
lo ado kaj voja o kaj la verdikton de la Floraj Ludoj, aperos nur 
en la lastaj tagoj de August». 



Estatuts te li fd indl Catalana í l\wü\\\\n 
Article primer.—Amb el nom de «Federació Catalana d'Espe-

ra ntistes» hom constitueix una federació d'esperantistes en terres de 
llergui' catalana. 

Art. segon,—L'objecte de la «F. C. d'E.» és la unió de tots els 
esperin lis tes en terres de llengua catalana per a la divulgació i pro-
paganda de l 'Espíifinto, pels fins de la representació aconséllada. en 
la reunió general del V Congrés Internacional d 'Esperanto celebrat 
a Barcelona, per a complimentar tots els acords i resolucions, que 
afecten als esperntistes com a col•lectivitat, emanats dels Congres-
sos Internacionals o dels nuclis directors de la llengua del ïDr. Za-
menhof. 

Art. tercer.—Per a el millor compliment de l 'article anterior, 
la «F. 0. d ' ü » publicarà una revista, l 'organització de la qual serà 
determinada per un reglament especial interior ipublicat pel cos de 
redacció i prèvia acceptació del Comitè Directiu. El preu de l'abo-
nament a la revista serà de sis pessetes anyals. 

Art. quart.—La «F. C. d'E.» constarà de membres associats i de 
membres isolats : els primers seran federats per mitjà de l 'entitat 
a la qual pertanyin i els altre« directament i en caràcter par t icular . 

E ls diversos organismes pertanyents a la «F. O. d ' l i » contri-
buiran el seu sosteniment amb la quota quatr imestral , pagada a la 
bestreta, de 0'40 pets. almenys per cada soci i els individuals amb 
una quota mínima de 3'50 ptes. anuals, pagada a la bestreta. 

Art. quint.—La «F. C. d'E» serà regida per un Comitè Direc-
tiu, renovable cada any, compost de President, Vice-president, Se-
cretari , Víee-secretari, Comptador, Caixer, Administrador i quatre 
Vocals. 

Art. sisè.—El Comitè de la «F. C. d'E.» convocarà almenys una 
vegada a l'any, en diferent's localitats , duran t la primavera i en 
dia festiu, tots els federats, en Assemblea o Congrés general, en el 
qual, prèvia ordre del dia hom donarà compte als assistents del's tre-
balls i gestions acomplerts pel referit Comitè Directiu durant el seu 
exercici, lioui acordarà el lloc on deurà celebrar-se el vinent Con-
grés o Assemblea, hom nomenarà els individus que deuran consti-
tu i r el Comitè el pròxim exercici, i hom discutirà les proposicions 
que hagin estat presentades abans de la sortida del numero de la 
revista anunciant el Congrés o Assemblea, i anunciades en l'ordre 
del dia. 

Art. setè.—El Comitè serà facultat per a crear íes seccions que 
cregui més convenients per a la prosper i ta t de la «F. C. d'E.» i de 
l 'Esperanto, fles juntes de les quals seran renovades per cada Comi-
tè de bell nou elegit. 



Serà president na t de cada secció un individu del Comitè de-
signat pel mateix. 

Art. vuitè.—Tots els esperant.istes pertanyent» a organitza-
cions federades t indran veu i vol en les Assemblees anuals , però el 
seu vot serà. delegable al president d'un grup o una al t ra persona 
qualificada, prèvia la presentació dels corresponents carnets de soci. 

Art. novè.—Tots els acords de les Assemblees o Congressos se-
ran presos * per majoria absoluta de vots dels socis assistents. Les 
esmenes que puguin presentar-se a aquest reglament deuran ésser 
presentades amb la deguda antelació per ta l d'incloure-les en l'ordre 
del dia i publicades en la seva total i ta t , puix que només podran 
ésser discutides i aprovades en les Assemblees o Congressos gene-
rals. 

Art. desè.—La llengua oficial de la «F. C. d'E.» serà l'Espe-
ranto, podent també emprar-se la catalana en les Assemblees. 

Art. onzè.—A'.iuesta «P. 0: d'E.» podrà actuar mentre compti 
amb dues eoLlectivitats organitzades o t ren ta membres isolats. En 
cas de dissolució, previ acord d'ella, l 'actiu existent serà lliurat 
al caixer de la Constant Eepresentació de les Societats Nacionals 
Esperant is tes . 

Art. transitori.—La «F. C. d'E.» serà domiciliada a Barcelo-
na carrer València, 245. 

N o v e s e d i c i o n s 
11. U. E. Eoisuntaj Universa Eoíbo|toj. Di-ain» de Oapek-Kiaire1!. 

Representat amb gran èxit em el Teatre Eoanea de Barcelona. Tira-
dluit a l'Elsperanto per Moraviaj Estperanto Piomiroj. Pi-ern -T50 pes-
isetes. 

J A V A J L•IJOKXDOJ. Liem Tjong Hie ; inoilt recomanable. 
Ptreu V 5 pessetes. 

OÜES PEACTIC DE LA LLUNOUA EiSPERAXTO. Puijulà 
Vallés. Preu, W7Q pessetes. 

ENiCilELOPEiDIA VOETARO de WÜSTEE. H a n «sortit fins 
avui tres pai'tsi; cada umw vall 21 pejslsetets. 

MA I N F A K A E S P E R A N T O VOETARO PRIFJLEiMENTA. 
WüBter. Preu 2'SO. 

ÜNIVERSALA ICKPFEANTISTTCIDO: JDnro Benson, on ses 
lekcionoj, eldonoj Ivataluna a nisipana. Ckwla (lliçó: 1 pesseta. 

Nota : Oal afegir el 5 per cent dels preus senyalats, per les 
despeses de correu, en cas d'ésser els llibres enviats fora de Bar-
celona. Oal que l 'adressa sigui ben clara. 

ÜDirigir-se a Ferd . MONTSERRAT, VillarroeL, 107, 2.°, &* 
Barcelona. I B E R I A E S P E R A N T O SERVO. 

PRESBJO SALVATBLLA I O* - TERRASSA 
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E R M I T E J O SANT SEBASTIà 

KASTELO EN PENYïSCOLA 

LA HAVENO 



P L à C O DE LA KoNSTlTUCIO 

LA URBO P E N Y Í S C O L À 

LA MARBORDO 
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P E N Y I S C O L A GENERALA VIDAJO 

V I N A R O Ç - KoMERCA HAVENO 
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ATALUMA 
^ P E i p T I T o 

OVIOIALA OEGAXO D E LA ESPEKANTISTA 
FEDERACIÓ K A J DE LA IXTERXACIA J F L O B A J LUDO 

VINÀROÇ 
La vila nata l del nostre volgut company ISlebastià Chaler, a 

l 'activitat i fervor esperantisies i patr iòt ics del qual devem la cele-
bració enguauv del Congrés de la nostra Federació, és framca, Igene-
rcfea, acollidora i progressiva com .poques! al món. Per això'ens espera 
amb una cordial i ta t que no poden sospitar els qui no coneixen Vi-
naro<;; i per això es daleix avui per l 'ideal sant i la gran conquesíta 
cultural detls nostres temps, que constitueix la llengua internacional, 
la genial obra de Zamenlrof. 

VlnSToç és curulla d'evocacions Mstòriques, pewjuiè és rica de 
fills il•lustres perquè és privilegiada de Natura , perquè és capdavan-
tera en 'tota lluita per la gran causa de la llibertat,, que vol dir civi-
lització, siuperioritat lnwnna, magnanimitat . 

Yiniaroceii.es són : 
Cpsta i Borràs , bisbe i lawcfuèbisibe que fou kle Barcelona i dle 

Tarragona lespectivanient, 
Mess'eguer i Costa, bisbe de Granada.. 
LiasiSïilile,. el nom del q'u.al és d'anomenada 'Universal. 
El Pa re Bover, jesuïta eminent. 
Aiguals de Izco. g ran literat. 
Safoiiitl excel•lent poeta. 
Bafels Garcia, notable historiador i polític que fou mantes w l -

tes diïpiutat. 
Josep Manuel Borràs Jaaque, poeta i historiador contemporani. 
Vinaroç ens recorda el fet històric transcendental d'un antipapa, 
Saiijt Sebastià ós1 el Pa t ró dé Yinai'oç: protegeix, salva i fa mi-

racles aíls mar iners vinaroeencs. 
Sant Sebastiài, Pa t ró de Ykiaroc, guiarà, la nostra paisisa.-

da esneranüista d'engtirany per terres de Castelló de la Plana, <WL 
Regne de València, dte la Pà t r i a d'Ausiàs March. 

DELFI DALMAU. 

http://Yiniaroceii.es


"KATALUNA ESPERANTISTO" 
OFICIALA ORGANO DE 

ESPERANTISTA FEDERACIÓ 

Membra kotizajo: 3'50 p . ; Grupoj : l'20 por menrttro. 
J a r abono : 'i p. eniande kaj 6 sv. fr. internacie provekzemplero 2 
respondkuponoj. 

Federar ia sidejo kaj redaktejo: car rer València, 245-BAKCELONA 

LA DEK D E V O J D E LA E S P E K A X T I S T O 

1. Bone seiu la lhigvon, t r a k t u in kun respekto, kaj lasu la 
versfaradon al poetoj. 

2. Esperanton uzu parolante, studu legante kaj ne fu u skri-
bante. i 

3. La plibonigistoj d iskutu; vi Fundamenton sekvu kaj fide-
la restu. 

4. Propagandu iani, ne ie; klar igu, ne prediku; rakonfcu 
faktojn, ne esperojn. 

5. Kion vi povas lerni nur en unu semajno, ne ins t rnu en unu 
horo; el maltgrava oj ne faru regulon, kaj el la regulo ne faru 
malgxavajon. 

6. Verkante en Esperanto, ne kredu interesa, kion nacilingve 
neniu legus; ne nnagai, ke preseraroj plibeligas libron, ne uialesperu, 
se naankas a etantoj . 

7. Al grupo al ígu; la kunvenon vizitu; Esperanton parolu. 
Subtenu K. E. F . 

8. Atentu, ke internacia lingvo vivos nur per uzado; memo-
ru, ke t ia l internacia orgianizajo estàs necesa, senlace varbu por 
TJ. E. A. 

9. Legn gazeton, por ke vi konu faktojn; novajn abonu, por 
ke i povu ekzisti ; kunlaboru, por ke i estu interesa. 

10. Por Esperanto kiel movado agu; por i kiel realajo pagu, 
kaj kiel a l tan idealon konservu in. en via Koro. 
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OFICIALA ORGANO 
D E L A E S P E R A N T I S T A F E D E R A C I ó 

KAJ DE LA INTERNACIAJ F L O R A J L ü D O J 

Nia deviro: Maro estàs gütaro Redakcio: Carrer València 245BARCELONA 

D I R E K T O R O : M A R I A N S O L A 

Pr i nia Kongreso 

La Organiza Komitato de nia XV" Kkmgreiso invites vin hodia al 
Vinaroç. iuj proparoj kiuj povas certiigii la 'Siikceson estàs jam fari-
taj . La programon kaj òiujn detalojn pi lo ado kaj voja o vi povas 
legi en. aliaj pa oj de t iu èi numero de nia gazeto. 

M esperas kaj niaj amikoj en Vimajpoç ra j tes esperi ke la espe-
rantistoj vemos a l la Kongreso en granda noanbro. Memoru èiu ke nia 
éiujara festo devas esti precipe propaganda festo, kaj por veki en la 
lo antaro intereson por Esperanto neeese estes ke n i montru al i l i ke 
nia anaro estais ja granda kaj r imarkinda. 

La festo de la Interna'eiaj Floraj Ludoj ha vos tinn i ja'ron, se 
eble, ankora pli da brilo kaj soleno. ojo por la okiiíoj kaj por la 
animo i al^portas a l ciu kiu ha vos la plezuron òeesti la poezian tur-
niron. 

Multaj valenciaj saniideanoj promesis veni al nia kongreso kies 
okazigon il i vidas knn granda ojo. Ni atendas rujjn federacianojn 
kaj legantojn de nia gazeto kiuíjn ni j am de longe ne povis saluti . Al 

iuj n i d i ràs odiia : is revido en Vinaroç! 

M. B, 
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XV a Konéreso de la Esperantista Federació 
Vinaroç, 8-9 Sep tembro 1928 

P R O G R A M O 

SETEMBEO, 8. 

Matene, &.*.—Oficiala eniro en la urbon de la kongresanaro kun la 
g m p a j standardoj,. kun akomjpano de la a tor i ta tuloj , lokaj societoj 
kaj muzdkistaro «La Alianza». 

Tuj poste solena akcepto en la LTrbodoino kaj Malfemo de la 
Kongreso. 

10.—Malkovpo de a r t a inarmpra tabniilo kun la noano de 
D-PO Zamenhoi en la, is n u a nomata, s t ra to Santa Bàrbara . 

12 1/2.—Malfermo de la esperanta Ekispozicio en domo de la 
placo de Bovellar. 

Positagrneze. 
13*.—Honora vino per kiu regalos la kongresanojn la Urbes-

tra.ro de Vinaroç. 
15*.—Efcskupsoj al la baveno kaj akceptoj en la diversaj so-

cietoj de la urbo. 
17*.—Ekzamencj ipoir la diplomoj de kaipableco kaj profteso-

reco. 
19.—Labora Kunsido kaj Fermo. 
22a.—Koncerto kaj baló en la ardeno de Centro Instructiu 

Bepublieà. 

SEP'TEiMBBO, 9. 

Matene, 8 1/2.—Solena Diservo en la Parolia P r e ejo kun orgenludo, 
kantoj kaj prediko en Esperan to kiun farosi Piastro J . Fonjt GHiralt, 
Profesoro en la Seminario kaj Frezidanto de la Internaria Katolika 
So'rieto Esperant is ta . 

11".—(Solena Pes to de la Internaitiiaj F lora j Ludloj, sub la 
prezido de Praülhro Maria de la Victoria Pérez de Sanniillaii, elek-
t i ta k;M Be ino de la Eeisito. 
Posttagmese. 

14".—jOtfiíciala Festeno en la Kacia Publ ika Lemejo, Placo Eo-
vellar. 

$£".—Koncerto en la Placo de la Konsti tucio per la ifama 
muzikistaipo «La Aliamza» kiun ddrektas profesoro Mansciridbr. 

22.—Koncerto en la sarna placo kiun ludos la nova ]iori«-
ta ro de la Centre Ins t ruc t iu Eepublidà. 

http://tra.ro
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SEPTEMBKlO, 10. 

Ekskursoj a l Penyíscola, San t Oarles de la Eàpdta kaj Alcanar. 
Vespere, propaganda kxmrvenO' en salono an ta e aaioncota. 

HOTELOJ 

Penisdon Torres. Prezoj : Pensiono, dek pesetoj potage. Unu man-
o: 5 ptoj . 

Fonda Viuda Aparicio: Pensiono, dek pesetoj potage. Unu nian-
o: 5 ptoj . 

Fonda de los Tres Beyes: Pensiono, ok pesetoj potage. Unu man-
o: 3 ptoj . 

Posada San Pedró: Pensiono, ok pesetoj potage. Unu mian o: 3 
ptoj. 

—Oficiala Festeno: la partoprefno en la oficiala festeno kotstos 15 
ptoj. Oni petas j am anta e anonci sdan partoprenon en la/festeno por 
facdldgi la a ran on. 

—La organiza komitato de la Kongreso petas a l la esperantistaj 
Kocietoj ke Ui verni al Vinaíroç kun siaj respektivaj istandardoj. 

VETUEADO AL VIN ARIOÇ 

JenJaj vagonaroj veturas al Vinaroç: 

I ro : Barcelona (iCbrreo) 21 1/2. &i aitingas la kongresurbon la 
3 1/2 matene. 
Barcelona (Ekspreso) 8|j35 matene. Alvenas en Vinaroç je 
la 13,57. 

Eeveno: Vimàmoç (Oorreo) 1,35 matene. Alvenas en Bareelomo la 8.56 
matene. 
Vinaroç (Elíspreso) 13,9 ptin. Alvenas en Barcelono la 20,11 
vespere. 

La voja o kostas en t r ia klaso 16,50 ptoj. La esperantista grupo 
Nova ISItelo en Barcelono organizas kolektivan voja on al Vinaroç: 
tiuj kiuj intenicas vetiuri en tiu ei maniero rdcevos1 rimarkdndan ra-ba-
ton en. la voja kosto. Por tio ili deivais sin turni tuj anta la 4" de 
Septeinbro ad la grupo NOVA 8 T E L 0 Abaixadors, 10 pral . BaTcelono 
sendante sdan ali on kaj krome 11,50 pesetojn kru estàs la diuono de 
la voja kosto. 

Do, kiu volas la rabaton profiti, t iu rapidu skrilbi. 
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XIV Interna eia j Floraj Ludoj 

V B B D I K T O 

OBDINARAJ TEMOJ 
Originalaj tekstoj. 

I—Veraa o k a n t a n t a Amon 
N a t u r a Moro—Òefa Premio a l la verko n-ro 42, devizdta «Homa 

Sorto». ( i ' ' 
Kiel ekisterordinaran premion de la Urbes t raro de Viiiaroç oni 

alju is a l la sarna verko 100—pesetojm. 

Premio de S-ro Narcís Bofill—50 Pto j . al la verko 41—«Savinien». 
Premio de S-ro S. Alberich Jofre—50 Ptoj.—al la verko 46 «CSn-

drul ino». 
[Premio de Sindicato de Policia rural—50 Ptoj.—al la verko 51— 

«iSaluton ad vdvo». 
Premio de ESemo. Sr. Gobemador de Castellón—50 Ptoj.—al la 

verko 23—'«Koro». 
Premio de Pósi to Marí t imo Terrestre—25 Ptoj.—al la verko 20— 

«Excelsàor». 
Menciindaj verkoj : 
N-ro 44 «Varmaj Manoj» — N-ro 13 « ogo, mal ojo de la viv' mi-

t ra jo». 

I I—Proza Ama verkajo. 

Neiúii verko konkursis speciale por t iu i temo. 
Tradmlàtaj Tekstoj. 

I—Espera mtiigo de kata luna versajo. 
P remi i t a : neniu. 
Menciindaj; verko n-ro 5 «Amoi amo, amo» kaj n-iro 6 «Líiiman». 
I I—Esperant igo de ka ta luna prozajo. 
Ne konkuirsiita. 

EKSTERORDINARAJ TEMOJ 

L I B E R V O L A J 
Originaíaj versajoj. 

Prejn)io de P a s t r o Joan Font G i r a l 50 P to j . verko 79 «Ni estu 
inj gefratoj». 

Premio de TJ. A. B. E., 50 P to j . a l la verko 40 «D. E.» 
Premio de «Paco Kaj Amo». P to j . 50 a l la verko 63 «Manjo». 
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Premio de Cooperativa lOjbrera «La Econòmica» 50 Ptoj . al la 
verko 49 «Antònia». 

Premio de Posito Marítimo «El Previsor» 30 Ptoj . verko 37 «Kion 
koro sentas lan)go prezentas». 

Premio de Pena Taurina 25 Ptoj . al verko «Abundo aipud abis-
mo». 

Menciindaj: verko 38 «Klion koro sentas lango pirezentas IV». 
» 53 «Al bono per amo». 
» 14 «El Oriento venos lum' radia». 

Originulaj proza oj. 
Premio Graipo Lumon, 50 Ptoj . verko 32 «Anatemo». 
Premio Girupo Barcelona Stelo, 50 Ptoj . verko 77 «Ne tentes au t 

par,fiioe». 
Premio de Grapo Nova Stelo, 50 Pto j . verko 55 «lOíni ekkonas bir-

don la flugo». 
Premio de Sociedad de Carreteros, 50 Ptoj . verko 56 «Ne en urni 

tago elkreskisi Kferlago». 
Premio de D. J u a n Ribera, 50 Ptoj . verko 54 «Verkado ne es-

tàs tiel faciia». 
Premio de Socledades Albafiiles y Carpinteros, 40 Ptoj . verko 59 

«Tamen». 
Premio de Sociedades de Peones y Barberos, 30 Pítoj. verko 2 

«Martnova ideo en nova originala vesto». 
Piremio de Ateneu Mercantil, 25 Ptoj . verko 68 «CAgo». 
Premio de Teo J u n g (5 jara abono al Heroldo de Eisiperanto») ver-

ko 75 «La granda demando». 
Mencioj: Verko 64 «Sanavan Og». 

Verko 63 «AJ sa ulo «uficas aludo». 
Verko 25 «Edukado». 
Verko 30 «Viktimoj». 

Tradwkitaj versa oj. 
Premio de Sra© Delfí Dalkmau, 50 Ptoj . verko 67 «Verona». 
Premio S-ro J o a n Gili Nortaf 50 Ptoj . verko 62 « iu la sia povo». 
Premio de IS-ro S. Ohaller, 50 Pto j . verko 61 «Orfeó». 
Premio de Cruz Eoja local. 50 Pto j . verko 3 «Per nur dek du li-

nietoj». 
Premio de Centro Instructivo Repuíblicano, 25 Ptoj . verko 33 

«Coventry». 
Mencioj: Verko 17 «Venko de l'k oro». 

Verko 48 «Plamo». 
Verko 87 «Malsana fantazlo». 
Verko 82 «Allma parens historiae». 
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Tradukita) proza oj. 

Premio de iS-xo Mar ian Salà, 50 P to j . verko 57 «Se kion me ne 
scdasj mi seius, Óiuj min en vius». 

Premio de Esperantiista, Kluibo Pa lma, 50 Ptoj . verko 86 «Amo 
cion toJeras». 

Premio de Banco de Castellolí, 50 Pttoj. verko 78 «La pluvelfino». 
Premio de Bamco de Tortosa, 50 P to j . verko 71 «El la historio». 
Premio de Círculo iQatóJieo Gúbrero, 25 P to j . verko 70 «Amo pru-

denta». 
Mencioj: Verko 4 «üokumento por la esperant is taro». 

Verko 11 «Trüiovantuni». 
Verko 15 «Bilairdo». 
Verko 27 «Paco». 
Verko 8 «Nescio». 

JOAN GILI NORTA, üekretario. 

N u n a Euskera - iaj dialektoj 

(Da rigo) 

Kurioza o de vaska língvo estàs la manko de resenda verbo; 
por esipriani titun iideon vaisko devas uzi turniparolon, kdel gian Jcor-
pon, sian kapon; Ekz : Mutüakill du bere buma=Iv!naibo niortigis 
sdan kapon; t io asta», knabo niortigis 'sin mem. 

iRecdiprokam ver(boin oni faràs per aldona vorto elkar (mm la 
a l ian) . 

E n gipuzkoa dialekto oni uzas clam, por montr i la demandan 
formem vorteto al saansenca al la esperanta u. En a iaj dialektoj 
i esta» malpl i uzata. 

G-randan nombron dia. aidverboj posedas la vaskoj, kaj anka 
multaj adverbaj ri latoj formiga s per suflksoj. efaj es tàs : 

la, o m = t i u rM; onela=ta 'al ; b e s t e = a l i a , i n ; bes te la=al ie . 
z; o m = piedo: o inez=p iede ; zalldi— evalo; zaldig=rajda, ce-

valrajde. Ki (post n, gi) kiel espeiiante e, edera=ibeila; ederki=>be-
le; o n a = b o n a ; ongi=:lxxne; e ro ; eguin=:tago; egu<nero= iu tage; OSL 

tegum=ja do; ostegunei'tt^&iuJaude eanl (tempo) = e t ó r d = v e n i ; da-
tor=3li venas; dato r e n e a n = k i a m lii venas. 

Ni ja diris ke deklinacio estàs isinteza, pro tio, en Euskera 
ne ekzistas prepozicioj kiel en la t ina kaj lat inidaj lingvoj, trun 
rolon ludas la suflksoj, multaj kaj definitaj, kaj anka la ordo de 
vortoj en la parolado, kiel okazas por disitingi la subjekton ei la 
d i rekta komplemento, a la siibjekton el la noma píredikaio. 
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Konjunkcioj estàs u pleaaj voi-toj, antaumeti ta j ai aliaj vor-
toj ; u siiíiksoj aldonataj al la las ta vorto de la frazo. Ekzeniipiojn 
de la unuaj oni povas r i inarki e la kuaigaj eta, et, da, ta (eble ïa 
et la t i n a ? ) ; èe la malkunigaj edo, ala, naig, tai k. c ; ekzemipioj 
de la duaj es tàs : ' K o ^ c a r , etori da, li vemis; etor i d a l a k o = c a r l i 
venis; 'ta; 'zkero, arren kaj aliaj . 

Kiel en luj lingvoj, veraj interjekeioj estàs krioj , nevolaj es-
primoj; kaj pro tio egalaj en òíu potpolo. AJiaj estàs vortoj tran-
sigi taj ; tio estàs, nomoj, adjektivoj, verboj kaj ad verboj uzataj kieu 
koiijukcioj, kiel anka okazas en. iu lingvo. ï i e l estàs aurera.'= 
anta en, b i o t z l ^ k o r o (kiura o ) ; a ruyo!=fu ln io k. a. Veninte al Diu 
punkto, oni devas konstat i ke vaska lingvo posedas nek blasfema-
jojn nek fipairoílojn. Kia ia vaisko koleri as, ordkiare retrankv&ii as 
post kriado de kelkaj arayo kaj arano (fulnio, kaj aig(Lo), sed se U 
ne traiikvili a s . . . li fijuras hispane a tfran.ce. 

Sintaksu.—iLeganto de t iu verko sendube ja kamprenis ke struk-
turo de vaska, parlolado efstas malsana, pli ankora'u, kotaítaaua,, 
mala al asperanta. P r i tio d i ràs Canipion, gramat ika kompetentulo: 
«Postcmetado esifcas generala uzado ce 'la Euske ra ; oni postmetas 
airtikolon al nomo; oni postmetas adjektiivon al nomo, tiel kdel kel-
kaj ell Ha rpronomoj; oni postnietas la fijii ojn nomfornianitajn; oni 
postmetas la sunksojn montrantajn ties nilatojn; oni postmetas al 
venbo la r i la ta jn kaj konjunkciajn par t ikulojn; ond postmetas la 
posada jon al la posedanto, je la genitivo; oni positmetas da vortojn 
•mon/trantayn a iformji oii temipan^ jnodlan, lokam^, j|e la esprimalta 
ago, kaj oni postmetas la verbon a l iuj la cetteraj membroj de la 
frazo, per i finata kaj elespriiniata kun Gicera majesteco». 

Nur kelkaj linioj p r i vaska versfarado: a r iu silabo povas 
esti longa a mallonga, ne ekzistais vera akcento kaj metiriko bazas 
üuir silabnombro kaj sur rimo. Versoj estàs riimaj a duonrimaj 
/rimo nu r su r vokaloj). La plej uzata verso esitas la deksilabo kaj 
la klasika strofo la sortziko, t io estàs strofo okversa, propra al la 
samnoma melodio. 

Literaturo 

Vaska l i te ra turo esitas nek multenouibra nek fremdlande konata. 
Se kleraj vaskoj sentis s ia a l t i ra ta j a l l i te ra tura j laboroj, p ro la 
influo de fremda kultuiro, lli skribis siajn verkojn u llatime, 6n his-
pane, èu france. P c l m » de Viana,, la glora Navar ra re ido kaj ama 
poeto; Malón de Obaide kj F ra to Diego de Estella, profundaj mis-
t iko j ; Ignat io de Loyola, tfondinto de la Jezuitoj , kaj mmutaj afliaj, 
kvankam vasklingva.noj, neniom verkis vasklingve. Euskaxa verka-

http://tfran.ce
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do restis nur potr meklera popoüo, malri a. Krom tio, du naciaj 
kaüzoj okazigis la malva.stecon de Vaska literaturo, l a opiaiiais nun-
tempa vaska kritikisto Salaverría: Troa saneco, eblig-anta ekvili-
bron inter korpo kaj animio, kiu malpermesais al tforta popolto senti 
la inispiron de maifortoea Muzo, la dolorojn kaj amgorojn de pasioj 
turmentantaj la animojn de nervmalsanaj lirikaj ve'rkantoj; kaj 
troa aroganteco, naskita de ilia aktiva vivado, vivo de luktado kom-
traü Dialamikaj popoloj, kontra tero kaj k on/tra furioza maro. 
vivo kiu, per paradoksa fakto, kreats timemon poi* kaiiti i iaj n he-
rofe oijEtu, 

Pro tio, vaisko estàs bomo de vorto, de kanto, de t r io ; sed ne 
estàs tiu, kiu fiksas, preparas kaj etarnigas sian penson. 

Taroen, ni noniign la ne niultenomibrajn, sed valorajn èefver-
kojn. 

Plej antikvaj, kiel em iu popola literaturo, aperas eposaj kan-
toj. Bri tiu aspekto, inter aliaj, nur parole konservataj, oni trovas 
du belegajn verkojn: «Kanto de IJOIO» kaj «Altabizkara Kanto». 

Katato de Lelo ajmas tre amtikva, i estàs popola verko, pliena 
de arïïaismoj. Komentariantoj multe fantaziis pri ia antikveco 
kiun oni preterigas is Augusta tempo. Tamen kelkaj laitiniaj vortoj 
aperamtaj en la tekisito, nialpennesias akeepti tiun opjinio.n, air es-
tàs nekredeble ke vaska popolo, tiara lukitanite kontraü Eoruaj sol-
da toj, jus venintaj en ian landon estos akceptinta al sia lingvo 
latimdevenaja vortojn. ISied kvaankaitn oni maljesTi tiel grandan antik-
vecoii, la verko devenas almona el Mezjarcemto, kaj eble la «rekan-
tajo» estàs Eomtempa. Ú-i rakontas pri la situació de Konianoj kaj 
Eüskaroj, iliaj luktoj, iliaj paicioj, iliaj komtraktoj. Tiu verko estis 
trovata dum 17a jarcento de arliivser auto kaj poste forgesita is 
komenco de XIX jairoento, kiam ViMmo Humboldt denove studis 

in. 
Dua eposa efverko, la Altabizkara kanto, estàs anka de ne-

konata a toro, sed la verkanto estis sendube Mera homo, forte ins-
pirata kaj bone konanta la artajn rimedojn. Li mezure kaj brile 
uzas 4ajn| ngurotjn,, ekkriopni, .gradatíiojmj,, vortajm komijb|nojn. i 
rakontas la malvenkom de Franca Imperiestro Earlo la Graméa, 
a pli uste de lia nevo Eolando e la Eonicesvala montkolo. Mi ne 
pritraktos pli detale la aiferon, car prezentita ties. traduka on al 
Internaciaj Floraj Ludoj de la pasinta jaro, i atingis bonoran 
mencioni. 

Idrikatj poetitsto<j iestas reprezemtataj èefe de la «vensojlari» 
popolaj kantistoj. lli, kiel la Eunoj, la Bardoj kaj la Tirobadoroj, 
kantas en. la viïlagaj festoj, en la |oeedzi oj, en Ja bankedoj. Iliaj 
verkoj, ne perfektaj sed sinoen-aj kaj ofte belaj, kiel la birdaj pe-
padoj kaj la rozaj aronioj, naski as en natui-o kaj niortas en naturo. 
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sed ne pasais ail presejo. l l i estàs naivaj,. simplaj, bonlrumoraj, re-
memorigante (la Anakreostrtajn odojn; iM pri traktais la vivajn piezu-
rojn: boma-n man adoiv, bonan t r inkadon, gajan diancadon je la 
ianibursono; èefe ili laüdas la forton kaj virton de la vino—la nura 
vaska maivirto—Ebie ne ekzistas popoio pli naive kaj pli senka e 
la danta la feliòon de drinkado. Jen kiel fini as t re konata popola 
poemo: 

Ni estàs r i uloj : 

la trezoroj -iaj 

2\un ja estàs niaj . 

Kont ra e, malmulte oni laüdas amon. Vaska amamto estàs plej 
tiniema «1 èiuj aniantoj. Liaj virinoj enengiaj, luktemaj, seriozaj, 
laborantaj ujn terajn kaj domajn laborojn dum viroj marveturas , 
fl kap tas a klopodas r i i i en malproksima Àineriko, n u r inspirats 
al iíli iptlemrespektajn kantojn poci hejina M i o, gaja, paca,, t r ankv i l a ; 
sed ne la kura ajn, senkasajn propotaojn kiel en aliaj lingvoj. Aniaj 
poenioj vaskaj e&tas legindaj e por malplia aj infaninoj. 

Kelkaj a toroj siupemnofntri as el la seninoma amaiso dle lini-
kaj poetoj; n i menciu Ohienart 'on, naski ta en Soude, Iztuiet&'on; sed 
inter iuj Indadecio Vizcarrondo'n, k iu siub la nomo «Vilinch.» ver-
kis belegajn poeziojn, nu r kompaineblaj a l tiuj de Heine kaj de Bec-
quer. Li estis ne inst rui ta viro, sed ennaske klera kaj foirte inspd-
rata . Se li estus naski ta en alia vivrondo, li estus sendube la plej 
granda E skara verkisto. 

In ter la nuntenupaj oni devas nomi E. Arrese, «Maitxin-Oori», 
«Urtsuya» kaj la dolèaga poetino «Tene.» 

Pirozaj verkoj esitis mur, is amta malmulte da jaroj , pregej 
paroladoj , sed lasttetemipe oni verkis kelkaijn tmenaiimdaju roma-
nojn, novelojn kaj rakontojn, kaj oni t radukis aliajn—eò kelkajn 
èajpitrojn de I>. Kilioto—Nuntempa movado volas plivastigi eüska-
ran lingvon t r a iuj l i te ra tura j kaimipoj. 

Mulite ankora oni povus skribi pr i vaska evoluo, influo de 
vaska lingvo sur Mspanan, estonteeo de vaska lingvo kaj popoio, 
se )& 'tdmo deflainkigi la temon kaj enuigi la legamtom, ne konisilus 
al mi hal t i i. Ke la nuna verko povu, per nia ka ra Elsperanto, ko-
natiigi al tu ta Homaro, malgrandiaai popolon pro ia nombro, sed 
grandegan p r o sia genio, siaj homioj kaj siaj vir toj . 

AMÀLIA NUXEZ. 

Premií ta en la XI I l'j Internaciaj Floraj Ludoj. 
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Flandra Mezepoka juvelo 
L a l e é e n d o de B e a t r í s o 

Iu fra. to Gnnysbredit legis en la verko «Dialoguis uniracttloruin», 
skr ibi ta pnoksíimuane en la ja.ro 1223, de Gaesarius eO. la abaíejo de 
Heisterbaeh, la legendon de F ra t ino Beatr iso kaj konigiis in al la 
nekonata a toro de Sa f landra mezepoka poemo «Beatry<s» küi poezie 
J-aj kolorplene animis la isekan temon kaj pr i laboris in, Inter la ja-
roj 1300 kaj 1350, kiel veran artjuve on. 

Pe r vers íarado mi malmulte profitas, 
La homoj a l mi konsi las la si in, 
Kaj, ne plu longteinpe suferigi mian koron.. . 

Tiel l i enkondukas la legendon. Sed lia amo a l la Sankta . Di-patrino 
instiga» l in p r i kan t i ian laüdon. 

Ve re, la niezepoko ostis tempo de fajra, in íana kredo. La kava-
l ira l i te ra turo ell Elaaidrolando konis g randan disvasti on. Sed la 
piaj animoj kont ra agis la respektegon por la tera amo, i ante jpli 
kaj pl i isentama en tiuj verkoj. La ekleziiaro estiïs devigata kontra s-
t a r i la maiteriaüisman vivkonoepton en t ia ja vo uptema kavalirlite-
ra turo . (Precipe en la t. n. Bri ta j a ArthurromaiLoj). Kontrau la 
virinokulto profana s ta r i ls la kul to a l ,1a Sank ta virino,, la Virgu-
lino Mario. 'La pu ra , gràcia figuro de t lu ideala vir ino estàs tronita 
kaj ornamita per la íiknlbo de èiela amo. La t imeganta animo de la 
«impla, pekkonsicia lioino mezepoka, dankeme sin levis al la dolòa fi-
guro de la bona, pardonema Mario. 

ï i e l anka nia nekonata verkisto, ki*'-, «Beatriso» restas alta 
eterna laüdkanto al la Sankta Vir|gfulino. 

En Ma verko Beatr iso estis isakristif aino en monaBinejo kaj 
fajris pro sankta amo al la Sank t a Virgulino. Sed tera amo por vira, 
kiun i konis diuim. sia juneco, suibmetis ian koron. Kiel ajn i bata-
lis komtira la tentado, tdu peka amo est is pli forta oi i mem. Iiunok-
te i metis s ian monaEinoveston kaj s ia jn slosüojn anta la bildo 
de Mario, ifervore pre ante kaj petegiante a l i pardonon por la peko 
kiuii i estàs faronta. Pos t t io i forkuras a l fremida 'lan|dio. 

LA FOCRJSRO D E BEATEISIO 

Por frua meso sonorigis 
uis anta niezonokto i. 

La amo, konisiimanta flamo, 
Doloris in ankora pli . 
Kaj kiain iuj monaliinoj, 
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Kant in ta j dium la serv' en Bor' , 
J a iuj , junaj kaj malj unaj , 
Nua al dorniejo estis for, 
Si restis sola en kapelo, 
Kaj di-timante, tutanime, 
Surgeaui is e l 'a l taro, 
P re ante tàe la kut ime: 
«Xe plu longtempe mia korpo, 
Maià' , patr ino, dol a nanio, 
Eüpoirti povais t ian veston. 
Katuron, koron de la homo 
Vi ibone kaj profimde konas. 
Mi p re iis, fastis, Vírgulin ' , 
Kaj sknr is mian pekan korpon. 
Sed vane, am? submietas min. 
Mi servi devas nun la mondon. 
Sinjor' amiata, tóel vere 
Ke inter mortigistoj, vi 
Al kruc ' «tre i is mortsufere, 
Ke revivigia vi Lazaron, 
Vi tiel vere inlan sorton 
J a konais kaj pardonos miin. 
Pekegoj ka zos mian. morton.» 
Post t io al Mariobildo 

i ir is, p re is surgenue: 
«Mari'», i, kri is nmltkaeme, 
«Al vd mi plendis fru-niaí-frue, 
Malka e mian kor-premegon, 
Sed vane, car ne helpis tio. 
Mi vere perdius miajn sentoji), 
Se plu longtempe, mi Mario 
E n monaliinovesto vivui»». 
Kapu on i d emetis tie, 
(jin üokis isur Maria l taron. 
Demetïs uojn energie. 
A skultu kion i min, faros! 

losdlojn de la sakr i s t i ' , 
Por faciligi la ekser on, 

i anta biWo de Marí ' 
Pendigis, car en èiu tenip' 
Sen pia ekrigairdo irais, 
Sen. ke li dolòe «Ave» diràs,, 
Neniu pre ter büd ' radia , 

«Ave Maria». 
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Dama ,sep jaroj Beatris© vivas íelice k u a sia amato, sed tiiu i, 
kiani aialsatego smferigàs ilim, aialade e forlasi® ia kaj iaja du in-
í'auojn. Tiani por gajni la tpaaon por siaj mialfelièaj in íaaoj , i duan 
sep ja ro j , la koro rompitai, vivas mizeraa, dibo an vivon, (j&d nealani 
sia animo tu te suibi is, a r aeaiani i -preterlasiïs pregi plean.de al 
Mario por ke t i a koaver tu sia. Taniea íine sia pento i is tiiel granda, 
ke i instigis ia reir i a l la nioaaninejo. Altmozjpetiaate i veais. en 
la aa jbarajo kaj pasigis la nokton e kompataa ta vidvino. 

Miregante i ekscii as ke Beaitriso a a k o r a a iani ekzempíle ser-
vas ea la moaaniaejoa kaj faiai is kieil s a a k t a íratiiao. E n revo Ma-
rio iom k la r igas a l i kaj t r i fojojn in admoaais r e i r i a l monaliine-
jo dam la nokto. i f n a s tiel kaj vere la DipatTlao meai, diami la 
fores to de Beatr iso ane ta ta is sia. 

LA BEVENO D E B E A T R I S O 

La poidoja èiuja aialferimitajn, 
Venajíte ea 1' arbej ' M vidais, 
Sea iu t imó i eairiïsi. 
La fido je Mar i ' s ia gvidis : 
«Ho dankoa, Sarnkta Virgulln' , 
E n t i a domo mi revenacs, 
K<e Dio a a n protekta min, 
Mi l i aa sanktan nomoa benas!» 

Em. la kapeüo i elfektive -trovas s ian monal i iaaa vaston iswr 1' al-
taro kaj daa r igas s i aa pregon a l Mar io : 

«Iadalgoa èiam trovas in 
Pe t aa t e ia al vi fervore. 
Senlima estàs via Ixxno, 
Car vere, k iam mi dolore 
•Suferis, vi ojigis min. 
Nan. malfeli ' de mi fori is 
Ho, mi plenkore gioras vin! 
Al ij. en isiama lok! ' vidi is 
La ksakrAsti losiloj anta 
Mario, kaj i i l in prea is . 
J e eia flaak' de 1' a l tare jo 

i vidis. k iam i eaveais 
HelMare brald ciajn laaxpojm. 

i, kiel ja an ta e, metis 
Sa r ies lokoa p re olibron, 
Kaj a l Virgin ' Mario petis 
Protekton koat ra malboasort ' 
Por la iafanoj, kiuja i lasiïs 
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e la vidvino, en cagaren'. 
Dumi tia temp' la horoj pasis, 
Kaj kiam f rap is mezonokt', 

i sonorilan saaron prenis 
Kaj sonorigis por frameso, 
Ke iuj el dormejo venis 
Bapide, ne «eiante ion. 

i iis la aiorto tde restis 
Sen niaü'glorego nek ripro o: 
Mari' por i servin ta estis, 
Duim iuj tiiij longaj jaroj. 
Do konverti is pekulino, 
«Te 1' glor' ( honoro de 1' re ino, 
De la iel-virgin' Mario, 
Helpante iam kaj en io, 
1' Amikon isian en safero, 
Kk>r-premegata de 1' mizero. 

El tiu mezepoka perlo de la flandra literaturo parolas jam vera 
artisto. Per neesprimebla delikata, takta sento li pentras en «Bea-
trys» la batallon inter la du anioj, kiaj vivas en |ia koro,, la monida. 
kaj la èieüa. 

e Caesarius la deiloganto de Beatriso estàs ekleziulo, sed en la 
flandra verko li estàs junalo, amiko el ia jana o. Des pli sia peko es-
tàs komprenebla kaj des pli granda devas està sia interna, aniímibata-
lo. En la originalo ian dibo an vivor ka zas atur homto kaj malsato 
sed e nia a taro i agais pro patrina amo1. Tiaj èi detaloj pravas la 
saperecon de la flandra prilaboro, kiu estàs «kribita en ineznederlan-
da linlgfro fresa, natura, preska infane tsimpla. 

Nar una sola manaskripto estàs koaata de .Beatrys'». i ku as 
en la Be a Biblioteko en Hago. 

ÍLe legendo 'inspiris jaai diversajn verkistojn kaj aperis francaj, 
gennanají anglaj kaj nederlaadaij prilaboroj. Laiste la flaadra verkis-
to Herman Teirlinck metiis in sar 3a scenejon sab lla titolo «Mi Ser-
vas». Interesa provo de moderaigo de la teatro. 

La mezepoka fratino Beatriso restas iam juna. 6 i apartenas al 
tiuj niezepokaj poeziajoj en kiuj la tera kaj la slurtera vivo sia ta as. 
Kilèt sar la pentrajoj de Memling kaj "Van <Èiy<ck, ajnas «ke en lli 
la òielo estàs malsupreni inta sar la tero, kvaza Mario kaj Jeztio 
kaj la profetjoj vivis en Flandrolando». 

H. L, J. VERMUYTEN. 

Menciita en la X l l l ' j Internaciaj Floraj Ladoj. 
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Invito Persona al S-roj. Rómtilo S. Rocamora 

kaj Jtilio Mancada Rosenòrn 

Pro demineoj ka aj kontra mi faritaj al la Provincestro., ho-
diaü, la 22an. de a gusto,. mi devis eksi i de la Prezido de niia Fede-
ra CííO mi rioevis ordonon fermi mian profesian laborejon, dnm pli 
denniítivam ordonon mi atendas kiel rezulton de tïuj denttaeog. 

Sia Kongreso nunjara okazos pòsit ke kaj tagoj ekster Kataiunu-
jo en nia frata regiono Valencià, en nia konruna tato Mspana. 

Tie, en la èaraia uribeto Vinaroç, su!b patromado kaj prezido de 
oficiadiaj a toritatoj, ni kon|gíresos kiel jam dufioje anka ekster Ka-
t.alum^jo, en Majotrko. 

Tie, malka e, anta la kongresanaro, kie la vero pri nia agado 
estàs konata de multa j, . se tiani mi ne estos en malliberejo a ekzilo, 
mà atendos vin, vi diiru piuiblike, responde, niajn pekojn, kulpojn au 
krJmojn. 

Nia Federació eatis èiam saipetrordinaiTe mala vara. ó i abiunde 
pagos vin por la kiLarigoj. Üenerale ni ne demandis a prizorgis ca 
espeTatartisto estis a ne kiimfederaciano a memk'o de G-mitpo ali in-
tai, e por nomi lin Komitatano. Honorige anka nia Federació ens-
kribis saimdeamojn el in ajn regiono au lando, kiaim i rieevis de ili 
iwnmm, tovoron, servon a honoron. Ell àu ajn regiono a lando, 
kvaza divene ke iam, kiefl efektive mun, i ne pavus Mizi siam deve-
íi&ta. lokadjektivon en siia noano. oje, naive ni prenuios vin se vi 
venos Itumdgi niagn kunvenon per via scio, sento, parolo. 

A di pretai. respondi diligensta, danki malaavara, md, simpla fe-
deraria no, vin a ien dos. vin atén tos dttm nia Kongi'eso en VimaTOç. 

DELFI DALMAU. 
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Pri la Movado 

UNIVERSALA KONGRESO.—S-wi okazis en Antverpeno la XX* 
Umivensala Konpreso de Esperanto kum èeesto de 1.500 esiperantistoj 
ell 38 malsaimaj landoj. i rka dek kvin personoj el nia. maigranda 
lando veturis ad Antverpeno por la kongreso. P r o manko da tempo 
iÀ ne povas ankora publikigi rapor ton p r i i ; tion. n i volonte ifaros 
en la venonta numero de la gazeto. 

PRELEGO.—La konaia samideano S-ro Conrad Domènech fa ris 
la 22an de A gusto en la camíbro de la grapo «Lum/on» en Terrassa 
interesan prelegoii p r i la maigranda lando Andorra, pi-iskribo de ia 
geograíio, politika orgarnizo kaj moroj. La parolanio montr is kiel 
perfekte li konas la a rman kaj malgrandam valon de Andorra. Moitl-
taj isiamideanoj vents al la g rapo por a skul t i n ian amikon, kaj dan-
kis lin per kora apila diado. 

PALMA DE MALLORCA.—La «Esperantis ta Kilubo Palma» tes-
tis la 22" datrevenon de sia fondS o. La raportoj de la lokaj jur-
naloj ni povas diri ke éiuj festoj okazigitaj dhun la tagoj 18, 19 kaj 
20" de Jralio koníentige smkcesis. Eln Teatro Lirieo okazis propa-
ganda vesipero kaj preaentado de komedio kiun hidis la trupo de S-ro 
Fuster . Anka ekspozieio estis organizita. Por solenigi t iun s'ukcesoT) 
kaj la datrevenon de la j am malnova klubo la ©sperantistoj kuni is 
en festeno kiu okazis en la hotelo Ca'» [Català. Ce la fmo de la man-

o parolis la Prezidant© de la Klubo S-ro iSiebastiiai 'Crespí, S-ro Mi-
quel Arbona el Sóller ka j , la peto de la èeestantoj., la honora Prezi-
danto de la Societo kaj Ldngvakomitatano S-TO Narcís Bofill kiu es-
primis sian kontenton por la progreso de la esperantismo en Palma 
kaj anka en la trota insulo. 

Li tera tura konkunso estis anka organizata : premiojii ricevis 
S-roj Noguera,. Arbona, Barceló, Colom kaj Menen. 

Apeiris fotògrafa jo de la festenantoj en la jurmado La Almudaina. 

NATURA FLORO.—l^i uss'scii as ke en la Fïoraj Ludoj de Vina-
roç at ingis la plej honoran premioii, tdo estàs, la Naturan Florou 
F-no Varma J a r v a n p pa el Fimlando. Si elektis kiel Ee inon de la 
Florluda Festo la èarman fraiílinon Maria de la Victoria Pérez de 
Sanmillàn. 
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Dol a morto 

Por viu ami , ho D'm, min ne movas 

la ieJo a l iuj promesita, 

nek de ¥ infler' mi estàs timdgita 

kiam mi el la peko min for ovas. 

Vi min movas, ho D'io, a r mi trovas 

pian vMon e Vi, mortkruwumita; 

emocias min via korp ' vundita, 

kies angorojn mi imagi provas. 

Min movas via am', en maniero 

ge, «en Bel', ekzistos mia amo, 

kaj mi timras a l Vi, e sen infero. 

Mi esperas nenion snr la t e ro ; 

kaj mia am' ai Vi, esttus la samQ, 

e «e en mi ne vivus glorespero. 

Verki ta de anònima hispana a toro en la 

XVI" jarcento. 

Trad. J A U M E OEATT lOASAS. 

(Traduko dedièata al «Espero KJatolika», kiu r ipro is nian «Ka-
ihma Esperant is to») . 



Estafats K la Federada f Emroiiiies 
Article primer.—Amb el nom de «Federació Catalana d'Espe-

ra mistes» hom constitueix una federació d'esperantistes en terres de 
llengua catalana. 

Art. i.egon.—L'objecte de la «F. C. d'E.» és la unió de tots els 
espermi is tes en terres de llengua catalana per a la divulgació i pro-
paganda de l'Esp:;ranto, pels fins de la representació aconsellada en 
la reunió general del V Congrés-Internacional d 'Esperanto celebrat 
a Barcelona, per a complimentar tots els acords i resolucions, que 
afecten als espemtis tes com a col•lectivitat, emanats dels Congres-
sos Internacionals o dels nuclis directors de la llengua del Dr. Za-
menhof. 

Art. tercer.—Per a el millor compliment de l'article anterior, 
la «F. 0 . d'Eu» publicarà una revista, l 'organització de la qual serà 
determinada per un reglament especial interior publicat pel cos de 
redacció i prèvia acceptació del Comitè Directiu. E l preu de l'abo-
nament a la revista serà de sis pessetes anyals. 

Art. quart.—La «F. G. d'E.» constarà de membres associats i de 
membres isolats; els primers seran federats per mitjà de l 'entitat 
a la qual pertanyin i els altres directament i en caràcter part icular . 

Els diversos organismes pertanyents a la «F. C. d'E.» contri-
buiran el seu sosteniment amb la quota quatr imestral , pagada a la 
bestreta, de 0'40 pets. almenys per cada soci i els individuals amb 
una quota mínima de 3'50 ptes. anuals, pagada a la bestreta. 

Art. quint.—La «F. C. d'E» serà regida per un Comitè Direc-
tiu, renovable fada any, compost de President, Vice-president, Se-
cretari , Vice-secretari, Comptador, Caixer, Administrador i quatre 
Vocals. 

Art. sisè.—El Comitè de la «F, C. d'E.» convocarà almenys una 
vegada a l'any, en diferent's localitats, durant la primavera i en 
dia festiu, tots els federats, en Assemblea o Congrés general, en el 
qual, prèvia ordre del d ia hom donarà compte als assistents dels tre-
balls i gestions acomplerts pel referit Comitè Directiu durant el seu 
exercici, hom acordarà, el lloc on deurà celebrar-se el vinent Con-
grés o Assemblea, hom nomenarà els individus que deuran consti-
tu i r el Comitè el pròxim exercici, i hom discutirà les proposicions 
que hagin estat presentades abans de la sortida del número de la 
revista anunciant el Congrés o Assemblea, i anunciades en l'ordre 
del dia. 

Art. setè.—El Comitè serà facultat per a crear les seccionis que 
cregui més convenients per a la prosperi ta t de la «F. C. d'E.» i de 
l 'Esperanto, les juntes de les quals seran renovades per cada Comi-
tè de bell nou elegit. 



Serà president nat de cada secció un individu: del Oomitè de-
signat pel mateix. 

Art. vuitè.—Tols els espèrantistes pertanyents a organitza-
cions federades t indran veu i voi en les Assemblees anuals, però el 
seu vot serà delegable a'l president d'un grup o una a l t ra persona 
qualificada, prèvia la presentació dels corresponents carnets de soci. 

Art. novè.—Tots els acords de les Assemblees o Congressos se-
ran presos per majoria absoluta de vots dels socis assistents. Les 
esmenes que puguin presentar-se a aquest reglament deuran ésser 
presentades amb la deguda antelació per tul d'indoure-les en l'Ordre 
del dia i publicades en la seva total i ta t , puix que només podran 
ésser discutides i aprovades en les Assemblees o Congressos gene-
rals . 

Art. desè.—La llengua oficial de la «Fi C. d'K.» serà l'Espe-
ranto, podent també emprar-se la ca ta lana en les Assemblees. 

Art. ort.se.—Aquesta «F. 0. d'E.» podrà ac tuar mentre compti 
amb dues col•lectivitats organitzades o t renta membres isolats. En 
cas de dissolució, previ acord d'ella, l 'actiu existent serà lliurat 
al caixer de la Constant Eepresentació de les Societats Nacionals 
Esperant is tes . 

Art. transitori.—Fa «F. C. d'E.» serà domiciliada a Barcelo-
na carrer València, 245. 

No v e s d i c i o n s 
K. F . ü . Eosuniaj Universal Eobortoj. Drama de Oapek-Kairel. 

Representat amb gitin èxit em el Tea t r e Romea de Barcelona. Tra-
duït a PEisperanto per Moraviaj Esperanto Pioniroj . Preu 3'50 pes-
setes. 

JAYA.I LEGKNDOJ. Fiem Tjong Tlie; molt recomanable. 
Plreu l'2S pessetes. 

CUES PEAOTIC D E LA LFENG-UA ESPERANTO. Pujulà 
Vallés. Preu, 0'70 pessetes. 

E N C I K F O P E D I A VOiETAEO de WÜ.STER. Han- sor t i t fins 
avui tres p a r t s ; cada nina val 21 pessetes. 

MASINFAKÀ ESPERANTO VOETAEO PRIELFiMENTA. 
Wiister. Preu 2'80. 

ÜNIVERSALA E S P E E A K T I S T Í G I T J O < : D-:ro Benson, em ses 
lekcionoj. èktoaiog kataíunB a hispana. Cada (lliçó: 1 pesseta. 

Nota : Cal afegir el. 5 per cent dels preus senyalats, per les 
despeses de correu, en cas d'ésser els llibres enviats fora de Bar-
celona. Cal que l 'adressa sigui ben clara. 

Dirigir-se a Ferd . MONTSERRAT, VillarroeL, 107, 2.°, 2 / 
Barcelona. I B E R I A E S P E R A N T O SERVO. 

P R E S E J O SàLVATEIXA I C * - TERRASSA 

http://ort.se
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E R M I T E J O SANT SEBASTIà 

KASTELO EN PENYïSCOLA 

LA HAVENO 



P L à C O DE LA KoNSTlTUCIO 

LA URBO P E N Y Í S C O L À 

LA MARBORDO 
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P E N Y I S C O L A GENERALA VIDAJO 

V I N A R O Ç - KoMERCA HAVENO 


