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O r i e n t a c i ó 

Amics, hem de parlar un xic íntimament de la nostra organització cap
dal per fer triomfar en les més altes esferes la llengua auxiliar general en 
les terres de la nostra llengua natural. 

Diguem-ho d'un cop, i diguem-ho ben francament: Ens contradiríem, 
traïriem el nostre ideal de la solució justa que defensem al magne problema 
que més ens interessa, qu'és problema de justícia i de cultura, si accep
tàvem cap llengua auxiliar altra que l'esperanto, ni cap llengua pròpia al
tre que la natural. 

L'esperanto és la plasmació genial de les essències lingüístiques hu
manes, del fons lingüístic de la humanitat. El camí únic per a cada home, de 
penetrar el subsòl de la meravella qu'és la paraula humana, és l'estudi i la 
cultura del propi esperit lingüístic natural, del propi idioma. Altrament no 
és possible d'atènyer l'inefable goig de sentir l'essència de la paraula. I per 
a tots els homes del món, la pell de l'ànima lingüística comuna és l'espe
ranto, la creació del Dr. Zamehof, només possible per un geni intens com 
tota la humanitat passada i extens com tota la humanitat present, aplicat 
a crear el fonament de l'idioma neutral de tota la humanitat futura. 

Aquesta comprensió esperantista ens dóna l'orientació de la Kataluna 
Esperantista Federació. 

I com a primera prova de conseqüència i de fidelitat, havem subs-
tituit la portada del KATALUNA ESPERANTISTO que presentava la limi
tació i fronteres polítiques de l'antic Principat de Catalunya, de les «quatre 
províncies» Tarragona, Barcelona, Girona i Lleida, pels conceptes siibS' 
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tanciosos que no havem de passar sense llegir-los ben sovint fins a fer-los 
imperatius en la consciència de tots. 

KATALUNA per a nosaltres no ha de tenir cap sentit polític, sinó lin
güístic, perquè el nostre problema d'esperantistes avui 110 és polític, sinó 
lingüístic. I serà una bella prova d'aquesta orientació i fidelitat la celebració 
a Mallorca, València i Rosselló de vinents Congressos de la Kataluna Espe-
rantista Federació. 

A C T I V I T A T 

El sentiment profund i la comprensió clara d'un ideal poden determi
nar l'esforç i el sacrifici àdhuc de la pròpia vida per tal de fer-ne realitat. 
La possibilitat, però, n'ha d'ésser també clara, puix que'l sacrifici inútil és 
poc menys que una imbecilitat. La possibilitat d'efectuar la bella realitat 
esperautista universal ja fou vista clara pel Mestre. I si algun esperantista 
mai té cap dubte, cap tel al seu ideal científicament o filosòficament, podrà 
desfer-lo llegint «Esenco kaj Estonteco» en el «Fundamenta Krestomatío» 
i veient la realització dels trenta-set anys d'esperantisme universal que 
confirma plenament la base de raó i de previsió que tingué el Mestre per 
veure clara la possibilitat, i avui ja seguretat, de la victòria esperantista al 
món. Qui podia preveure, sinó la vidència d'un geni integral, que la solució 
lingüística titllada d'utòpica pels eminents ignorants de l'esperanto havia 
de fer-los emmudir i avergonyir tan aviat? Qui gosarà avui aixecar la veu 
contra la prova victoriosa de trenta-set anys, quan ja no hi ha ciutat al món 
prou gran a contenir els concurrents a un Congrés general esperantista, 
quan ja els xovinistes francesos han cridat alarmats per la rivalitat inter
nacional de l'esperanto sobre el francès en mantes ocasions, i quan veiem 
els esperits com per exemple Herriot a França i Rovira i Virgili a Catatunya 
encarnant una nova realitat a favor nostre contra la rància i hermètica rea
litat que'ns barrava el pas, fent-nos reaccionar amb més força, de Poincaré 
i Puig i Cadafalch? — No ens és possible de citar tots els fets com la im
portància pràctica de l'Universala Esperanto Asocio i l'interès a la Lli
ga de Nacions, la utilitat en la radiotelefonia, l'ús en els congressos de Co
merç i Fires de Mostres, i de catòlics, proletaris, e tc , e tc , que va esta-
blint-s'hi de l'Esperanto. Però aquesta bella realitat es va fent sentir cada 
dia més arreu, i ens estimula a complir el nostre deure d'esperantistes. I el 
fet de compenetrar-se la Kataluna Esperautista Federació amb tots els ele
ments i grups esperantistes del nostre territori, la solidaritat que senten i 
sentim cada dia més, la sensació de l'eficàcia de l'esforç que fem cadascú 
i tots plegats, explica el revifament i la nova empenta dels grups i societats 
«Barcelona Stelo», «Nova Sento», «Paco kaj Amo», e tc , que farem extensiu 
a tots els elements iniciats del nostre territori, amb visites de propaganda 
i d'orientació, que preguem a tots de demanar-nos per tal d'ordenar la cam
panya a fer des d'ara i que culminarà en el vinent congrés de la nostra Fe
deració. 
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N E C E S S I T E M D I N E R S 

Els demanem amb la mateixa ingenuïtat del noi que demana berenar 
quan n'és hora. Amb la mateixa seguretat que no'ns seran negats, perquè 
comencem oferint nosaltres personalment els nostres diners a més dels 
nostres esforços. En efecte la nostra actuació durant el període 1924 a 25, 
en la Junta Directiva de la K. E. F., reunint-nos adés a Barcelona adés a 
Terrassa que són les dues ciutats de les quals hi ha elements que la coni-
ponem, i altres despeses personals motivades pel càrrec respectiu, qu'hau-
rem de pagar de la nostra butxaca privada, pujaran de 50 a cent pessetes 
a cadascú. — Amics i confederats, en ésser nosaltres elegits en el Congrés 
de Vich, cap no va sentir avinent d'agrair l'honor, perquè tots vàrem sen
tir caure damunt les espatlles el deure del càrrec. No som un comitè hono
rari, sinó un comitè laborari. Per a tenir l'honor, no us demanaríem res més 
després de l'elecció. Però per a fer la labor necessitem a més del nostre es
forç especial, i dels nostres diners, el vostre ajut voluntari, sinó d'especial 
labor i d'aportació metàl•lica alhora, al menys l'econòmic. Hi ha un terme 
equitatiu d'ajut qu'esperem acceptareu i complireu tots: trametre'ns aquest 
any cada membre de la K. E. F. dues adhesions, dos membres nous a la 
K. E. F., o una adhesió i 50 pessetes, o bé 100 pessetes. 

Tot i essent ja milers els esperantistes de llengua catalana, la K. E. F. 
compta ara només uns trescents membres, després d'una cinquante
na de nous, o baixes retirades, qu'havem aconseguit en els dos mesos 
de la nostra actuació. — Havent liquidat totes les despeses pendents i 
hagudes des de la nostra entrada fins avui, ens trobem qu'amb unes noranta 
pessetes en caixa i unes quantes quotes a fer efectives, és a dir qu'amb 
prou feines podrem pagar la publicació i tramesa del present número del 
KATALUNA ESPERANTISTO. I nosaltres i tots vosaltres volem que surti cada 
mes. La nostra demanda d'ajut és, doncs, plenament justificada i imperiosa 
i no podem dubtar que'ns l'atendreu, puix qu'en una o altra de les tres for
mes exposades tots podeu fer-ho. 

Dos anys enrera la nostra Federació comptava amb un nombre de vora 
cinccents membres. Per a tenir vida pròpia en necessita el nombre mínim de 
600. L'esforç que tots i cadascú havem de fer ens permetrà, si tots com
pleixen, d'arribar l'any vinent al dit mínim, si cadascú aporta dos federats 
nous, o bé 100 ptes. o bé 50 ptes i un federat nou; si tu sol particularment 
ens envies cent pessetes, o un federat nou i cinquanta pessetes, o bé dues 
noves adhesions de federat. — Totes les remeses poden adreçar-se al 
caixer Ramon Marsà, carrer St. Joan, 32, Terrassa; o bé al secretari, Marian 
Solà, carrer St. Francisco, 12, Terrassa; o al president, D. Dalmau, carrer 
València, 245, Barcelona. 
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COMPLINT EL NOSTRE DEURE 

Des del número vinent publicarem en el KATALUNA ESI'ERANTISTO una 
nota de l'Administrador i una altra del Caixer detallant el moviment de la 
«Kataluna Esperantisto Federació», perquè és un deure i una necessitat 
per l'ajut i la confiança que'ns devem, que sapigueu tots l'estat i la marxa 
de la nostra organització capdal. 

Nogensmenys volem complir el deure d'estudiar i atendre tots els plans 
i projectes de propaganda i d'acció econòmica que'ns siguin presentats i 
viables, i, abans del pròxim congrés, mirarem de reunir en consell consultiu 
tots els presidents de grups i societats esperantistes pertanyents a la 
K. E. F., per tal d'anar al Congrés conscients tots de les qüestions a trac
tar-hi. 

Nogensmenys curarem de fer exàmens de capacitat i de professorat 
per premiar la tasca dels alumnes estudiosos i dels professors intel•ligents 
i aplicats. — Sense aquests elements no hi hauria hagut esperantisme útil 
al món; i, doncs, han d'ésser degudament atesos i estimulats. 

No cal dir que'ls Jocs Florals Internacionals que constitueixen un tim
bre de glòria de la K. E. F. per l'atenció que sempre'ls ha atorgat i l'èxit 
assolit i que'ns recorden la intel•ligència i devoció per l'esperanto dol nos
tre pioner Pujalà i Vallès que va plantar-ne la llavor en el Congrés Univer
sal a Barcelona, mereixeran la cura més entusiasta per tal d'aconseguir en 
el Certamen vinent la dignitat i la magnificència que requereixen. 

XVI" Universala Konéreso 

de Esperanto en Wien 

6a-l4a de Àúéusto l924a 

Denove falas sur min la tasko verki raporton pri la Granda Internada 
Festo de la Esperantistaro. 

Antaü oi atingi la belan aüstrian efurbon, mi volis pasigi kelkajn ta-
gojn en la montara regiono de tiu arma Iando, kaj tial mi haltis en urbo 
Salzburg, kie ekzistas krom multaj allogaj vidinda oj grupo da entuziasmaj 
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kaj perfekte nian lingvon parolantaj samideanoj. En hotelo Wolf Dietrich, 
kiun mi rekomendas al iu vizitonto de la urbo, sidas ankaü la esperantista 
grupo kaj la efkelnero parolas nian lingvon. De tago al tago alvenis en la 
urbon novaj samideanoj el diversa] iandoj, tiamaniere ke iuvespere en la 
salono de la grupo, Chi anta sia bierglaso, ni havis internacian kunvenon. 
Speciale miaj samurbanoj estàs jam tre konataj en Salzburg per korespon-
dado kaj ankaü per antaüaj vizitoj; tio estàs sendube la kaüzo ke mi estis 
tre kore akceptata kaj Ciam gvidata de afablaj samideanoj por travidi la ur
bon kaj iajn admirindajn Cirka a ojn. us anta unu nionato la grupo pu-
blikigis üvidlibron de Salzburg en Esperanto, kiu enhavas specialajon, tio 
estàs: Programo por pluvaj tagoj; kaj efektive tio estàs oportuna ar la 
pluvo estàs tre ofta en la lando kaj mi povas tion i atesti per la sola reme-
morajo kiun mi devís alporti kun mi el Salzburg: pluvombrelo. 

En la anta tago de nia komuna forveturo al Wien, vespere, en la salono 
de la grupo okazis salutkunveno kun Ceesto de lokaj a toritatoj, Salzburga 
gesamideanaro kaj granda nombro da eksterlandaj esperantistoj, Car en la 
lasta tago alvenis ankora la karavano de S-ro Poncet de Lyon. Mi volas 
el tia i kunveno raporti nur pri okazinta o kiu tu as la katalunajn sanii-
deanojn: intér la diverslanduloj kiuj devis alparoli la kunvenon trovigís 
ankaü mia nomo, sed kiam S-ro Mangada kaj lia stabo scii is pri tio tuj 
ekstaris, turnis sin al la Prezidanto de la Grupo kaj kun grandaj gestoj 
protestis ke kataluna esperantisto estàs parolonta inter la naciaj salutan-
toj: bedeaürinde la Prezidanto submeti is al minacoj de tiuj Ci Carmaj sin-
joroj, kiuj, la diro de holandano, donis sufi e altan motitron de sia sami-
deaneco kaj de sia vautata homaranismo. Mi nur beda ras ke tio malebligis 
al mi publike esprimi mian dankon por la afabla akcepto kiun mi havis en 
Salzburg, kaj krom tio mi devis ankoratí aüskulti longan kaj plorigan paro-
ladon de S-ro Mangada kaj de iu el liaj kamaradoj, tiel longan kaj tedan, ke 
post ilia sopirata fino, neniu alia persono povis paroli pro manko da tempo. 

Merkredon, la 0an de A gusto matene kuue kun miaj Salzburgaj gea-
mikoj ni forveturis per vagonaro al Linz kaj de tie sur vapor ipo tra la 
Danubo al Wien, kie ni alvenis je la sesa vespere. Mi ne volas priskiibi la 
ravan voja on por ne trolongigi la raporton, de i rai certe konservos iam 
agrablan rememoron. e la bordo de la riverego atendis nin samideanoj 
kun esperantistaj ílagoj kiuj akompanis nin per tramo al la Akceptejo. 

Jen mi volas nun rakouti anekdoton, kiun mi dedi as al S-ro Mangada, 
laü lia diro mera tre atanto de anekdotoj. Kiam multaj kongresanoj, tro 
ar ataj per siaj valizoj, pretendis surgrimpi la konvenan tramon kiu aten

dis anta ili, ili estis tre surpn'zitaj car en i oni enlasis nur la karavanon 
de U. E, A. gvidata de S-ro Poncet; kaj multaj esperantistoj kiuj pli rapidis 
oi la karavanaiioj estis devigataj longe ateridi kaj e iom mar i kun valizoj 
sur la dorso por preni novan tramon. Ke tio genis la samideanojn S-ro 
Poncet mem tiou komprenis kaj senkulpigis siu. Sed, malgraü la okulvitroj, 
S-ro Mangada, kiu anka voja is kun la karavano de U. E. A. ajne ne ri-
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markis tion, ar en la kunsido de la morgaüa tago li petis la parolon kaj 
stari is por la di la grandan sukceson kiun ili havis per tio ke ili surgrimpis 
la tramon antaü la nazo de la starantaj samideanoj, kaj pro tio li rekomen-
dis al iu ali on al U. E. A. forgesante ke sur la trotuaro trovi is eble pli 
da U. E. A.-anoj oi interne de la veturilo. Mi plej respekte rekomendas al 
S-ro Matigada, ke li elektu temojn vere indajn de granda kunveno, car ni, 
iulandaj esperantistoj, sidas en kongreso por a di kaj diskuti pri io pli 

grava oi tio, u li pli-malpli feli e surgrimpis veturilon. Kaj por konstatigi ke 
tio estàs ne nur mia persona opinió sufi as legi tiun paragrafon el la ra-
porto pri la Wiena Kongreso, publikigita en n° 205a el Esperanto Trium-
fonta, uste sub la nomo de tiu i sinjoro; i diras jene: Kelkaj esperatistaj 
oratoroj devas ankora nepre eduki sin paroli nur la teme kaj ne rakonti 
cent bagatelajojn, kiuj bone ta gas e la biertablo sed ne por oficiala 
kunsido». 

La Loka Komitato de la XVIa organizis la kongreson kun granda se-
kreto, Car neniu ion sciis pri la programo kaj nenion pri la kongreso oni 
povis legi en la esperantista gazetaro; tio estàs bedaürinda fakto kiu timi-
gis tnultajn alveturantojn kaj ne varbis tiujn personojn, kiuj nur post pro-
pagando lasas sin treni. Anka la unua impreso kiun oni ricevis en la 
Akceptejo ne estis tre alloga, ar tial ke iu kongresano devis sin turni al 
la sarna oficejo fari is tie granda tumulto kaj nur post longa pu ado oni 
sukcesis atingi la oficiston kaj pridemandi lin: almena tiel okazis en la 
unua tago, kiam kongresanoj staris en la Akceptejo pli oi dum horo kaj 
duono antaü oi ili povis alproksimi i al la oficistoj kaj tio certe estis evite-
bla per iom pli bona organizado. 

Vespere post vesperman o, mi vizítis la Esperantistan Kabaredon; mi 
povas gratuli por la bona aran o de la kabaredo, por la perfekta muzikis-
taro, por la dece aran ita scenejo, por la bona man oservo, sed mi tion ne 
povas tari por la verkoj el kiuj konsistis la programo. En ili mankis la sprito 
kaj la bonhumoro kaj tio estàs la ka zo ke la samideanoj ne plenigis la 
salonon en la sekvantaj tagoj; krom tio ripeti la saman programon la tutan 
semajnon estàs ja eraro. Kiel ni sopiris al la Nürnberga Kabaredo, al la 
trupo de Baghy, kiun ni ne vidis en Wieno, kvankam antauanoncita en 
gazetoj. 

a don, la 7an de Aügusto, matene je la deka, en salono de la Koncer-
tejo, grandega konstrua o, sidejo de la Kongreso, okazas la interna malfer
iria kunsido (la solena malfermo okazonta nur la 10an); D-ro Privat, kiu 
prezidas, malfermas la diskuton pri la raporto de U. E. A.: li parolas pri la 
iom pli favora stato de la Asocio, bedaííras ke i ne kalkulas ankora 10,000 
membrojn kaj admonas al iu varbi novajn is atingo de tiu i nepre necesa 
nombio. Li ankaíí petas ke oni subskribu monon por la radio-stacio kiu 
estos je la dispono de la esperantistoj se sufi a kvanto estos kolektata 
(legu la artikolon pri tio en la anta lasta niimei o de la gazeto «Esperanto»). 
Post mallonga debato la raporto estàs aprobita kaj oni fermas la kunsidon. 
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Posttagmeze okazis sennombraj fakaj kwnsidoj. Ciutage je la tria horo 
oni povis veturi per luksa, ja tre komforta tramo, al la imperiestra palaco 
en Schonbrun; simpatia traniisto dum la veturado tra la homplenaj stratoj 
per perfekte komprenebla Esperanto raportis al la diversuacia societo pri la 
monutnentoj kaj konstruajoj videblaj. Mi ne raportos pri la vizito al la pa
laco Car tio estus tre longa. 

Vendredon, la 8an de A gusto, matene okazis ankora fakkunsidoj. Kiel 
reprezentanto de K. E. F. mi eestis la kunsidon de la Konstanta Repre-
zentantaro; tie renkonti is pli oi dudek delegitoj de naciaj societoj subpre-
zido de S-ro Merchant, brita delegito, S-ro Edmonds sekretario kasisto kai 
D-ro Privat, svisa delegito. La sekretario legis la raporton pri la agado de 
la K. R. kaj pri la kasaj aferoj; el tiu i raporto oni povas konstati ke nia K. 
E. F. estàs la sola societo, el Iberiaj landoj, kiu akurate pagis sian kotizajon 
al la K. R. kaj sekve la le e i sola rajtas vo doni en la kunsido.. Post dis-
kutado estàs preska unuanime akceptita la an o proponita en la kon-
trakto de Hèlsinki, t. e. ke de nun la Centra Komitato, elektita por tri jaroj, 
interkonsente de U. E. A. kaj de la K. R. (Naciaj Societoj) havos la zorgon 
organizi la Universalajn Kongresojn de Esperanto, kaj sekve ne plu ekzistos 
la Konstanta Kongresa Komitato kiu is uun havis tiun taskon. Oniaprobis 
ankaíí ke la oficoj en la Centra Komitato daüros tri jarojn kaj ke i rajtos 
disponi pri la kaso de la K. R. kaj la mono restanta en la kongresa kaso sed 
kun la devo prezenti bilancon de siaj elspezoj por aprobo de la K. R. en 

iu kongresa kunveno. Oni decidís akcepti kun beda ro la eksi on de S-ro 
Chavet el la Centra Komitato, esprimante al li dankon por la multa laboro 
kiun li faris por nia movado kaj unuanime estàs elektita por lia posteno la 
franca samideano S-ro Rollet de l'Isle. Oni akceptis anka mian proponon 
ke tiuj samideanoj kiuj ne apartenas al nacia societo, nek al U. E. A., kaj 
tiel neniel helpas nian movadon, se ili ali as al la Kongreso devas pagi iun 
kotiza on por subteni niajn internaciajn instituciojn. 

Dua kunsido de la K. R. okazis ankora vespere: oni aüdis unue paro-
ladon de aiístra samideano, kies nomon mi forgesis, pri propagando entre-
prenota kontra Ido; feli e en Katalunujo ni t'ute ne devas okupi nin pri tiu 
malgaja afero. Poste, D-ro Privat anoncis ke por la venonta jaro venis ne-
niu invito por Kongreso, kaj sekve la Centra Komitato devas aran i la afe-
ron; li volis a di la opinion de la eestantoj pri la organizo de la Kongresoj 
kaj pri tio u ne estus pli bone ke ili okazu nur dujare kaj en la intertempo 
organizi teknikajn konferencojn pere de Esperanto kiuj havus eble pli 
da efika rezultato; diversaj opinioj esprimi is sed la plej ofta estis ke en 
la venonta jaro ne okazu kongreso se nur neniu propono alvenos. Multaj 
kongresatioj deziris ke kongreso okazu en Italujo, sed tio estàs nun neebla 
pro politikaj cirkonstancoj. La delegito de la Dana Societo diris ke eble liaj 
samlandanoj estàs pretaj inviti la Kongreson por la venonta jaro. Tiu i de
mando pri la organizo de Universalaj Kongresoj estàs tre interesa afero 
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kaj tre malfacile estàs respondi al i rapide; tial mi intencas por tio verki 
specialan artikolon aperontan en alia numero de nia gazeto. 

En la sarna vespero okazis anka la Blindul-Koncerto kaj alia koncerto 
en la Kongresejo. 

Sabaton, la 9an de A gusto, matene denove fakkunsidoj kaj vizito al Ar
tà Muzeo. Vespere en la salono de la Kongresejo ni havis la plezuron a di 
radioparoladojn de niaj pioniroj pere de laüta parolilo kiu prezidis la am-
bron; poste oni havis aiikora radio-koncerton. 

Diman on la 10an de A gusto, en la grandega festsalono en la Kongre
sejo, je la deka matene okazis la solena Malfermo de la XVIa: la salonego 
prezentis plej belan aspekton. Sur la podiumo sidis la urbaj kaj Iandaj au-
toritatoj, delegitoj de registaroj, la loka koinitato, naciaj delegitoj, k. c. E-
kludis la orgeno kaj poste kantistaro per piana akompano perfekte kantis 
nian himnon kiun Ciu a skultis stare. Oni nepermesis al kongresanaro kun-
kantikaj mi tion beda ras car la impreso ja estàs multe pli inipona se iuj in 
kantas unuvo e kaj kun akompano de orgeno; la vo o de malmultaj kantan-
toj sonis tro malla te en la granda salonego. D-ro Dietterle prezidinto de 
la antaüa kongreso malfermas la XVIan kaj proponas kiel prezidanton de la 
nuna D-ron Mill becke, kiel Sekretariojn S-roju Kreuz, Edmonds kaj Smital 
kaj kiel vicprezidantojn diversajn persouojn pri kies nomoj mi beda rinde 
forgesis. Post la salutparolado de la Prezidanto kaj fervora ovació al S-ino 
Zamenhof kaj ia juua filino, salutas la Kongreson reprezentanto de la Mi-
nistro de Publika Instruado kaj la Vicurbestro de Wien; iliaj vortoj estàs 
tuj al Esperanto tradukitaj. D-ro Privat diris poste sian iam atendatan pa-
roladon, kun granda elokventeco, kaj post li parolis la delegitoj de regis
taroj, inter kiuj la diplomatia ministro de Pola Respubliko en Wien kiu ko-
lektis bruan aplaúdadon car li parolas nian lingvon. Post mallonga pa zo, 
ankora salutis la kongreson 43 delegitoj el diversaj nacioj per unu frazo 
en sia propra idiomo kaj la sarna en Esperanto. Bedauïinde tiun i fojon an-
koraü oni ne a dis la vo on de kataluno, ar S-ro Mangada, kubano, kiu 
pro alfabeta ordo estis parolonta anta e bonvolis min mal ar i de tia tasko, 
kaj salutis la kongresanojn en la nomo de la hispana registaro, de la baska-
esperantistoj, de la katalunaj, de la valenciaj, de la andaluziaj, de la kastij 
laj, e de la balearaj samideanoj; oni konstatos ke liaj ultroj estàs sufi e 
lar aj kaj pli lar a ankora lia sen eno. Estàs mia devo tie éi danki lin por 
la uepetita favoro kaj por la afabla intenco kiu lin kondukis al tio. Car tiel 
bone ii sukcesis reprezenti pli oi unu nacion, en venonta kongreso mi pen-
sas prezenti proponon similan al tiu i: Por pari la longan tempon bezo-
natan por la salutoj de naciaj delegitoj ni konfidas al S-ro Mangada, kiu 
tiel facile scias tion fari, la ar on saluti en la nomo de iuj nacioj kiuj ees-
tas la Kongreson. Mi pensas ke i estos unuanime akceptata. 

Kompreneble mi protestis pri tiu i uzurpado e la Prezidanto de la 
Centra Komitato kaj kvaukam la senkulpigo kiun li donis al mi ne tute kon-
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tentigis min mi scias ke li malaprobas tiuti faron, kaj en la nonio de la K. 
E. F. mi devas diri ke ni ne toleros tion en estonta Kongreso. 

Post la paroloj de la naciaj delegitoj fini is la solena malfermo de la 
XVIa Kongreso de Esperanto. 

Vespere en la granda salono okazis rimarkinda koncerto, unu el la plej 
belaj festoj el la tnta kongreso. 

Lundon, la l l an inatene, okazis Generala Laborkunsido, en kin estis 
legataj kaj post diskuto akceptataj la raportoj de niaj lingvaj ínstitucioj de 
la Konstaiita Kongresa Komitato kaj de la Centra Komitato. Oni akceptis 
ankail diversajn deziresprimojn koncerne la vortarojn. Diskuto esti is an-
korafl pri la organiza demando; oni beda rinde perdas ankora tro multe da 
tempo en tiuj jam tedaj debatoj. 

Je la tria posttagnieze oni malkovris en la fasado de Hotelo «Hamme-
rand» en Florianigasse, kie nia Majstro lo is dum siaj studentaj jaroj en 
Wien, Memortabulon. Granda amaso da samideanoj plenigis la straton kaj 
aplaudís la paroladojn de la Reprezentanto de la Urfaestraro, de D-roj Pri
vat kaj Blassberg kaj de S-ro Schade, Sekretario de la Loka Komitato. Post 
tio iuj kongresanoj renkonti is auta la Urbdomo kie oni faris fotogra-
fajou. 

Vespere en la Biirgenteatro okazis la ludado de "La Mal parulo", sor-
fabelo de Raimund, tradukita de S-ro Zwach. La verko enttite pla is al la 

aiídantaro, la aktoroj bone Indis kaj elparolis la lingvou; nur iom genis min 
frazoj kíel pla as min, estis min, diràs min, k. c. tute malkonformaj al la ku-
tima uzado, ankaú la uzo de la vorto lernejo en la senco de pentrarta skolo 

ajnas al mi nepardoninda, sed tio éstas malgravaj pekoj facile forvi eblaj. 
e la fino de la ludado oni louge aplaudís la aktoroju kaj tradukinton de la 

teatrajo. 
Mardon, 12»" okazis ankora nova Laborkunsido, kiun mi ne povis 

eesti ar mi devis jam forvetiitï, kaj vespere nova prezentado de «La Alal -
parulo». Merkredou. la 13an, okazis la Ferma Kunsido kaj vespere Adiafia 
Festo en la Wiena Naturparko Prater. 

Fine a dou, la 14^", la ekskurso al la monto Semmcring, pri kiu aukafi 
mi ne povas raporti. 

u la XVla Kongreso estis sukceso? jes kaj ne. 3500 personoj ali is; la 
la nuna stato de la movado oni rajtis esperi ke pli vasta noinbro da kon
gresanoj kolekti os en Wien. Sed se ni aliflanke konsideras ke la XVIa es
tàs organizita preska seu propagaudo, kun malmultaj informo}, seu iu klo-
podo allogi vizitantojn, kaj ke tio estàs kaíízo ke inultaj esperantistoj restis 
hejme, ni devos konfesi ke estàs ja sukceso ke pli oi tri mil personoj veturis 
al la Kongreso, e ne konante la programon kiun oni en Wien uos. 

MARIAN SOLÀ 
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Jen bela produktajo de la inspiro de nia kara kataluna samideano kaj 
fervora esperantista poeto, Artur Domènech, kiu meritis la unuau honoran 
inencion al la Natura Floro de la Xai Internaciaj Floraj Ludoj. 

La nask i o de A m o 

Devízo: 

Amo, animo de 1' mondo 

Kiam, jus 1' unuan fojon, ekru i is oriento 
per magiaj fajraj ru oj de 1' giganta suna {larn' , 
jen brilegis la rideto de I' Kreint' en firmamento, 
kaj tuj, kiel nub' nialdensa disigita de la vento, 
tra la mondo disvasti is juse naski inta Aín'. 

Tiam, pro influ' màgia, ekskuata de fervoroj, 
oje tremis kaj sin sentis ekvivadi la natur'; 

kaj pleui is la sfer' tuta de belajoj, de koloroj, 
de luniheloj, de bruetoj, de parfumoj, de sonoroj, 
de belec' , de poezio kaj de revoj pri plezur'. 

Pli oi iam palpebrumis en ielo la stelaro 
kiel miloj da okuloj surpiïzitaj de la mir' ; 
baldakenon similante de grandega dialtaro 
la iela blua sfero reflekti is en la maro 
kiel pluv' de diamantoj sur pavimon el safir' . 

L1 ombroj noktaj, inalrapide forpu ataj de la honto 
pro malvenko dum batalo loiigeda ra kontra lun' , 
kun fiero sin solene ka is preter horizonto, 
dum per heiradi' ricevis sur la supro de la nionto 
blanka ne ' 1' nnuan kison de la fajriumanta sun ' . 

Kaj la ne o transformigis, pro mil lumaj variantoj, 
en mirindan katarakton, je la sor ' de tiu kis ' ; 
el la mont' malsuprenfalis super ut' da diamantoj, 
pluvoj da rubenoj, perloj, milfacetaj briliantoj, 
kaj kaskadoj perlamotaj kun nuancoj de turkis', 
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Ekveki is malproksimo: kaj la tulo de nebuloj 
de P venteto dis irita, kvaza delikata gaz' , 
transformi is en mibetojn orumitajn de sunbruloj 
kiuj sajnis, súper kampoj el smerald', ar entmakuloj 
sur kolosa plafonego el safiro kaj topaz'. 

Murmuranta rivereto, de I' florej' kristalserpento, 
ekkantetis, trobador' ebrii inta je nektar'; 
florojn kisis; serpentbrilis kvaza strio el argento; 
plikreskinte i kuni is kun la fluo de torento 
kaj, i inte riverego, forkuradis is la mar'. 

Heligante la sablaron per blankhelo brilianta, 
ambroperla a mo brilis sur marondoj, kiel kron'; 
kaj la ondoj ekludetis sur sablaro diamanta 
dum, de 1' malkvieta niaro litanie resonanta, 
kun eterna ritmo eíiis, Ce 1' rokejo, la kanzon'. 

La kreskajoj sin ornamis kun la perioj de I' ros' brila; 
font' murmuris e la ombro de kvieta arbaret'; 
aromi is la aero tuta per arom' subtila; 
la bur onoj, sur tapi o verda kaj velursimila, 
floris, kun krakad' de kisoj, de l'florej' en la kviet'. 

Arogante malfaldi is la folioj de la floroj, 
kvazaü roboj kun plej Carma bril' de silko kaj velur'; 
la tapi on verdan brodis mil diversaj florkoloroj; 
la kamparo tuta, plena de la floraj bonodoroj, 
i is templo kaj sanktej' de poezio kaj plezur'. 

Ekresonis la trilado de la birdoj en aero, 
kvazaü en la templo sonus solenludo de orgen' : 
kaj la triloj de 1' birdaro suprenflugis al etero, 
kvazaü svarma babilado de an eloj sur la tero, 
kvazaü horo de serafoj kaj keruboj en edèn'. 

io, sur gojanta tero, ekridetis de plezuro 
kaj fandi is unusente en komuna ojaklam': 
la parfumoj de la floroj, de 1' venteto la murmuro, 
la trilado de la birdoj kaj la bluo de l'lazuro, 

io, io, gaje festis, pro la eknaski ' de Am'. 
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Kaj de la moment' unua, de 1' natur' en la komenco, 
ühmifante sui la tero estis Ara' uiiika re ' , 
i animo de la mondo, i de 1' vivo la esenco, 
i ieki senditajo kies forto kaj potenco 

tuj montrigis per regado de mistera amole ' 

Tuj ekamis la venteto petolema 1' armajn ílorojn, 
inter ili ludetante kun murmuroj de pasi ' , 
disportante tra la aero ebriigajn bonodorojn, 
kantetante tre malla te dol ajn, mildajn fajfsonorojn 
kiuj sonis en florejo kiel ama melodi'; 

Tuj ekamis auka unuj la aliajn la floretoj 
de l ' lierbej'; sekretportisto estis blanka papili'; 
por fidela trairad' de flor' al flor' kun amaj petoj, 
al flugila kuriero, je l'ricev' de 1' amsekretoj, 
iu floro pagis guton da dol ega ambrozi'. 

Tuj ekamis la birdeto flirtadante kun gracio 
•1' ampepantan parulinon, inter branCoj, apud nest ' : 
i is tiara la bran aro, sub la ombroverd', podio 
kie trile sonoradis, kun mistera haimonio, 

u pasia madrigalo, u triumfa kant 'de fest ' . 

Kaj ekamis en ka ejoj de arbar' la sova bestoj; 
kaj la fi oj rapidmovaj en la fundo de la mar' ; 
kaj la fortaj rabobirdoj en la altaj siaj nestoj 
kiuj, kvaza nevenkeblaj fortikajoj, sur la krestoj 
ku as el tonegaj blokoj, de la suproj de 1' montar'. 

EC la ermoj iuteramis sin, sub ter ' , kun antausento 
de l'florado de printempo, de l'fruktado de aütun': 
krevis imitante kisojn, de I' mallum' en la sileuto, 
kaj de l'idoj oferdonis la bran aron al la vento, 
la radikojn al la tero, kaj la fruktojii al la sua' . 

iuj teraj kaj ielaj elementoj de 1' naturo 
allogataj de amsento kun fervor' dedi is sin 
al kreado, sur la tero, de vivanta amfiguro 
harmonie laborante, klopodante en konkuro 
por plej bela, kaj perfekta, kaj niiriga krei in. 
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Tero, maro, kaj ielo, penon kaj materialon 
por modeli l'amfignron ekliveris en komun': 
ter' provizis por la korpo alabastron kaj opalon; 
mar' por dentoj blankaju perlojn kaj por lipoj ru koralon; 
por hararo oran silkon la radioj de la sun ' . 

La helbuo de l'lazuro kun la mildo de gazelo 
por okuloj kunfaiidi is, per màgia sor kombin'; 
vaugoj i is el du rozoj; pruntis vo on la kardelo; 
kaj al palma beltalio ali inte perla helo, 
kiel pruc' de kisesenco, eknaski is la virin', 

Kaj de tiam, de 1' komenco de la tnondo, virin' restas 
la sanktejo kie ardas la eterna ama flam ' : 
celo gaja de la vivo, i per sia armo estàs; 
kaj, vivanta amfiguro, tra l'jarcentoj Si atestas 
ke sur ter' la vivo floras ar en i re adas Aín'. 

ARTUR DOMÈNECH 

Eloe (*> 

En arbara soleco i kreskis, malproksime de la homoj, gràcia kiel la li-
lioj de ia ardeno, pura kiel ili. 

Fiere rigardis la maljuna patró sian Eloe; lia celo dumviva estis: gardí 
tiun infanon kontrafl avidoj, tentoj, peko... kaj i kreskis tiel bela, kaj iaj 
grandaj, nialhele bluaj okuloj estis en ia nekonscio tiel infane senkulpaj. 

Dum a tuno, kiam la arboj dejetis la purpuron kaj oron de siaj vesta-
oj, kvazau ili deziregis fordoni sin al la suno en lasta kiso... Kiam la tero 

fruktograveda ajnis svenl pro uo patrineca... 
Eloe ne aüdis la potencajn vo ojn de la naturo, ne komprenis kaj ne 

deziris kompreni i tiun misteron, kiun irka i kreis la amo. 

* Premiita en la Xaj Floraj Ludoj. 
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Dum printempo, kiam la floroj klini is en dol a senforto forskuante la 
fruktigan polenon... 

Kiam en sufokaj liinaj noktoj kantis la najtingalo kaj la rozoj disvasti-
gis ebriigan bonodoron... 

Kiam la bïrdoj pretigis la nestojn... 
Papilioj persekute postflugis sin... 

i sola ne sentis la revigan agordon... 
iaj oreloj estis fermitaj por la misteraj, tentaj vokoj de la naturo... 
iajn Carmajn, infanajn okulojn e por momento ne kovris nebulo de 

sopiro... 
i ne konis in... 

Sedfoje... 
Vespero krepuskis. 

i revenis kun la afaro de la alta oj, la purpuraj bríloj de la suno me-
ti is sur iajn nudigitajn brakojn, kiel kisoj... Venteto mu adis... 

Kaj subite kun la mu o de 1' arboj miksi is flustreto: 
«Venu kun mi!...» 
Si returnis sin: 
Anta i staris junulo gràcia, forta, bela, brilis liaj nigraj belegaj okuloj. 
lli ajnis al Eloe kvaza arbaraj fontoj: kvietaj, profunda}... du steloj 

falintaj de la Cielo... kaj kiam ili ekbrilis je ia rigardo, ili memorigis in pri 
ielo antaíí fulmotondro en malproksima fajro de fulmoj. 

«Venu kun mi...» lia vo o allogis in per nekonata kareso: «Bela vi 
estàs kiel viaj floroj arbaraj, en la faldoj de via vesta o vi portas trankvi-
lon, kvieton... paco fluas el vi. Venu kun mi...» Forta brako irka prenis in 
direktante en la malhelon de vojeto kondukanta inter piceoj... en malseke-
tan, abisman profundon... 

i ektremis... i ekrigardis la afaron irantan sur la sunbrilanta vojo, sen 
pa tistino. 

«Mia patró!?» 
«Vi revenos al li... li havis vin dum tiom da jaroj... u por tiu maljunu-

lo ekfloris via Carmega beleco? Gi ojigis liu jam tro longan tempon... mia 
lilio. Mi koadukos vin en landon, kie la amo havas sanktejon, mi montros 
al vi, kompatinda infano de montoj, novan mondon nekonatan kaj ravan... 
venu nur!» 

Kaj li kondukas sin en la malhelan profundon de piceaj arbaroj. 
Estingígas la sunaj radioj. 
Krepuski as. 
Malseketa malvarmo... 
Kaj en sia animo, unuan fojon dumvive, timó veki as... 
La arbaro, tiu arbaro, en kiu i kuris iun tagon, ajnas al i tiel fremda 

hodia kaj malamika... i ne ekkonas in preska . 
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Tiel strangaj vo oj el i a di as hodia al i: iaj vokoj fremdaj, nekom-
preneblaj... 

Kion ili signifas?... kion? 
La vivo krias... 
Kaj jeu la arbaro fini as: en la radioj de 1' suno vidi as herbejoj plenaj 

de floroj, tuberozoj bonodoraj ajnas bari al ili la vojon, akra odoro de dian-
toj kaj levkojoj levi as kiel fumo el incensiloj, kaj jeu densajoj de rozoj 
ajnars ankora nepa itaj, malanta ili blankas niuroj de iu gotika kapelo: 
ian poidon hedero surkreskis, kvaza kurteno... kaj jen sojlo! 

Li levis la hederan kurtenon kaj duone petas, duone ordonas: 
«Eniru Eloe!» 

i ekhezitis dum rnomento, mallonga kiel ekbrilo: i ekvidis la patron 
atendanta maltrankvile... vane... la afojn sen pa tistino kaj la internon de 
la kabano... mizeran, al i tiel karan... i levis la okulojn kaj renkontislafla-
majn pupilojn de I' viro... i eniris... 

Vasta ambro dronis en la krepusko, de la plafonarkoj je maldikaj,oraj 
enoj pendis larupo púrpura, ia sanga brilo lumctigis elegaiitan lar an kn-
ejon, blankajti rozojn kaj freskojn dc 1' niuroj. 

La graudaj miraj àkuloj de Eloe rigardas la ponipon de orteksitaj bro- / 0 
dajoj, de lanecaj feloj Kaj de floroj rosperlaj kaj levas sin al li, la posedanto 
de d o d. 

Li staris kaj ridetis al i: 
«Re ino vi estàs i tie...» lia vo o karesas kiel spiroj de kisoj, kun fiera 

ebrio i rigardas en liajn okulojn brilantajn en antausento de feliéo. «Mi 
amas vin... viajn okulojn, harojn, lipojn... viu tutan... cu vi koniprenas? tutan 
Eloe... Via mi deziras esti, via sola, sed anka vi volu esti la mia!» Li alti-
ris in al si kaj dauris paroli: «La arbaro, tiu amiko via, intimulo, kamara-
do, ankaú i, kredu min, amas: la bran oj de iaj arboj verdi as, kiam suna 
kareso vekas ilin al vivo. La poinarboj de via frukta gardeno tremadas pro 

uo skuante polenojn... La floroj de viaj herbejoj klini as al si kun malfer-
mitaj kalikoj... La mida brusto de l ' tero fordonas sin al la kareso de l 'suno 
kaj ekfloras... La tuta naturo vokas al amo, a skultu ian vo on kaj kom-
prenu, Eloe...» 

Li etis flanken la deiisajn plekta ojn hederajn; la luna, varmega nokto 
jiinia parolis al i per potencega sor o... 

Kanto de najtingalo sonis súper florkampoj, kantis pasian sopiron, kor-
tu an peton, la elion de pasigitaj uego kaj volon: ilin ripeti. 

i koniprenis... 
Nebtilo malheligis iajn klaregajn okulojn, i levis ilin al li kun konfido, 

sopiro. 
«Amu! arnu, Eloe...» 
Lia mano per movo ràpida kiel penso iris de iaj ultroj ian emi-

zon... en la kreptisko ekbrilis kiel floro mistera la virga blanko de sia korpo. 
Kaj Si ajnis naskita fratino de I* ne aj rozoj... 
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«En la landon de eterna feli o... de eterna printempo mi kondukos 
vin.» 

Kaj ankora unu fojon kie! vizio eklumetis anta iaj okuloj la interno 
de 1' patia dometo, is kiam... i falis teren... 

Pala matenkrepusko enpenetris ti a la koloraj vitroj de P gotikaj fenes-
troj, i levis la kaporr. 

iaj mirigitaj rigardoj ser is la hiera ajn sor a ojn: meze en la plafonar-
koj profunda] fendoj niinacis rtiinfalon, en florvazoj pendetis velkaj rozoj, 
súper la ku ejo araneoj plektis ktirteiiojn, dezerto blovis de niuroj skra-
pitaj... 

La lacigjtaj okuloj de Eloe fine ekvidis spegulon kaj en i la bildon de 
ia propra viza o, okulojn lace malheligitajn... ve! tio ne estis plu la iamaj 
ielsereuaj okuloj, el sub malviglaj palpebroj ili brilis per febrigita brilo... 

Kaj i vidis siajn lipojn veli intaj de kisoj, tro purpuraj sur la palaj trajtoj 
de ia viza o... i deturnis sin de tiu i bildo kun tedo kaj ia senlima pento. 

Kaj i rcnkontis la okulojn de V viro, neniu postsigno de l'tiieraíiaj fla-
moj, malbrilaj, indiferentaj ili rigardis in el jiinula viza o kun maljuneca 
trajto. 

Du estingitaj tor oj... 
Du malklaraj fontoj... 
Kaj ne plu rimarkis tiuj okuloj la mirindajn liniojn de ia korpo, arilin 

rigardi ne penuesis la malpuraj Cifonoj de in kovranta eiuizo, en suna 
brilo tiel senkouipate malpura... 

Poste ili lcvi is al ia viza o: 
«Kia alia vi estàs liodia , Eloe!» 

i fleksis anta li la genuojn: 
«Jeu via amo!... Jeu la lando de eterna printempo! Ne deturnigu de mi... 

mi apartenas al vi... amuü!» 
Siaj brakoj penadis premi liti al ia brusto, iaj lipoj sopiris per kisoj 

ellogi lian kison: 
«Mortigu min! Vi donis al mi son on de feli o, ne permesu,ke mi post-

vivu in. Miaj arboj fordouas sin al la suno sed poste mortas... ne atendas 
ilin malestimo, malhonoro, honto... o lasu min, dividi la sorton de miaj 
arboj!» 

Li klinis sin súper i: 
«Eloe... mi donis al vi, kion doni mi kapablis, ne estàs mia kulpo, ke la 

legenda nokto de homa feli o fini as per la tagi o de elrevigoj. Vi, en mi 
jam ne trovis la hieraúan ainaton kaj mi en vi... vane ser as la bieraüan 
Eloe... 

El renversita florvazo teren falis rozoj velki intaj... li surpa is ilin... Sur 
la sojlo en suna brilo desegni is Ha forta kaj fleksebla silueto. 

«Revenu!» 
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ian malesperan krion e is la montoj. 
Li ne revenis. 

i falis apud la rozoj pa detruitaj kaj en sova a dolora plorego surfluis 
in... la kono de 1' vivo. 

Kiam i levis sin, la subiranta suno agoniis malanta la montoj kaj en 
siagoniis la animo... 

Velki intan, surpa itan rozon i levis... anka nun ili anibaü estis fra-
tinoj. 

Vane meze en flora herbejo i ser is la hiera aii vojon: disklini is an-
ta i la lilioj, karlinoj sangomakulis iajn piedsignojn, tnalgajaj senodoraj 
krizantemoj disigis anta i la densajon de siaj mal ojaj floroj. 

Kaj jen jam la arbaro... 
Si returnis sin kaj rigarde irkauprenis la floran valon per rigardo pro-

funde mal oja: proksimi is krepusko... incensilaj funioj de floroj disvasti is 
kiel hiera ... meze en la densajoj de hedero kaj rozoj trembrilis necerta, 
púrpura lumo... 

i ekvidis du ombrojn starantaj sur sojlo. 
i ekspiris. 

Tie jam por alia la vivo preparis nokton iluzi-legendan kaj... elrevigan 
tagi on. 

i deturnis sin. 
Nek ombroj arbaraj timigis in plu, nek misteraj vo oj allogis. 
Si revenis... el la pala viza o biïlis profundegaj okuloj. i ekvidis fíne 

la patran enteran argildometon, kaj blekado mal oja de afoj atingis iajn 
orelojn... 

Cu hejmen reiii?... 
Cu iri en la vivon pro novaj pekfaloj kaj novaj larmoj? 
Cu... en la morto ser i forgesoti?... 

Ankora unu fojon vidi la dometon, la patron, kaj se li forpu os in... 
ar u li, kies vivcelo estis eduki in asta, akceptos sub sian tegmenton 

pekfalintinon?... Kaj do, kiam li forpu os in... tiam... 
Si ekstaris sur la sojlo silente, liaj okuloj atende surporde fiksitaj, ren-

kontis ian mortintan viza on: 
«Eloe!...» estis etno, demando. 

i donis al li kun senespere mal oja gesto rozon pa detruitan. 
La trajtoju de 1' maljuuulo aliigis kolero, doloro, honto... 
Do ne gardis in lia amo, sindono, ne evitis in la imiteco de 1' arbaroj.. 

la vivo venis postuli la al si apartenantan depagon kaj pa e ruinigis la mult-
jaran laboron de liaj manoj. 
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Do li edukis, karesis, amis in pro tio ke nekonato rabis al li la animon 
kaj korpon de lia infano!? 

Obtuza plor emo iri is el la brusto de 1' maljunulo. 
Lia lilieto! 
Tiu viza o dolore malvarma, tiuj okuloj rigardantaj en malproksimon 

de memoroj, tiu trajto de lacigo... la lipoj sang-makulitaj de kisoj... 
Lia lilieto... 
Kaj subite li karese alpremis in al sia brusto, kvazaü li volis per lar-

moj kaj kisoj forlavi de i la hontegon. 
Kaj el lia brusto iri is nur emo: 
«Infano... kompatinda infano mia...» 
ia bu o kisis liajn nudajn piedojn... doloro de soleco, la travivita nok-

to de feli o kaj disrevi o, la suferita senhonorigo... disfluis en larmoj pres-
ka feliCaj. 

ar li ne forpu is in: en la mirinda, Casta lilieto kaj en la pekfalinta 
virino same li vidis nur sian infanon. 

el la pola trad., 

E. FETHKE 

L I B E R A R U B R I K O 

Trídek-sepa datreveno de Esperanto. 

Pripensoj kaj komentarioj 

Lastan julion plenumi is la 37-a datreveno de Esperanto. 
Nia loka grupo Paco kaj Amo elektis la 3-an de aügusto por soleni tiun 

memorindan daton kaj organizis arman feston en arbaro C3n Cabanyes, 
apud Montmeló. Tie, en libera aero, loko saturita de pinparfumo, okazis 
festo partoprenita de irka ducent personoj. Sporta mateno kaj literatura 
vespero konsistigis la feston. 

Deklamantoj guigis la a dantaron per kantoj al la internada lingvo, 
la doj al la paciga celo de Esperanto kaj malbenoj al la milito kaj sòcia 
malordo. 

Paco kaj Amo, en kies programo havaskrom la propagando de Espe
ranto la disvastigon de racia kulturo por alten levi la homon, povas esti 
fiera, ke i kunigis tiom multajn esperantistojn kaj ke tiom da entuziasmo 

i sukcesis veki Ce la partoprenintoj. 
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La fatko ke 37 jaroj forruli is depost la apero de Esperanto, pripensi-
gas min pri la niovado nuntempa en Katalunujo. Superrigardo al i ne estos 
supèrflua por eltiri konsekvencojn, precizigi nian situacion kaj montri vo-
jojn por eligi gin el la kavaza morta aspekto hodia a. 

u ni povas esti kontentaj pri la progreso kaj stato de Esperanto en 
Katalunujo? Cu ni povas diri ke nia irado estàs progresanta? Kredeble ne-
niu kuragos respondi jese; certe neniu konscia esperantisto objektive ju-
gante povas diri ke nia tasko navas kuragigan frukton. Estàs vero ke en la 
tutmonda esperatitista koncerto hi aüdigas unu el la plej maldol aj sonoj. 

Ni ne devas trompi nin meni, ni ne devas fari al ni falsajn iluziojn; la 
vegetado de nia federació, la malfacila disvolvigado de niaj grupoj, el kiuj 
kelkaj ekzistas nur sur la papero, ne sufi as: tian vivon havas e plej banala 
grupo au niovado. 

Memkompreneble, tiuj, kiuj kolektigas sub la flago de ia grupo, sentas 
sin oportune kaj e trovas en gi ian aktivan vivon, sed oni devas jugi la 
aferon pli large, estàs necese gin pesi kun pli da realeco por alveni al la 
konkludo, ke malgra la ajne aktiva vivo, tia niovado ne estàs sufi e so
lida. 

Multajn jarojn de batalado havas sur si grupoj kiel Aplec, Barcelona 
Stelo, Nova Sento, Lumon, Paco kaj Amo, tamen facile oni povas konstati 
ke ilia tuta vivo fluas laü sania grado de graveco, sen grandaj reliefigoj, sen 
rimarkebla progreso, kiu prezentus al nia vido grandan kontentigan pejza-

on, kiam ni turnas la rigardon al la irita vojo. 
La deirpunkto estàs kronologie malproksima sed space trovigas je ma-

natingo. Ni ne povas konstati kun tiu sereniga interna trankvilo, kiun oni 
sentas e alproksimigo al vojagcelo, ke ni multon taris, ke ni multajn ba-
rojn renversis. 

Kion signifas io i? io i signifas, ke ni devas pliglatigi la situacion 
kaj ke farigas necese harmoniigi nian enlandan movadon kun la disvolvi
gado, kiun en aliaj landoj akiris Esperanto. Fari as necese duobligi niajn 
klopodojn, pli profunde identigi kun la idealo celata kaj ke ni donu al gi la 
tutan helpon, kiun gi meritas kaj postulas por plua antaüeniro. 

Trideksepjara batalado rajtas okupi pli altan postenon oi Esperanto 
okupas sur la kanipo de ideoj. Kiom da fortoj vane eluzigis en la Ionga for-
ovi inta tempo! Se pli praktíka taktiko estus gvidinta la defendantojn de 

de la Zamenhofa verko, ni estu certaj ke la horizonto antaü niaj okuloj pli 
hele brilus. 

Ni pripensu la aferon. Koncentrigu ni la penson kaj esploru u ni tro
vas la ka zon. Eble ni eltrovos la gustan vojon kondukontan nin al pli kon-
tentiga situació. 

Sendube per si mera estàs tiel nediskuteble grava la alpreno de 
neütrala Íingvo internada, orfa je partiecoj kaj inklinoj malsanaj, ke gi ne 
bezonas laúdojn nek pliajn argumentojn, sed, kaj tio estàs tre atentinda, la 
esperantistoj ne devas kontentigi per la sola propagando kaj disvastigo de 
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la lingvo: ili krom tio devas alte taksi iujn problemojn, nuntempe tiel mult-
nombrajn e ni niem, kaj ne sin fordoni al la detruanta fluo de la homaj 
pasioj. 

La kontakto kaj inter an ado de ideoj kun homoj el diversaj nacioj kaj 
rasoj elpruvas al ni evidente kiel stulte estàs uzataj la naciecoj por vekj 
falsajn, koruptitajn instinktojn. Súper la politika nacieco, nonio mortiga 
kaj naúza, ni starigu la ununuran naciecon tutmondan. 

Sub la nomo patrujo—sinonimo de nacieco—oni faris la plej terurajn 
krimojn. La eüropa atmosfero estàs aukora infektita de la granda (ho sar-
kasmol) milito. Tutajn popolojn la patriotisrno starigis por defendi la nacion, 
la kulturon, la... kapitalismon, pli uste. 

Ni rememoru bone ke la adeptoj de Esperanto, tiel predikemaj depaco, 
facile forlasis la mistikan esperantismon kaj ali is la respektivajn vicoju 
militistajn. La tiel kantita frateco interpopola brue falis je la unua premo 
deia patriota klavo. 

La esperantistoj sin tenis ne pli inde oi tiuj servautoj de dio, kiuj 
formetis la pastran veston por levi la fratmortigan pafilon. Kiau kontras-
ton evidentigis la fatko ke inter la predikata regno de dio kaj la regno de la 
homoj estàs abismo, kiun e la diministroj ne povis eviti. 

Alian aspekton prezentas nia problemo sed i estàs riskoplena en la 
nuna tempo. La lingvoj naciaj kaj Esperanto liavas intiinan rilaton, pri kiu 
hodia tie i ni ne povas paroli tiel amplekse kiel ni volus. Sinjorino Anas-
tasie grincigus tondilon kaj ni eble fatus en la reton de malsataj Casistoj. 

Tamen ni provu konkludon; toleremo estu inter ni, ni respektu ies 
iingvojn kaj súper ili regu la internada—universala estus pli gusta adjek-
tivo. 

Ke Esperanto per si mera, kiel puré lingva afero, ne sufi as por tiri la 
homaron el la malalta nivelo en kiu gi baraktas, estàs facile konstateble. 
Ke la simpla uzado de lingvo internada ne naskos lamiraklon honiojn mal-
bonajn fari bonaj estàs demando, kiu ne eltenas sa an analizon. 

Sekve altrudi as serioza studo, altrudi as novaj vojoj, se ni volas eliri 
el la marco. Akvo staranta senmove facile putn as kaj ni ne devas putri i, 
ni devas eviti senmovecon. 

Por tio fari as necese loki la lingvan problemon apud pli altajn celojn, 
kiujn devas subteni iu konscia homo. Nia vivo ne estu ombro, kiu estingi-
gos kun la morto. Ni plugu en la kaduka socio profundan sulkon, kiu en es-
tonteco brile videbli os kaj donos sanan frukton, kiu uigos veran vivon al 
la homaro. 

Sendube estàs sufi e malfacile difini, kiu celo devas esti la kuniranto 
de la lingva demando ar uste dekoj da tendencoj trenas la lioman cer-
bon, sed la triurafo estàs por tiuj, kiuj en sia esenco pli intime akordigas 
kun la le oj de la naturo. Ni ne volas difini por tio anta e elektitan skolon 
kulturon a moralon ar pri tio estàs ankora diferencoj inter grandaj filo-
zofoj. 
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Tamen ni konsentu, ke iuj ideoj meritas respekton, se oni subtenas 
ilin kun plena konscio kaj nobla konvinko. 

Tiel, enkondukante Esperanton en la katnpon de nia batalado generala 
por la altigo de la homaro, i ricevos nutran sangon el nia vivo, akiros for-
ton kaj fari os nia vera celo ktinfandi inta en tuton harmonian. 

La 37-a datreveno estu komeuco de nova batalplano akcelonta la de-
finitivan alvenon de racia homaro. Qi estu signo de revigligo energia en nia 
karnpo, gi estu fajrero, kiu bruligos la mondon. 

Alta kaj nobla estàs nia batalado. Al i ni domi nian vivon mizeran, 
rampatitan sur dornoplena medio, por in eligí el ia duonniortinta stato. 

Iru ni anta en sur la vojo al la paco, amo kaj líbereco. 

S. ALBERICH JOFRE 

Biblioéraíio 

(Ni recenzos verkojn duope ricevitajn) 

NATAN LA SAQULO. — Drameca poemo en kvin aktoj de Gotth. 
Ephr. Lessing. Esperanto-Verlag Ellersiek <6 Borel, Berlin kaj Dresden. 
1923. 208 pagoj, 16 X 11 cm. Prezo ne montrita. 

KarI Minor, la kritikema germanlingva komitatano, esperantigis la 
mondkonatan efverkon de Lessing. Nia literaturo akiris duoblan gajnon: 
majstran efverkon kaj majstran tradukajon. La tradukinto sukcese prezen-
tas nialpezan lingva on, sen strangaj frazkonstruoj nek trouzo de modernaj 
vortkonstruoj (multíu, kelkio). 

Malmultajn devoji ojn ni trovis. Ni notu; krom forkuri (p. 117), al sta-
radi, (p. 118), sen malka i (p. 156). lafoje la tradukinto permesis al si la 
uzon de eksterregula apostrofado de 1' artikolo; kaj 1' (p. 163-171) k. a. Kiel 
novaju vortojn ni notis: ofri, kalme, som-besto, raro, varo, devoteco, preci
piti, kombati, kozo, salvi (p. 139), sermono, bur o, breviero, prinzo, revolto, 
generi, ekspliki, agnoski, k. a. Preserarojn ni ne trovis. 

LA TRAGEDIO DE REGO LEAR. - Tragedio en kvin aktoj de William 
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Shakespeare. El la angla lingvo tradukis A. L. Curry kaj A. J. Ashley, 1924. 
170 pagoj, 18 '/s X 13 cm. Prezo ne montrita. 

Iom post ioni la verkoj de la fama Shakespeare multnombrigas en nia 
literaturo. La tradukintoj elektis unu el la plej energiaj el la verkoj de la 
angla majstro, sed ili ne plene sukcesis en sia malfacila laboro. En kelkaj 
lokoj la versojn oni tre nialfacile de ifras kaj la senco restas nekomprene-
bla, tamen, en aiiaj pa oj la lingvo facile fluas kaj trafe reflektas la ener-
gion de la originalo. 

Nekonsilindan apostrofadon de 1'artikolo ni ritnarkis, inter ili, kal 1', 
per 1' glavo, k. a. Korektindaj eraroj estàs: ago anstataü agon (pa o 12, li-
nio, 86), refleksivoj sia (50-4), siaj (84-29) kaj sia (132-430). Jenajn novajn 
vortojn ni notis; skitoj, definí, oferti, splena, generi, k. a. Deko da presera-
roj en ovi is. 

BABILADOJ DE BONHUMORA ZAMENHOFANO. J. apiro (Jo o). 
Rekomendita de Esperantista Literatura Asocio-. Esp. Librotrezoro No. 1. 
36 pa oj, ilustrita. Dua eldono 1924. Bialystok, Polujo. Eldonejo J. apiro, 
Lipova 33. Prezo 0'50 germ. ormk. au 0'65 sv. fr. 

Kvin amuzaj rakontoj pri la diversaj tipoj, kiujn oni trovas enerale en 
la grupoj kaj vivo de esperantistoj. La stilo estàs akceptinda kaj la lingvo 
gramatike korekta, se ni esceptas la du jenajn erarojn: «mangis» anstataü 
«mangas» (pago 14, linio 13), «kovrita per malvarma vito» anstataü «ko-
vrita de» (p. 17, lasta linio). 

SALJO 

Esperanto-Movado 

BARCELONA. — Anta nelonge komenci is e «Ateneu Enciclopèdic 
Popular», grava ciklo de paroladoj organizita de la lernantoj de la Escola 
del Treball. 

En la programo de tiu ciklo aperis la nomoj de kelkaj eminentaj orato-
roj; inter ili, tiu de nia samideano Jaume Grau Casas, kies parolado okazis 
la 12*0 de A gusto, pri la temo: UTILECO KAJ NECESO DE LINGVO IN-
TERNAC1A; TAÚGAJ KONDI OJ DE ESPERANTO. 
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Li vaste parolis ptï la eraroj de tiuj, kiuj opinias ta ga la revivigon de 
unu el la antikvaj lingvoj ktel tutmonda interkomprenilo. 

La lingvoj greka kaj latiua, li diràs, kvankarn ili estàs tre ri aj kaj per-
fektaj, ne povas adapti i facile al la moderna vivo car ili havas tro nacian 
karakteron por ludi tian gravan rolon. 

Poste li riniarkigis ke esperanto rigore ne estàs lingvo artefarita, Car 
gi entenas la esencon de la lingvaj reguloj plej komunaj, kio ebligas ke nia 
lingvo estu al iuj familiara kaj facile asimilebla. 

La parolado estis interesa kaj faris bonan impreson sur la multenom-
bran publikon kiu e la fino varme aplaudís la parolinton. 

GUIMERÀ 

Nia gazeto iam distingi is kiel literaturema. Gi estàs 
la oficiala organo de la Internada] Floraj Ludoj. Pàtria, Fi-
des, Amor estàs la trilogio de la Floraj Ludoj. Àngel Gui
merà estis la nesuperebla kataluna verkisto je tiuj tri pa-
sioj. Kiam li estis tre juna, èirkaü 17 jara, pro influohispa-
niga de la lernejo, li verkis siajn unuajn poeziajojn en 
hispana lingvo. Sed balda lia spirito venkis lian kulturon, 
baldaií lia natura genio superegis lian lernejan oficialan 
kulturon, kaj de tiam li iarn verkis en sia patra lingvo, en 
la lingvo natura de la popolo pro kiu kaj por kiu li speciale 
inspiris sin; de tiam li sentis, pensis kaj verkis en kataluna 
lingvo, kaj fari is la fidela kreinto, la genia esprimisto de la 
vivadaj pasioj de Katalunujo dum la 70 lastpasintaj jaroj. 
Okaze de lia morto la tuta kataluna popolo unuanime 
montris sian agrenon. 

Nia gazeto dolore konstatas la fakton ke la homaro ne 
plu havas unu el siaj plej eminentaj literaturistoj, kaj plej 
honestaj viroj en iuj sencoj. 

En proksima numero ni publikigos esperantan tradukon 
de specimena verka o de Guimerà. 
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N o v a Esperan t i s ta 

G r u p o en Sóller (Mallorca) 

Post mallongaj preparaj laboroj, la 15a" de A gusto, stari is 
la Esperantista Grupo «Sollerich» kaj elektis la jenan Direktantan 
Komitaton. 

Prezidanto 
Vicprezidanto 
Sekretario . 
Vicsekretario 
Vo donanto-Kasisto 

S-ro M. Arbona Oliva 
» J. Bestard Cànaves 
» M. Serra Pastor 
» B. Coll Ozonas 
» J. Coll Arbona 

Vo donanto-Bibliotekisto > A. Canellas Muntaner 
Vo donantasesorino . . F-ino F. Pizà Castaner 

» » F. Pizà Bermarar 
Tiu i us naski inta societo varme salutas iujn samcelantajn 

societojn kaj grupojn. 
La 17a" de sarna monato, solene oni malfermis la unuan kur-

son de Esperanto, kiu estis eestata de multaj personoj. Prezidis 
la Urbestro kaj eestis multnombraj reprezentantaroj de Esperan
tista Klubo Palma, de la Ru a Kruco kaj de la Asocio Prokultu-
ra de Mallorca. 

Alparolis la eestantaron S-ro Sancho, komitatano de Esp. 
Klubo Palma, klarigante la utilecon de Esperanto kaj íacilecon 
de ia lernado. 

S-ro Barceló, Delegito de U. E. A. en Palma, faris mallongan 
klarigon pri la gramatikaj reguloj de lalingvo Esperanto. 

Poste S-ro Alomar, prezidanto de Esp. Klubo Palma, salutis 
je la nomo de tiu i societo la novan grupon kaj per irka preno 
donita al ia prezidanto simboligis la unui on kaj fratecon kiuj 
devas regi inter amba societoj. 

S-ro G. Colom je la nomo de la Prokultura Societo de Ma
llorca gratulis la membrojn de la nova grupo pro ilia ekagado 
kaj laüdegis la valoron de I' parolo kiel antaüenpelantan forton 
en la kultura progresado de 1' popoloj, kiu ajn lingvo estàs tizata. 

Fine la Prezidanto del ' Esperantista Grupo «Sollerich» es-
primis sian dankemon al iuj eestantoj, al la komisiono organi-
zinta la Grupon kaj al iuj, kiuj bonvoleme rigardis la klopodojn 
por la divastigo de Esperanto en la urbo Sóller. 

La nuna numero de «Kataluna Esperantisto» estàs submetita alia mi
lita cenzuro. 

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



Delegats de la K. E. F. 
La reorganització de la nostra Federació és cosa urgent i irre

missible. Preguem a tots els delegats de K. E. F. que se'n senten i 
volen oferir tota l'activitat necessària per assegurar-ne una bona 
marxa, que'ns ratifiquin aqueixa disposició personal abans de fi de 
septembre corrent. El que no ens expressi en aquest termini el seu 
propòsit de l'acurada i necessària activitat — que no consisteix més 
que a fer-nos efectives les quotes dels federats de sa localitat, co
municar-nos tota nova alta, baixa o anormalitat o notícia de movi
ment esperantista i respondre les comunicacions de la Junta de 
K. E. F.—serà considerat renunciador del càrrec de delegat, que la 
nostra organització necessita efectiu a cada ciutat i a cada entitat 
esperantista local del territori que abracem. 

Per amor a tots els Déus, per respecte a la lògica, 
per dignitat de pensament, no dieu més "jo em faré 
federat quan veuré els fruits de la K. E. F." — Se
guint un tal principi tothom hauria esperat a veure 
els fruits de l'esperanto abans de fer-se esperantis

ta, i cap progrés no hauria mai reeixit. 



Federació Catalana cTEsperantistes 

Aquesta entitat, fundada poc després del V.è Congrés esperantista 
Universal a Barcelona, en 1909, amb ['objecte (Art. 2.°" delsestatuts) 
d'unir tots els esperantistes de terres de llengua catalana per a la di
vulgació i propaganda de l'Esperanto. 

CELEBRA anyalment, amb motiu de la seva reunió general, bri
llants Congresos Esperantistes, portant-ne ja 11 de realitzats a Saba
dell, Tarragona, Terrassa, Olot, Sant Feliu de Guíxols, Vilanova i 
Geltrú, Manlleu, Girona, Manresa i Vich. 

ORGANITZA els Jocs Florals Internacionals que són celebrats 
simultàniament amb els nostres .Congressos, contribuint així a l'enri
quiment de la literatura esperantista. 

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

EDITA, a mesura de les seves possibilitats, opuscles de propa
ganda i ensenyament de la llengua internacional. 

COL•LABORA a la celebració d'actes de propaganda, com confe
rències, obertura de cursos, exposiciones, visites, etc. 

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

CURA, en general de coordinar els esforços dels adeptes de 
l'Esperanto en terres de parla catalana. 

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

ADHERIU-VOS-HI! QUOTA ANYAL: 6 PTES. 

Excepcionalment podeu entrar a la Federació fins ,a fi de 1924 
pagant només mitja quota, és a dir, ptes. 3'—. No deixeu passar 
l'ocassió. 



ATALUNA 
TOANTIfTo 

Redaktoroj: S. Alberich-Jofre, Delfí Dalmau, Marian Solà 

L'Assemblea de la Lliga de Nac ions 
oficialment reconeix l 'Esperanto 

Recomanació 
M e m b r e s de 

als Estats 
la Lliga 

T E X T O F I C I A L 
L'Assemblea recomana que'ls Estats Membres de la Lliga de 

Nacions acordin a l'Esperanto, com a llengua pràctica auxiliar 
per a comunicacions internacionals al costat de les llengües 
nacionals en ús, el tractament i tarifes vigents per a "llengua 
clara" en comunicacions telegràfiques. Crida l'atenció de l'Or
ganització per a Comunicacions i Trànsit envers aquesta re
comanació. 

El report transcrit fou comunicat al Consell, als Membres de la 
Lliga i als Delegats en la V. a Assemblea, i fou acceptat unànime
ment per l'Assemblea el 20 de Septembre 1924. 

La qüestió de l'Esperanto ja fa tres anys que ve tractant-se en 
les diverses Comissions de la Lliga de Nacions, i la resolució presa 
ara obeeix al resultat d'enquestes i estudis fets imparcialment, d'on 
ve la unanimitat de la recent important resolució. Però nosaltres 
que sabem l'activitat desplegada com a informador i propulsor prop 
de la Lliga, de l'eminent samideà i catedràtic de Ginebra, Edmond 
Privat, volem aprofitar aquesta avinentesa a congratular-lo. 



Nur ma inskribitaj manuskriptoj sur unu flanko de iu paperfolio, ene-
rale korektaj en kataluna a esperanta lingvoj estàs akceptotaj 

u akceptitaj a ne, originaloj neniani estàs resendotaj 

«Deklaracio pri Esperantismo» — (Akceptita de la Unua Kongreso, en sia 
lasta kunsido) — Car pri la esenco de la Esperantismo multaj havas tre mal-
veran ideon, tial ni subskribintoj, reprezentantoj de la Esperantismo en diver-
saj íandoj de la mondo, kunveniíitaj al la internada Kongreso en Boulogne-
sur-Mer, trovis necesa laü la propono de la aütoro de la lingvo Esperanto 
doni la sekvantan klarigon— 1 La Esperantismo estàs penado disvastigi en 
la tuta mondo la uzadon de lingvo ne trale homa, kiu «ne entrudante sin en la 
internan vivpn de la popoloj kaj neniom celante elpti i la ekzistantajn lin
gvojn nadajn», donus al la homoj de malsamaj nadoj la eblon kotnpreni adi 
inter si, kiu povus servi kiel paciga lingvo de publikaj institucioj en tiuj Íandoj, 
kie diversaj nacioj batalas inter si pri la lingvo, kaj en kiu povus esti publiki-
gataj tiuj verkoj, kiuj havas egalan intereson por iuj popoloj iu alia ideo 
aü espero, kiun tiu aü alia Esperantisto ligas kun la Esperantismo, estos lia 
afero puré privata por kiu la Esperantismo ne respondas» 

El «Esenco kaj Estonteco de la Ideo de Lingvo Internada» — «Funda-
menta Krestomatio» — Per si meni la lingvo internada ne sole ne povas mal-
fortigi la lingvojn naciajn, sed kontraúe, gi sendube devas konduki al ilia gran-
da forti ado kaj plena ekflorado: dank' al la neceseco ellernadidiversajnfrem-
dajn lingvojn, oni nun malofte povas renkonti homon, kiu posedus perfekte 
sian patran lingvon, kaj la lingvoj meni, konstante kunpu i ante unuj kun la 
aliaj, iam pli kaj pli konfuzi as, kripli as kaj perdas sian naturan ri econ kaj 

armon» 

EKSTERORDINARA GENERALA KUNSIDO DE K. E. F. : LA 21 DEC-

1924, AKURATE JE LA 4a POSTTAGMEZE E ATENEU ENCICLO

PÈDIC, CARME, 30. - BARCELONA 

TAGORDO : REORGANIZO DE K. E. F. KAJ RILATO INTER K. E. F. 

KAJ IBERIA KONFEDERACIO. 


