
TRIA EPOKO NOVEMBRO-DECEMBRO 1925 N-ROJ 17-18 

ATAUUMA 
SPE^NTIfTo 

OFICIALA ORGANO DE LA KATALUNA ESPERANTISTA 
FEDERACIÓ KAJ DE LA 1NTERNAC1AJ FLORAJ LUDOJ 

JARABONO: 6 SV. FR. AU 1 ' 50 USONAJ DOLAROJ AU EGALVALORO EFEKTIVIGEBLA EN BARCELONA 

Redaktoroj: S. Alberich-Jofrè, Delfí Dalmau, Isidre Torrents 

Les llengües internacionals "naturals" 
Lord Grey en el seu llibre suara editat «Twenty Five Years 

(Vint-i-cinc Anys) 1892-916, dóna curiosos detalls de dificultats 
lingüístiques en les conferències diplomàtiques de Paris: Mr. As-
quith, Mr. Lloyd George i ell hagueren d'anar a una d'aquelles con
ferències, en la qual calia emprar el francès. — Asquith no volgué, 
Lloyd George no pogué, ell (Grey), doncs, hagué de parlar en fran
cès, malgrat del seu accent estrany, vocabulari limitat i gramàtica 
deficient». Quan el Consell fou acabat, i tots havien sortit, Lloyd 
George va dir a Lord Grey: «El vostre francès ha estat l'únic fran
cès que he pogut comprendre». 

LES UTOPIES D'AHIR 
No perquè una cosa no hagi estat realitzada és utòpica. O bé 

caldrà dir que tot projecte d'innovació és utòpic. D'altra banda, el 
nom d'utopia sovint amaga la manca d'informació. Ara fa cent anys 
una doctíssima Acadèmica del Continent declarava impossible — 
per raons científiques, no per apriorismes — la tracció a vapor... 
quan a Anglaterra ja esbufegaven les locomotores. 

LL. NICOLAU D'OLWER 
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Pro... kaj Por... 

MULTAJ ANEKDOTAJ ARGUMENTOJ DE PERSONOJ 

Eminenta esperantisto proponas kaj e oferas por granda pro-
jekto íavora al Esperanto, u pri vortaro, au propagando; li petas 
monrimedojn au helplaboron: se li sukcesos, Esperanto estàs kaj 
estos perfekta; se li ne ricevos sufi e da mono, kunlaboro au laü-
do, iu ajn lingvostudo por alia internacia lingvo prezentas pli bo-
nan solvon oi Esperanto, ar pro neniu alia internacia lingvo, e 
nur imaga, li ankora malsukcesis. Anka eminenta patrioto kiu 
atingis malsukceson pro sia patrujo kredas giri kulpa, ne sin. 
Kaj, kompreneble, li ne kredas kulpa alian landon en kiu au pro 
kiu // ne havis okazon malsukcesi. Lingvo, lando, profesio, fa-
milio k. t. a. estàs iam kulpaj la tiuj malgeniaj homoj kiuj volas 
sin kredi superaj. Tiel facila kaj dolça estàs tiu kredado! 

La Redakcio neniel respondas (sed nur la a toroj a tradukintoj) pri 

opinioj, neologismoj, kaj aliaj detaloj de artikoloj, k. t. p., en i tiu gazeto, 
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DU UNIVERSALAJ ARGUMENTOJ DE ESPERANTO 

Praktike, lingve pruvi is Esperanto la vera, la granda solvo, 
eltrovo, ellaboro, origanalo de Zamenhof. Dank'al la verko de la 
Majstro estàs faritaj jam multaj lingvostudoj, el kiuj plej sprita 
kaj profunda estàs tiu de Prof. Lingva Konsilisto Dro. log. kaj 
prec., Hans Wurstly-Arlequin, membro de A. . O., A. D. 0., 
A. . O., A. N. O., A. R. O., . J. O., E. B. L. O., ktp., klarigita de 
«La Orienta Revuo» el Tokio, a gusto 1925, subnomita «La Re-
vuo Ori onta» por tiu numero. La granda eraro de multegaj ho-
moj estàs ke ili kulpigas aferojn anstata sin, post malsukceso 
propra. La granda eraro de la autoroj de tiuj lingvostudoj, estàs 
ke ili sin kredas ne malpli oi geniaj kreintoj de la internada ling-
vo. Kaj erarego de multaj esperantistoj estàs timi ilin tiaj. Ni kaj 
ili povas ja vidi la universalan argumenton de Esperanto: ke 
praktike, lingve, la originalo de la Majstro pruvi is la solvo. 

Kaj, plie, kies lingvostudo havas la anunon? La interna ideo 
naski is kun Esperanto kaj Esperanto kun la interna ideo! E la 
«naturaj» lingvoj naski is kun propra animo kaj dekadencas kaj 
mortas kiam dekadencas kaj mortas la propra animo. La interna 
ideo de Esperanto, t. e., la animo, la vivo, estàs la alia univer-
sala argumento de Esperanto. 

Kial ni timus? 
iuj anta ju oj de lingvistoj kontra Esperanto: ke la popoloj 

de malsamaj lingvoj komprenos kaj uzos internacian lingvon 
malsame, evidenti is senveraj, falsaj. 

Ni simple bone komprenu ke iuj a toroj de lingvostudoj fa
ritaj Cu pro spontana esploremo u pro iu ajn anekdoto, estàs 
a toroj de monografioj, kelkaj e tre bonaj, pri internada lingvo 
faritaj dank' al Esperanto. Kaj ni konsciu anka ke niaj nur Lin-
gvaj Institucioj rajtas pridiskutí kaj vo doni pri iu ajn lingva 
temo el iu ajn deveno, rilata al la internada lingvo. Imponaj es-
tu la du Universalaj argumento} de Esperanto, kontra iuj anek-
dotaj argumentoj personaj. 
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FONETIKO KAJ ORAMATIKO 

Mi estàs certa ke neniam konfuzi os fonetike/en kaj ien, ekz. 
Sed pro sarna rezono mi ne estàs certa ke iam estos fonetike 
samvaloraj ie e man/ero (vojo, metodo) kaj e filozof/emo, ekz. 
— Kial? — Plej multaj lingvoj en kiuj estàs la vorto maniero na
vas por ties ie nur e. Kaj e la franca, kies estàs la formo man/'e-
ro, diftongigas tiun ie. La «natura» internada influo por tiu dif-
tongigo estàs fortega. E ajnas al tiu kiu volas dusilabigi ie e 
mam-Ero, ke li pensigas al auskultanto, pri kunmeto de radiko 
mani(o) kaj sufikso er(ó). Kontra e, sentigas klarigon pri la vera 
senco defilozofiEtno, dusilabigo de ia ie. 

Estàs kelkaj fonetikaj aferoj kiel tiu, kiujn devaskonsideri kaj 
almenaü prikonsili al la esperantistaro Komisiono pri Fonetiko 
el niaj Lingvaj Institucioj, u por subteni bonan evoluon u por 
eviti malbonan. 

La precizigo kaj gvido de la praktika uzo de la prepozicioj 
anka prezentas tre interesan temon al la Komisiono pri Grama-
tiko. 

Niaj a toroj kaj oratoroj ja malvolvas la lingvon, kaj precipe 
ili devas tiun taskon plenumi. Niaj Lingvaj Institucioj kun fakaj 
Komisionoj devas subteni kaj instruí la bonan malvolvadon de 
Esperanto. La gramatikistoj kaj instruistoj de la internada lingvo, 
efe la a toroj de lernolibroj, devas konscii la gravecon ke ili per-

fekte akordi u kun la decidoj de la Akademio. 

TRANSLIMA PROCEDO 

Ni do konsideras translima procedon de alia ajn esperantista 
societo a korporacio decidi au vo doni pri iu ajn lingva temo. 
Gis nun ni scias pri U. E. A. kaj S. A. T., ke ili alvenis tiun trans-
limon. Tiu fakto kiu estàs principe grava, efektive, is nun, ne 
havigis al la esperantistaro gravajn rezultojn, sed oni devas pri-
pensi la dan erojn de tia procedo, kaj ni vidas tro riska ian prin-
cipon en la Moralo de Esperantujo. 

Ni opinias ke gazeto, precipe internada gazeto, ne devas 
malakcepti dan vorton, en verka o de responda a toro, tial ke i 
ne estàs en la Oficiala Vortaro, sed ankaíi esperanta gazeto, Cu 
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nacia aü internada, tute ne devas sistemuzi e plej malgrandan 
reformon. 

La eilaborejo por oficiala kaj sistema lingvo estu nur niaj 0-
íicialaj Lingvaj Institucioj. iuj kieruloj alfluigu lingvan lumon 
kaj lingvan materialon al la komuna eilaborejo, kaj de i defluu 
pura definitiva lingva ri eco. 

Sed dume ni ne forgesu ke iam la kreado de lingvo elvenis 
efe de geniaj verkistoj. Filologoj, lingvistoj estis iatn efektive 

reguligistoj kaj klarigistoj de lingva kreitajo. Zanienhof estàs la 
kreinto de la lingvo internada, ar li geníe sentis la lingvan inter-
nacion, kaj li estis genia verkisto. 

Geniaj verkistoj kaj esperanta popolo povas ankora senfine 
malvolvi la verkon de la Majstro. 

Devoji o povas sekvigi nur propran falon au pereon, kaj 
perdon de semo, pli uste, eble, de planto. 

Neniu devoji u! 1926 alportu forton kaj sa on al la Espe-
rantistaro. 

DELFl DALMAU 

Je T nova jaro 

La jar' maluova agonias 
simila al maljuna vir': 
el lia brust' balda forflugos 
malforta lia lasta spir'. 
Ni oje enterigos tia 
kun nuda nun la kalendaro; — 
e 1' pordo telatendas jam 

la nova jaro! 

Ve! ofte dum 1' antaíía jaro 
abunde sangis nia kor'; 
ni iam vane luktis kontra 
mizero, malfeli ' , dolor' ... 
Sed Cion ni forgesu nun 
Ce plena glaso da nektaro: 
ekkantu ni honore de 

la nova jaro! 

Premiita en la Xlaj. Internaciaj Floraj Ludoj. 

Ankoraü vivas la niensogo 
kaj estàs hoino ofte sklav1, 
ankoraü grutnblas la militoj: 
ne ekaperas jam la Sav'. 
Sed kvaza dia la Mesi' 
alportas jeu al la homaro 
esperon novan je V estont' 

la nova jaro! 

Samideanoj iulandaj, 
kunligas nin la sarna cel': 
la nova jaro nin retrovos 
sub la standardo kun la stel'. 
Anta en iam iru ni, 
nin ne haltigu tenipa baró: 
promesas novajn venkojn ja 

la nova jaro! 

JAN VAN SHOOR 



KATALUNA ESPERANTISTO 241 

Mia naski urbo kaj ia foirplaco 

óis min mi diris al vi nenion pri la urbo en kiu mi tiaski is kaj vivadis 
is mia deksepa jara o. Ali ric donos al vi ian nonion, tio estàs ne necesa; 

mi povus doni al vi multajn iioniojn el la centoj, kiuj ekzistas kaj estàs tre 
similaj al la mia pri kiu mi rakontas, sed uste pro tio mi ne povas fari 
elekton, nek volas niencii e la mian, unu similas la alian kiel dunaskitaj 
infanoj. Se mi mem ne naski is en iuj, aliaj samsortanoj naski is en ili, 
vivadis en ili, elkreskis kaj ricevis sian edukon en ili, edzi is, revis, disre-
vi is, ekzistadis kaj mortis en ili. Do se mi rakontos kaj priskribos unu 
sennoman el ili i servos kiel priskribo de iuj. 

Mia urbo loki is en la centro la (a) — permesita zono — kiu estàs 
bone konata. En la mezo de tiu benata angulo de la tero, kie nu'aj fratoj la 
Izraelidoj estàs la plimulto inter la enlo antoj de iu urbeto; tial i estis 
konata inter la hebreoj kiel — Hebrea urbo — . Tie la liebreoj lo as kunigi-
taj kaj kunpremitaj kiel sardeloj, kaj fruktigas kaj plimulti as kiel homaj 
estajoj. ói kondutis kvazau apartajo de la tuta cetera niondo kaj ekzistadis 
jam delonge kvazau en son anta stato. ajuis ke i liavis nenian rilaton 
kun la cetera mondo irka anta gin kun la bnio kaj ekscito konataj per la 
nomo progreso, civilizo kaj similaj anta ena oj. Estàs vere ke de tempo al 
tempo tiu aíi alia etilo anto devis veturi al la apuda granda urbo por fari 
a eta ojn por la butikoj, sed dank' al Dio, krom komercajoj ili enkondukis 
nenion alian el tiu grandaurbo. 

Se vi volas bone konati i kun mia urbeto, malproksimi u de i ioman 
distancon, tiam vi vidos in entute kiel i estàs. De distanco mia urbeto 
ekaperos al vi en ia tuta beleco kaj armo. Montctoj irka as giri, kaj sta-
rante sur unu el tiuj vi vidos ke la domoj estàs malgrandaj, malaltaj kaj 
malkomfortaj. lli aspektas kiel malnovaj tombo tonoj sur antikva tombejo. 
Tombo touoj malrektaj, kurbitaj kaj nigri intaj sur kiuj kreskas musko pro 
antikveco. Kiel iuj aliaj similaj urbetoj i enhavas la konatajn efajn kon-
struajojn; kristanan pregejon kun piroforma longa turó finiganta per kru-
co, apud la pregejo sinipla pastradomo staras kun lernejo, kaj la urbdomo 
trovigas en la mezo de la foir-placo. Gi anka enhavis Sinagogon, Besmi-
dra on (b) kaj apude la vitbanejon kun la «Mikva» (c). Tiuj tri lastaj kons-

(a) «Permesita Zono.» Dum la Caraj tagoj en Rusujo kaj la Pola par-
to de Rusujo ekzistis distriktoj kie la Hebreoj ne estis permesataj logi, la 
aliaj distriktoj estis konataj kiel «Permesataj Zonoj.» 

( ) «Besnridra » Hebrea vorto por la pregejo hebrea kiu estàs uzata 
ne nur por pregi en gi sed ankau por sidi tie kaj studi la talmudon kaj la 
aliaju bibliajn komentariojn. En tio gi diferencigas de Sinagogo kiu estàs nur 
por pregoj. 

(c) «Mikva» Banejo speciale aran ita la certaj legaj reguloj. Kutime 
gi trovi as en la sarna domo kie lokigas la vitbanejo, sed en aparta ambro. 
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truajoj staris en la strato timkamúakvr al la befarea l i l i r jn, kaj je sufi e 
longa distanco de la kristaaa pregcjo. La ïiifliamjokaj la Mflrra, kvankam 
starigítaj ekskhtzíve per la w n o el la po oj de b bebreo , estis rnulte 
uzitaj de ta nebebreaj enlo atrtoj de la arbeto. 

Ban ambroj ea la bej»oj de avaj Tïwibaoj estis afero aekonata, kaj 
la vitbanejo kun la Mïkva todas gravan roto* te la bebreaj enlogantoj, ne 
nur sekularan sed religiao- La Mftva tnte aparte baras rilatojn tun certaj 
intimaj sentoj de la família mvo. N a n betareido pons esti naskita en nia 
urbeto sen inter\eoodeU Mflcva_ rujfiatDCfflojoepred€Tasviziti inla ta-
gon antaü la edzigo_. kaj iu «feiní^inij hebreu» període devas viziti gin... 
La < Animo-cetera» (a) de sabato kaj testotagoj ne estis sentitaj de miaj he-
breaj samurbanoj, se Ui ne faris viziton al la baoejo kaj la Mikva. Do la 
vendredaj kaj aliaj antanfestaj tagoj estis la plej aktnraj tagoj en tia insti-
tuto. Tiam la hebreoj sen escepto kntimis veni post la longa semajna la
boro, por sin purígi de la semajntagaj koto kaj malporajo. Di eniris tien kiel 
en sian propran patrolandon, kie iu povas atiqgi la saraao tnpon, supren-
irí la plej supran benkon, kaj vivigi sian mizeran animon almena por unu 
horo, kaj forjeti la pakajon da zorgoj kaj dolorcj, kiuj iika is Un dum la se-
majno kaj ebenigi siajn lacajn ostojn. Tie om ne povis rekooi la diferencon 
inter diversaj rangoj kaj klasoj, ri uloj kaj senhavuloj. iuj staris antaü la 
mirinda vaporo en benata egaleco. Tiujn tagojn anka utiligis la nebebreaj 
enlogantoj por viziti la vitbanejon, kaj tie inteme ftanke teBanke iuj var-
mi is sur la benkoj, vitis, sin batis per la specialaj balailojkajsinsapurais 
de kapo is piedoj. iuj eliris el la vitejo kontentaj, puraj kaj pretaj por la 
aliaj sep tagoj de laboro. 

Sed mi devas reveni al mia generala priskribo de ia urbeto. Enrigardan-
te internen de la monteto sur kiu vi staras, ne ser n en i stratojn; kiam nia 
urbeto estis konstruita oni ne uzis arkitekturan mezurilon kaj cirklon, kaj 
oni lasis malmulte da spaco inter la doraoj. Tio jam estis la kutimo de la 
prapatroj de la urbo, kie ajn oni trovis spacon oni konstruis sur in. Spacoj 
ja ekzistas por okupi o ne por alrigardo kaj uo. Spite la senordo de la 
stratoj tamen, la enlogantoj facile povis trovi siajn hejmojn e en la mallu-
mo de la nokto kun siaj edzinoj kaj infanoj, kie. siajfl 
nestojn e sen strataj lampoj. 

La komenco de nia urbeto estis, tiel mi iam iniagis. en riu flanko de la 
urbeto kie sin trovis la vojo kondukanta al la fervoia stacidom - -ido-
mo mem staris irka duhora piediro for de la urbeto. kaj iuj aliaj flankoj 
estis al mi nur fini oj de la urbeto. Mi diràs fini oj, ar dum mia vivo tie 
i neniam kreskis eksteren, la samaj stratoj kaj la samaj dometoj restis 

kiel iam. Enveturante en la urbon per tiu vojo, oni ekvidis unue la pre e-

(a) «Talmudo». Antikvaj parte hebreaj kaj parte Arameaj bebreaj li-
broj. fli euhavas grandan diversecon de herba] le oj. teaj rakootoj, íantaziaj 
rakontoj, vortoj de sa eco kaj konsilo por la Úntaga n u ' k. t. p. 
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jon kun la turó kaj la kruco, iom poste la dometon kie lo is la barbisto 
— i estis tre videbla pro ia longa stango kaj la du kupraj pladoj — kaj 
poste la urbdomon sur la foirplaco. 

LA FOIR-PLACO 

Dum la nefoiraj tagoj la placo estis sufi e malplena, escepte la frukto 
kaj vegetaj-vendistoj, oni vidis nenion sur i. Tiuj vendistoj estis maljunaj 
virinoj, kiuj sidis sur benketoj la tutan tagon kaj atendis la maloffajn klien-
toju. Antaü ili staris trogoj plenaj da fruktajo kaj vegetajo dum la somero, 
kaj dum la vintro, terpomoj, sekaj faboj kaj nuksoj. 

i tiun placon oni vere povis nomi la koro de nia urbeto, gi estis la 
viveentro kiu ekbatis subite iun a don kiam estis la oficiala foira tago. 
Tiam oni povas vidi grandan movadon en i. Amaso da popolo sin trovis 
tiam sur i. Kamparanoj kun siaj veturiloj irka staris ie ajn, interplekti-
taj kaj intermiksitaj. Hebreoj kaj hebreinoj pu i is kun la Cevaloj, la radoj 
kaj la direktilstangoj de la veturiloj. iuj penis a eti la produktojn de la 
kamparanoj; kokinoj, anseroj, ovoj,butero, bulboj kaj terpomoj. iuj pincis 
la kompatindajn anserojn kaj kokinoju, palpis la terpomoju, preuis peceton 
de la butero per la fingro kaj gustumis, faris ofertojn,foriris kaj revenis kaj 
a etis. 

i-tie kaj tie staris budoj, tabloj kaj benkoj sur kiuj sin trovis la vit-
laboro deia urbaj metiistoj: Botoj, uoj, pantalonoj, koloritaj tukoj kaj lo-
foj, jakoj, surtutoj kaj ornamitaj juvelaroj. Pingloj, broOoj, koraloj, kudriloj 
kaj kotonfadeno. La placon irka is la domoj kun la butikoj en kiuj ven-
di is anka la suprenomitaj artikloj, kaj la kamparanoj, post vendo de siaj 
produktoj, irka iris de uuu tablo al alia, de unu budo al alia, de unu buti-
ko al alia, mar andis, manfrapis, salutis, faris prezojn kaj malrapide a elis. 
Po telistoj vestitaj en komparanaj vestoj sin intermiksis en la amaso, kaj 
de tempo al tempo oni eka dis laiitan ekkrion de iu kamparanino — «Je 
üio! mi estàs pri telita!» Kaj ve al titi telisto kiu estis kaptita. La kampa
ranoj fari is la ju istoj, uzis siajn pugnojn, vipojn kaj bastonojn is kiam la 
unu sola policano en la urbo alvenis kaj savis la teliston de frua morto, 
arestigis lin kaj do fari is kiel antaüe, 

Tie en angulo oni vidis homon kun kesto, kiun li antaü momento star-
igis sur disfalditan dupiedon. Junuloj kaj kamparanoj pagas po malgrandaj 
moneroj kaj enrigardas en la truon de la kesto, kaj la homo turnas mauilon 
kaj deklamas: 

— «Tio estàs la granda urbo London. Tie- i preterrajdas sur evale lia 
mo to la Papo kun Rugaj pantalonoj kaj iuj staras antaü li sen apele. Nua 
vi vidaskiel Napoleono kun siaj francaj soldatoj batalas kontraü la Prusoj 
kaj la Prusoj forkuras kiel ratoj — Ha, ha, ha!! ekridas la enrigardantoj — 
Jen la turka Sultano rajdas en Kale o, la kvar cevaloj timigis, suprenturnis 
la kale on kaj la sultano el uti is el la kale o. Nu sufi as jam por via mono! 
permesu ke aliaj aliru kaj vidu la tnirindajn vidindajojn!» — 
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Antaií la butikoj staras knabinoj kaj virinoj, ili envokas la kampara-
nojn en la butikoin per iuspecaj alloga oj. Kaptas ilin Ce la manikojkaj en-
tiras iliu internen. Hebreaj portistoj kun pezaj ar oj sur siaj dorsoj kaj 
kurbitaj preskatí duone malsupren, penegas el ovi i el la amaso porforpre-
ni la paka ojn kaj reveni por aliaj. Hodiaíí estàs ankaü illa rikolta tago. 

Tiel bruas, zumas kaj bolas la foir-placo la tutan tagon de la foiro. La 
suno komencas subi i, kamparanoj aljungas siajn Cevalojn al la veturiloj, 
enpakas la a eta ojn, kaj unu post alia forlasas la placon kaj la urbon. io 
fari as kvieta kiel antafie, kaj restas tiel gis la proksima a do. Dumtempe 
la butikoj nialpleni is, iaj estroj kalkulas la monon, kontrolaslarestintan 
provizon de la komerca o kaj komencas prepari por voja o al la apuda 
granda urbo por fari novan a eta on por la proksima foira tago. 

Tiun tagon de la foiro mi Clam anta rigardis kun avido. Mi ne iris al la 
lernejo en tiu tago, Car mi devis helpi al mia patrino en la butiko, faris pa-
kajojn, kuris al la najbaroj por pruntepreni artiklojn kiuj niankis al ni por 
vendo, kaj plej efe, mi devis atente alrigardi la klientojn ke ili ne telu dum 
la mar andado. Tiuj foirtagoj estis al mi tre utilaj. En ili mi lernis laling-
von de la kamparanoj, kiuj ne povis paroli la hebrean lingvon, kaj ankaü 
lernis la arton de komerco, art pli bone diri de mar ando. 

Du gravaj objektoj ekzistis en mia urbeta vivo. Ili estis la plej efaj 
aferoj en la vivo de miaj samurbanoj. Unu depeudis de la alia; estis la Sa
bata tago kaj la foira placo. De la foira placo depeudis la tuta ekzistado de 
miaj samurbanoj, sed estis nur por la sabat-tago ke la foirplaco entute de
vis ekzisti. 

Se lu per màgia bastono, au miraklo, povus forigi art elvi i la sanktan 
sabaton el la vivo de nia urbeto, samtempe ankaü estus malaperinta la 
graveco de la foira placo. Cfu hebreo en mia urbeto nur laboris la tutan se
majnon por gajni tion kion li bezonis por sabato. iuhore, iutage la vorto 
— Sàbat— estis sur iliaj lipoj. «Oni ja devasperlabori por sabato» diris iu 
hebreo, kiam li kontente rakontis al sia amiko pri iu profitiga negoco. 

Oni diràs pri la angla mezklasa Iaboristo ke li laboras la tutan jaron 
por havigi al si la monrimedojn, por libertempi unu art du semajnojn dum 
somero e la marbordo. La liebreoj en mia urbeto faris same dum iu se-
majno. Ilia celo estis havigi monrimedojn por festi la sabattagon. Ili malsa-
tis la tutan semajnon, man is sekan panon kun peceto de nekuirita bulbo 
entrempita en salo, art kelkajn boligitajn bulbojn, kio ajn sufi is porkunteni 
la korpon kaj la animon. La celo estis prepari ion bongustan por sabato. 
Tiam oni nepre devas havi decan man otablon. Blankajn plektitajn pa-
nojn, fi on kaj viandon. 

Sabattagaj himnoj promesas al la Hebreo bonegan estontecon en la ve-
nonta mondo, se ili bone man as en sabato kaj dividas sian man ajon kun 
la malri aj hebreoj kiuj posedas nenion. 

« — Per bona inango, bona trinko 
Per multfrandajoj, gastameco, 
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Estonton bonaii vi atingos, 
e 1' ven' de l'tag' en viv' venonta.» — 

kantas ia hebreo iu sabattage dum la nian o. 
Tuj post la fermo de la butikoj post la foirtago, komencígis la sabat-

preparo. Citi domo en la urbo, la ia ebleco kaj bonhavo, fari is bakejo 
kaj ktiiiejo. Oni bakis, ktiiris, purigis la anibrojn, lavis la infanojn kaj la 
íolajojn. Sabato estis grandioza afero por miaj samurbauoj kaj Indis gra-
veganrolon en la vivo, tial oni bezonis la bntikojn, la kamparanojn kaj la 
foiran placon. 

LA FIAN 1NO SABATO 

«Pro honoro de Dio. Pro honoro de Liaj ordonoj. 
Pro la an.ata sankta Sabato, mi bruligas la sank-
tigitajn kandelojn». 

(EI prego kiun diràs hebrea virino e 
bruligo de la kandeloj vendredon vespe-
re, aiitaíi la sunsubi o) 

La plej agrablaj horoj en nia hejmo, kiel en in ortodoksa hebrea hej-
nio, iam estis la dudekkvar horoj de sabato, kiu danras inter la sunsu-
biro de vendredo kaj sabato vespere. iu hebreo, la tradició, posedas dn 
aniïnojn. Unti estàs la kntitna animo iutaga, la dua estàs, kiun la talinn-
do nomas — La animo cetera —. òi eniras en la hebrean korpon ven
dredon vespere kaj forlasas in sabaton vespere post la fini o de sabato. 
Tiu animo estàs unu el la plej sanigaj balzamoj, kiun oni povas donaci al 
iu malfeli ulo, malsani anta spirite, kura e, po e au luimore. Mia patró, 
kiel itt alia hebreo en nia urbo, ricevis kun la alveno de sabato ne ntir no-
van animon, sed novan spiriton, uovan vivon. Ne gravis kiom ajn estis liaj 
agrenoj dum la semajno; kaj tiuj ne mankis al li; tuj kiam la sabato ko-

meuci is io estis forgesita. Vera transformigo okazis en lia tuta sinteiio je 
la alveno de tiu nova animo cetera. Mi oft evidis liu baraktantan kun diver-
saj sortoj de la iutaga vivo dum la semajno, sed dum sabato li estis tute 
serena kaj feli a, kaj kun li ni, liaj infanoj. La mirinda por-sabata animo 
faris miraklon por la fian o de sabato. 

La fama Germana Poeto Heine, kiu pro sia juda deveno ver ajue niem 
spertis en sia jttneco la ekstazon de sabato, guste priskiïbas la spiriton de 
tiu transformigo en sia poeziajo: — 

Tiu i numero de «Kataluna Esperantisto» estàs submetita al la milj-
tista cenzuro. 
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PR1NC1NO SABATO 

En araba fabel-libro 
vidas mi sor itajn princojn, 
kiuj ofte la antaüajn 
belaspektojn reakiras. 

Jen la harkovrita monstro 
refari as Re o-ido; 
ornamri e brilvestita, 
enatni e fluton blovas. 

Sed subite flugas for la 
sor a tempo, kaj ni vidas 
Han re an princo-mo ton, 
kiel a igitan nionstroii. 

Pri re id' de tia sorto 
kantas mia kant'. Izrael 
li nomi as. Sor odiio 
lin al liund' alifonnigis. 

Hund'kun hundaj pensoj, li la 
tutsemajnon sklave vagas 
tra la nokt' kaj sterk' de 1' vivo; 
Mokobjekto de 1' stratbuboj. 

Sed vendred-vesperon dun, 
en krepuska hor', subite 
iràs for sor aj' kaj hundo 
i as hom-estaj' denove. 

Hom-estaj' kun honiaj sentoj, 
kun levita kap' kaj koro, 
feste, puré privestita, 
pa as li en patran halon. 

«Mi salutas Hal' amata! 
De Re patro mia. Tend' de 
Jakob, viajn enirfostojn 
sanktaju, bu o mia kisas». 

Kiaj benataj horoj estàs tiuj dudek kvar horoj de sabato sankta por mult-
miloj da viroj kaj virinoj en la hebrea mondo! Sabato sankta, la fian ino de 
Ciu hebreoü 

(a) «Le o da di likras kaloU — 
Iru kara, vin atendas 
fian ino. i malkovras 
la viza on vin akcepti» — 

estàs parto de la vendreda vespera prego en la sinagogo, deklamita de iu 
kantoro per sia plej ekstaza kaj sonora vo o. Kiom da junaj koroj eksaltis 
pro ojo Ce la eho de tiuj gajaj melodioj, kiuj kutime akompanas la suprajn 
kaj la sekvantaju liniojn de tiu prego: — 

«Renkonti sabaton iuj ni iru, 
Car i estàs fonto de beno. 

De la komenco, jam de anta e, 
i la princino estàs kronita. 

(a) «Le o da di likras kalo» estàs la hebreaj vortoj de la teksto, ia 
signifo sekvas en la dua Unió kaj poste. Heine uzas in en la originala 
teksto. 
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Forskuu la polvon, levi u! 
Vesti u en roboj 
de via beleco, mia popolo!» 

Kiu povas taksi la valoron de tiu juvelo-Sabato-? ói omatnadas la spi-
riton kaj la korpon de iu ortodoksa hebreo. Dudek kvar horoj da tiankvila 
kaj benata ripozo de iuspeca zorgado kaj turmento kiuj irka as la tut-
semajnan vivon de la hebreo. — «kun la alveno de Sabato alvenas trank-
vilo kaj ripozo» — estàs talmuda maksimo, kiu enradiki as en la hebrean 
koron de gia juneco. 

Je la sunsubiro vendredon vespere la patrino de la hejmo bruligas la 
sabat-kandelojn, kiuj staras sur blanka tablotuko en kupraj a ar entaj 
ingoj. i kovras sian viza on per ambaíí nianoj kaj diràs: — 

«Benita estu vi mia Dio, Re o de 1' mondo, kiu 
sanktigis min per ordonoj, kaj ordonis min bru-
ligi la kandelojn de sabato. Pro honoro de Dio, 
pro honoro de liaj ordonoj, pro la amata saukta 
sabato, mi bruligas la sanktajn kandelojn.» — 

i pre as silente kelkan niomenton por la bouo de iuj amataj doma-
noj kaj amikoj, kaj kvaza nego degelas en unu momento iuj agrenaj 
pensoj de la semajno anta la sankta fajro de tiuj sabat-kandeloj. La sank-
ta sabato komenci is; oni devas neplu pensi pri negoco a kiu ajn rnalspi-
rita afero gis la sunsubi o sabaton vespere. 

La bruligo de la sabat-kandeloj estàs laü hebrea tradició grava devo 
por la virino. La hebrea virino havas la devon iagrade repagi al la homaro 
tion, kio estis forrabita de i per la ago de sia pra-fratino. Evo estingis la 
lumou-animan de la homaro per sia instigo al Adam en paradizo, ke li 
maugu de la «pomo-de-scio», kies rezulto estis ke la homo farigis morte-
mulo kaj lia animo estingigas je 1' morto. Tial la hebreino nepre devas bru-
ligi almena du kandelojn iun vendredon vespere je la komenco de Sa
bato. 

LA BENO DE LA SANKTA SABATO 

Kiam la hebreo forlasas la sinagogon vendredon vespere por iri hej-
men, du Augeloj akonipanas Un survoje hejinen. Unu estàs bona augelo kaj 
unu malbona angelo. Kiam la trio cniras en la domon kaj trovas la kande
lojn bruligitaj kaj ion preparita en gaja kaj bona ordo. Sur la tablo, pura 
kaj blanka tablotuko, bongusta mangajo, abundeco kaj serena atmosfero 

irka e, la bona angelo kun ojo eldiras;«— Proksiman sabaton estu sa-
me — »! — kaj la malbona an elo kontra vole aldonas «Amen». Se la malo 
regas en la hejmo, tiam la malbona an elo kun malico eldiras; « — Proksi
man sabaton estu same!» — kaj la bona angelo kontraüvole aldonas 
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«Amen». Tial iu hebreo prizorgas ke vendredon vespere regu en la hejmo, 
paco, trankvilo, sereneco kaj bone preparita maiigotablo. 

E la plej malri a hebreo penegas prepari bonajn inaii a ojn por la sa
bata tago. — « u vi jam gajnis por sabato?» — estàs kutima demando de 
unu malri a hebreo al alia e ilia renkonti o durn la tuta semajno. Kvan-
kam mia patró ne nombris siu inter la ri uloj, tamen la sabat-man a o iam 
estis alloga, pro la fre aj sabat-haletoj, (o) la kuiritaj fi oj kaj la viando 
kun la «cimos». (b) 

«Estàs nenia troigo diri, ke ni infanoj kune kun la gepatroj, ekzistadis 
la tutan semajnon per la anta uo de tiuj sabataj man ajoj. Kiel ni iuj 
atendis avide la revenon de la patró el la sinagogo vendredon vespere. Tu-
te trankvile ni toleris iun tiranecon de nia avino vendredon posttagmeze; 
la sistemati kaj perfektan purigadon de nia hararo per la nialgrand-denta 
kaj delikata kombileto kiun i uzis, kaüzante per i senfinajn dolorojn, la 

isfundan irka lavon, kaj ni e staiis respektoplenaj kiam la avino, post 
la bruligo de la sàbat-kandeloj, metis siajn manojn sur niajn kapojn kaj la 
tradició benis nin; — «Dio vin faru kiel Efraim kaj MenaSe (c)!> — . 

Belaj estis tiuj vendredaj vesperoj. La patró post veno el la sinagogo 
eniris kun ridetanta mieno, salutis nin per la kutima «Bonan Sabaton!», 
patrino en sia edzi a jupo reciprokis per egale ridetanta vizago, kaj la pa
tró tuj komencis tiuu komplimentan deklamajon (Proverbo Cap. 31) — 
«Virtan virinon kiu trovas, pli multe oi juveloj estàs sia valoro» — kaj la 
tutan apitron kiu finigas per — «falsa estàs la gracio kaj malsagajo la be-
leco. Di-timanta virino estàs la dinda, donu al i la frukton de sia mano, 
kaj iaj faroj estos la dataj en la pordegoj de 1' urbo» — . Tiun apitron el 
la proverbo kantas Ciu hebreo antaü la mango vendredon vespere. Gi estàs 
malgranda kompenso al la edzino, por iaj penoj dum la semajno en la mas-
trumado kaj la bona preparado de la sabat-mangajo. 

Kun vera ekstazo aüskultis mia patrino al tiuj eldiroj, sentante en sia 
koro ke la patró ilia direktis al i, kaj el la deklamo de Kidu , (d) kiam la 
patró levis la gravuritan argentan pokalon plenau je ruga vino kaj eldiris 
per la agrabla melodio bone konata; — 

(a) «Haletoj» estàs la hebrea vorlo por plektitaj blankaj panoj kiuj 
ofte estàs uzitaj por Sabato. 

(b) «Cimos.» Estàs postman a o; kuiritaj fruktoj, plej ofte sekigita 
frukto iniksita el pruuoj, pomoj kaj piro. La vorto «Cimos» enradikigis por 
tiu man a o. 

(c) «Efraim kaj Mena e» estàs la du filoj de Jozefo en Egiptujo, kiuj 
supozeble estis benitaj per beleco, sageco kaj Cio kio estàs bona en la 
mondo. 

(d) «Kidu » La bonvena prego kiun diràs iu hebreo jeia komencigo 
de sabato,antaü la mango vendredon vespere post sia reveno el la Sinagogo. 
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«Kaj estis finitaj la Cielo kaj la tero kaj iuj iliaj apar-
tena oj. Kaj Dio finis en la sepa tago Sian laboron, kiun 
Li faris, kaj Li ripozis en la sepa tago de la tuta laboro, 
kiun Li faris. Kaj Dio benis la sepan tagon kaj sanktigis 

in, ar en i Li ripozis de Sia tuta laboro, kiun Li faris 
kreante». — 

Ni infanoj uis la kontentecon kiu regis en la hejmo kaj sur ies viza o 
kun la saina fre eco iun vendredon vespere, kvaza i estus granda no-
va o. 

LA MALGAJA DISI O 

Anta vidante la tutan semajnon kun sopiro la alvenon de la sabato, la 
hebreo nature disi as de tiu bela tago tre malfacile kaj kun granda bedaü-
ro. Mia patró kutimis sidi e la tablo por la tria man o sabaton posttagme-
ze gis fre malfrue nokte. Li ne perniesis la bruligon de la lampo, signo de 
fini o de sabato, gis kiam oni klare povis vidi en la ielo multajn stelojn 
amasigitajn kune. En la krepusko de iu sabata vespero mia patrino kuti
mis deklami, iam per la sarna melankolia melodio, kiu tamen estis agra-
bla al niaj oreloj; — 

Dio de Abram, 
Dio de Izaak, 
Dio de Jakob, 
Sinjor' de V iuj mondoj! 

La sankta sabato foriras, 
Kun i niaripozo. 
Nova semajno alvenas, 
Kun i novaj Cagrenoj. 

Nova semajno alportas 
Al viaj kompataj infanoj, 
Novaj n zorgojn, 
Novajn timojn. 

Tial, estu via volo, 
Ke la nov-venant-semajno, 
Pordojn de kompat' kaj beno 
Por ni iuj tuj malfermu. 

EHofiu la profeto, 
Pienas la bastonon 
En la dekstran niauon. 
Kaj eldiras benon 
Súper tutan landon. 
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Tiel laüte, 
Tiel bele. 
Diras'ciuj 
Infanetoj; 
«Amen kaj Amen»!. 

Kaj ni infanoj ripetis post i la vortojn — «Amen kaj Amen!». Eliohu 
la profeto kiu supreniris Cielen en fajrakale o trenita per fajraj evaloj, ha-
vas apartan lokon en la koro de ciu hebreo. Li estàs unu el la plej grandaj 
boneguloj kaj la gardanta an elo de iu bona hebreo. Mia patró, patrino kaj 
mia avino, iuj kredis ke Eliohu la profeto nepre prizorgas nin iujn de la 
fini o de sabato is la fino de la semajno. Se mia patrino iam faris bonan 
negocon en la butiko kun iu kamparano nekonata al i, i vere kredis en 
sia koro ke estis Eliohu la profeto, kiu venis en alivesti o de kamparano 
por tiu celo. «Kiu scias — el emis ofte mia patrino — eble Eliohu la profe
to venos kaj alportos ion bonan por la venonta semajno». — 

Kun tiu forta espero por la nekonata venonta semajno, tamen venis 
malgojo e la finigo de sabato. Post la supra deklamo la patrino levi is 
nialrapide, forprenis la blankan tablotukon kaj bruligis la vakskandelojn, 
simbolo de malgajo kaj beda ro. Balda poste la patró kun profunda emo 
plenigis la pokalon el la restinta vino kaj diris la «Havdala» (a) la adiaü-
pre o al la fian ino sabato. Li tenis en sia dekstra mano la pokalon kaj en 
la maldekstra mano argenten ujon plenan je aromajoj kaj spicoj dum la de
klamo, kaj tuj post la fino de la deklamo li flaris profunde kaj kore el tiuj 
aromajoj, eltrinkis la vinon kaj versis la lastajn restintajn giitojn sur la ta-
blon, kaj en la gutojn li trempis la brulantajn kandelojn, kiuj post kraketo 
estingi is. 

Tiel malaperis la bela tago en aro da ceremonioj kaj ritoj neniam for-
geseblaj. Heine la fama Germana poeto esprimas la malgajecon de tiu mo-
mento kaj ian profundan signifon je la fino de sia poeziajo «Princino Sa
bato» jam citita antaüe; — 

Sed la bela tag' forflugas; 
Kvazaü per ombrecaj kruroj. 
Pa as nun al li malbeno, 
Hor' malbona — Princo emas. 

Sentas li ekprem' glacia 
De sor fingro Ce la koro. 
Jam trafluas lin frosttremoj 
De la hund-metamorfozo. 

(a) «Havdala» estàs !a adia a pre o e la fini o de sabato. 
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La princin' al princo donas 
Ujon plenan d' aroma o. 
Pense fiaràs li — ankora 
Fojon volas sin ojigi. 

La princin' regalas princon 
Ankaú per adia — trinkajo — . 
Rapideme li eltrinkas, 
Nur malmultaj gutoj restas. 

Nun la tablon li aspergas, 
Prenas tiara vakskandelon, 
Trempas gin en la malsekon, 
ó i kraketas, estingigas. 

J. D. APPLEBAUM 

Premiita en la Xlaj. Florai Ludoj. 

Pro... kaj Por... 

La nova organizo de K. E. F. provita en la finiganta jaro, pruvigis suk-

cesa. Eble unuafoje, en la fnnkciado plena de nia Federació, gi alvenis la 

finon de la jaro sendeficíte, e doninte la tutan kvanton de nia gazeto po 

16 pagoj po unu monato; e aldoninte eksterordinarajn ilustrajojn al gi. La 

kotizoj de individuaj kaj asociaj mernbroj, la memstarigo de la abono por 

la gazeto, estàs bonaj bazoj. Plie, la nova organizo de K. E. F. realigis pli 

vastan, pli firman irka prenon de nia movado en la Katalunlingva terito-

rio. Tamen ni ne akurate plenumis la eldonadon de «Kataluna Esperantis-

to», iumotiate, iunumere; tial ni devas peti senkulpigon, malgraü ke la 

kaíízo de tiu malreguleco estàs en la flanko de la presejo, kiun ni pro kel-

kaj motivoj devas akcepti. Sed novaj cirkonstancoj permesas al ni vidi ke 

de la nova jaro «Kataluna Esperantisto» aperos regule, iumonate. La el-

preso de la Kataluna Antologio, kaj la ekonomia stabilo atingita de K. E. 

F. estàs du el tiuj cirkonstancoj. 
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Mia Fiancíno 

Si PAROLAS 

Dol e, milde Si parolas 
kun argenta vo sonor' ; 
kiam ia vo ' petolas, 
en gi la te tintas or'. 

Estàs ia voC kaskado 
de sonoroj de kristaF , 
melodia serenado 
de mirinda najtingal'. 

Sonu iam, vo amika, 
kun gajec' de sonoril', 
kun reviga arm' muzika, 
kun purec' de birda trií'! 

I RIDAS 

ia rido ravas min 
per gajeco radianta; 
ia kara ojinklin' 

montras sin per rido kanta. 

Kiam sonas Sia rid', 
en mi estàs oj' intima, 
je Si kreskas mia fid', 
mia ara' i as senlima. 

Nu, de sia rid' sen es' 
fluu iam la torento! 
Nova rid' — nova promès' 
pri 1' feli ' de mia sento! 

I RIGARDAS 

Kiam pasie Si rigardas, 
fajron Si havas en okul'; 
Siaj pupiloj ante ardas 
Car en kor' estàs ama brnl' . 

Pro V ama ard' , Sia pupilo 
pli luma estàs oi iel'; 

min pli ojigas ia brilo 
oi de la tago la lumhel'. 

Restu por iam tiaj bruloj 
en Sia korp' plena de am' ... 

iam en Siaj fajr-okuloj 
brilu de l'am' la dia flam'! 

I KARESAS 

Estàs ebria la plezur' 
kiam Si dol e min karesas; 
pliajn feli ojn ekpromesas 
dolfia kares' oi ama jur'. 

De la karesoj la nuírmur' 
en intimec' nia ne esas. 
Tíam la mondon ni forgesas 
kaj vivas nia amo nur. 

Min ebriigula plezuro 
de ama juro kaj kares'; 
vibru sen ces' kares-murmuro, 
en la plezuro de l'forges'! 

I AMAS 

En la dezíro ami in 
mi jam de longe min konsumas. 

e amba ni 1' espero lumas: 
Fine ni baldat! havos nin. 

i amas min, sed tia am' 
estàs pri am' nur anta sento... 
Kiam alvenos la momento 
bruligi nin en 1' ama flam' ? 

Nur dum Si amos, vivos mi 
kun ri a sent' de vivo forta: 
am' Sia faros min senmorta 
kaj tiel pova kiel Di' ! 

JAUME GRAU CASAS 

Premiita en la Xlaj. Floraj Ludoj. 
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(El H. Heine) 

Vi estas bela, pura, 
aminda kiel flor'. 
Viri vidi dol doloron 
estigas Ira la kor'. 

Benkovri vian kapon 
io devigas min. 
Di' gardu tiom bela, 
aminda, pura vin! 

Trad. E. JUNQ 

Ce Samovaro 

e malnova samovaro 
sidas ruso kaj hungaro. 
Dum la akvo zume bolas, 
la amikoj ekparolas. 

«Havi landon en libero, 
tamen migri tia la tero, 
iri vojon, sed sencelan.., 
Cu vi kouas pli kruelan?» 

Premiita en la Xlaj. Floraj Uudoj 

La hungaro ne respondas, 
liaj pensoj geme ondas, 
vi as Iarmon retcnitan. 
«Havi landon, sed perditan...» 

Ce malnova samovaro 
sidas ruso kaj hungaro. 
Dum la akvo bolas zume, 
ili ploras... ploras kune. 

JUI.IO BAGHY 

C?3 C?3 C$3 

Pro... kaj Por... 

Interkorespondado. — Al ni alvenis multaj proponoj kaj petoj por inter-
korespondado kaj inter an oj. Unu estas tre serioza pri pedagogio. — Kial, 
anstata privata korespondado la proponinto ne verkas por esp. urualo a 
gazeto, t. e. por publiko? Tio instigos aliajn auka verki pri la sarna scienco 
la la propra lando, kaj li samlabore atingos pli da efiko. Kronie, estas 
adresaroj de inter an uloj, kolektuloj, koresponduloj ktp. — Kial oni por 
io pafas la delegitojn de U. E. A? Kompreneble la delegito de U. E. A. 

transdonis la proponon al esp. instruisto. — Sed u tiu respondos? Do por 
inter an ado estas pli efike enskribigi sin en la koncernajn adresarojn, aü 
ilin utili kaj per ili elekti korespondanton aíí inter an anton, kiu e anon-
cas sin kun tiu celo. 
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Mistera fra lino 

Kiam mi losis pordon de mia kajuto, proksime en la koridoro ekaüdi-
gis ies pa oj multepezaj kaj rapidemaj. Returni inte, mi ekvidis la vapor i-
pestron, kiu rapidis ien, sulkinte la frunton kaj fiksinte anta en seriozan 
rigardon de siaj grizkoloraj okuloj. 

— Bonan matenon! — mi diris, uste lia granda, malvigla figuro atingis 
min. 

— Ha! — li ekkriis, haltante por unu momento kaj etendante al mi sian 
dikan manon. — Cu vi jam veki is? — kaj, jam daíírigante sian vojon, li al-
donis per ràpida parolmaniero: — Se vi enuas tie- i pro izoleco, iru supren 
kun mi!... — kaj malaperis sur la tuparo. 

Mi ekkuris post li kaj, malfacile spirante, balda levi is la kruta fera 
tuparo sur la supran ferdekon de la vapor ipo, kie estis vidata grandlitera 

elokventa averto: «Oni malpermesas al privatuloj eniri i-tien» kaj kie aten-
dis min la vapor ipestro. 

Estis nebula printempa mateno. Akra malvarma vento blovis uste 
renkonten al ni, disblovante niajn baskojn kaj penante malice sen apigi nin. 
Pro densa nebulo nenio estis videbla e je dekpa oj. Je proksime a di is 
sen ese alarmaj fajfsignaloj diversvocaj de du vapor ipoj. 

Ni preteriris kelkajn vapor ipanojn, kiuj jen sin ovis tien kaj tien ei 
tra la ferdeko, jen staris apud rando meni de la ferdeko kun longaj stangoj 
en la manoj kaj pretaj tuj ion fari, jus alflugos al ili komandvo o. 

— Nu, en kia stato estàs la afero?,,, — la vapor ipestro demandis afable 
sian helpanton, junan bravulon, kiu, vestita je leda jako, staris sur la ko-
mandponteto kaj fikse rigardis ien tra la nebulo. 

— Ni ree etis la ankrojn... Diabla nebulo!... 
— Kie ni estàs? 
— Proksime de promontoroVarju kin, ni jus preteriris UdaCa'on... Faru 

ree alarmsignalon! — Li ekkriis al iu la tege kaj tuj, supersonante lian vo-
on, eka di is akresona fajfo. Eno tuj ripetis lasignalonkaj similaj alarmaj 

fajfoj eka di is anta e kaj malantaííe de la vapor ipo. 
— Fam pli ofte la signalojn! — ordonis la vapor ipestro kaj ekpa is 

la longe de la ferdeko. 
— Por kio oni faràs la signalojn? — mi demandis iin sekvante post li 

pa o post pa o. — La nebulo ja estàs densega kaj estàs riskoplene da iigi 
la vojon. 

— Jes... Tamen inter ni estàs kura uloj, kiuj malgra malpermesoj kaj 
dan ero, ueniam haltigas sian vapor lpon. Jen, por eviti kunpu i on kun ia 
tia kura ulo, oni faràs la alarmsignalojn, sciigante pri sia proksimeco... 

Ree eka di is la signalo, ree e o mokimitis in kaj ree, kvaza respon-
de al i, ie tre proksime eka di is tia sania signalo de alia vapor ipo. 

La vapor ipestro rapidege turni is kaj zorgatakite ree ekpa is al sia 
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helpanto dejorinta. Sed en tiu momento la nebulo subite disigis kaj proksi-
me de ni aperis de ie gvanda dueta a vapor ipo, kiu malrapide, kvazaü pal-
pe, movi is renkonte al ni. 

— Jen, vi vidas!... — mia akompananto montris in perla mano, kva-
za jesante siajn vortojn. 

Eksonis komando, ekbruis engrincado kaj post nnu minuto la vapor-
ipo ekmovi is. La vapor ipestro prenis min je la mano kaj ekspiris kun 

plifacili o. 
— Nu, nun ni povas esti trankvilaj! — li diris malsuprenigante. — u 

vi volas teon, sinjoro? Nun uste estàs la horo, dum kiu mi kutime uas te-
trinkadon. Ni babiht... 

Mi estis oja je la propono de la estro, kun kiu mi konatigis nur antaü-
tage vesperekaj kiu ajnis al mi tre inteligenta kaj simpatiplena viro. Apud 
pordo de lia kajuto jam atendis lin unu servanto kun bruanta samovaro en 
la manoj. 

— Ankoraü unu glason! — li ordonis, jus ni enirisen la kajuton kaj la 
servanto metis la samovaron sur latablon. 

La kajuto estis malgranda, sed tre pura kaj bele ornamita. La mastro 
sidigis sur sian kutiman lokon apud fenestro kaj montris al mi apud si ma-
laltan kunmeteblau segon. 

— Mi aüdis, tiu- i loko estàs plej dangera en la tuta spaco de la rive
ro... — mi diris por rompi silenton, kiu delonge jam genis nin ambaíí. 

— Jes... — ne tuj, kvazaü hezitante, respondis la mastro, ver ante teon 
en la glasojrí, — precipe dum printempoj!... Tie i la rivero estàs tre kurbe-
ca; en la spaco de kvin verstoj i faràs dudek du graudajn kaj iafoje tre su-
bitajn kurbajojn. Kompreneble, ili estàs sendaiigeraj, — vapor ipdirektistoj 
konas bonege iun plej malgrandan kurbajon kaj kondukos kian ajn vapor-
ipon e kun ligitaj okuloj. Tiel la afero estàs dum someroj, sed dum prin

tempoj!... La bordoj de la rivero estàs malaltaj kaj superakvataj por longa 
tempo, la fluo estàs tre ràpida kaj na osignoj ofte estàs fotportataj de i... 
Jen kiaj armajoj estàs tie printempe kaj se en tiu i spaco vapor ipo ren-
kontos ankoraü nebulon, tioin kutiman printempe, nu, tiam... 

— Cu ofte okazas katastrofoj?... 
— iujare ne unufoje... 
— Kaj cu via vapor ipo... 
— Mi navigacias jam dekokan jaron, tamen Dio iam gardas mian va-

por ipon de katastrofoj. Iafoje okazis negrandaj aventuroj, tamen unufoje... 
Li silentigis kaj longe rigardis min per esplorema rigardo, kvazaü he-

zitante a timante ion. 
— Jes, unufoje estis stranga okazo, kiun mi neniamforgesos,—li poste 

daürigis. — Mi rakontis pri gi ankoraü al neniu, tie, vi vidos, estàs sekreto, 
mistero, kiun mi gis nun ne povis klarigi al mi, kvankam gi okazis antaülon-
ge, guste dum la unua mia navigacio. Mi estis tiam junulo, jus fininta kur-
son de navigacia lernejo, tute ne sperta kaj ne lerta... Vintre miforlasis la 
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lernejon kaj printempe oni jam donis al mi, kiel al unu el plej bonaj lernan-
toj, oficon de helpanto de vapor ipestro. Ordinare, pli frue oi ricevi tian 
oficon, oni devas dum unu a du jaroj esti praktikanto sur lagranda vapor
sipo sub gvidado de spertuloj, sed mi kiel mi jam diris al vi, tu] ricevís la 
oficon. Tio Ci, kompreneble, plenigis mian animon per fiereco... Tiam estis 
tie i malnova granda vapor ipo «Fierulino...» jen sur i miricevisla oficon. 
óia estro estis maljuna, lerta, sed iom maldiligenta homo, kiu pli atis sin 
ajnigi malsaneta, oi dejori sur la komandponteto. Nu, kiel okazis tio- i, mi 

ne memoras, sed li ekmalamis min preska de la unua tago. Li iam mokis 
je mi, estis mal entila al mi kaj, kiel ïntence, iam estis malsana, kiam ve-
tero estis malbela kaj ventega, pro kio, en tiaj okazoj, mi iam devis ko-
mandi la vapor ipon. Mi ion toleris pacience, esperante, ke la maljunulo 
balda inde taksos mian laboremon, obeemon kaj paciencon.Nu, miatasko 
ofte estis tre malfacila, tamen miaj subuloj — vapor ipdirektistoj estis sen-
ripro aj spertuloj kaj fidindaj konsilantoj kaj helpantoj... Jes, kara mia, tia-
nianiere pasis la printempo kaj la somero, komencigis la a tuno, ofteankaíi 
tre neagrabla sezono de navigacio. Dum pli oi du semajnoj, mi memoras, 
pluvis seninterrompe tage kaj nokte. La rivero superakvi is kaj elbordi is, 
kiel printempe... 

Li rapideme malplenigis sian jam malvarmi intan glason da teo, ektor-
dis la lipharojn kaj da rigis: 

— Jen unufoje nokte, kiam mia dejorado estis fini anta, venis al mi 
dejoranta vapor ipano kaj raportis, ke la estro malsanigis kaj ordonis, ke 
mi anstata u lin is la tagi o. Kiel intence, sur la rivero ekludis terura ven-
tego, tia kian ankora neniam vidis niaj vapor ipdirektistoj. Riskante iu-
minute surteri i a surpu i i je apudbordaj tonoj, ni malrapidigis kuradon 
de la vaporsipo kaj movi is antauen, kiel testudo. Antaü la tagi o la rivero 
iom kvieti is, sed uste, jus ni venis en Prosj' on, tiel estàs noinata tiu- i 
plej kurbeca interspaco de la rivero, falis nebulego. Kion faris?... Mi ordo
nis jeti la ankrojn. Tuj ni ciuj libere ekspiris kaj, anta uante neatenditan 
ripozon, jam starigis dejorantojn, la nebulego malaperis. Kun agreno mi 
devis ordoni levi la ankrojn. Ordinare por plenumi tiun- i ordonon estàs 
bezonaj nur kvin-ses minutoj, sed je tiu- i fojounu levilorompi iskaj dum 
oni levis la obstinan ankron pasis pli oi kvaronhoro kaj dum tiu Ci tempo 
la vaporsipo movi is hazarde, fortirata de tre ràpida fluo. Ni ne havis an-
koraü tempon por nin orienti meze de la senborda akvebena o kaj ekmovigi 
la ma inon, kiam nebulo ree kovris nin. Ni ree jetis la ankrojn. Mi ordonis 
mezuri profundon irka e de la vaporsipo, montri is, ke la fluo fortiris nin 
ien flanken for de la vapor ipirvojo. Je tiu Ci fojo ni longe atendis nialape-
ron de la nebulo kaj priparolis nian situacion riskoplenan, kiu devis anko-
ra plimalboni i dum ni levos la ankrojn. Pasis pli oi unu horo en tia aten-
dado. Fine, ekblovis kontraüa vento, kiu disblovis senpostsigne la nebulon 
kaj sur la Cielo por unu momento e eklumis afable la suno, preskaü tuj ree 
malaperinta post nubo. Ni delonge atendis tion Ci kaj la ankroj estis levi-
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taj tre rapide kaj jam sen ia malhelpo. La vapor ipo ekmovi is anta en... 
Sen ese mezuraiite la profundon kaj neniel povante trovi la perditan irvo-
jon, oni direktis la vapor ipou la mia koniando hazarde jen dekstren, jen 
maldekstren, jeu anta en, jen nialauta eu, inmomente riskante surteri i. 
Post duonhoro de vana ser ado min kaj niiajn subulojii atakis malespero 
kaj la supersti a timó: ne povante sin orienti meze de la senlima akvaspa-
co, a e trovi je iaj signoj proksitnume la perditan direkton, ni jam volis 
venigi la vapor ipestron, kiam la pordo de la direktilejo biue malfermi is 
kaj de ie aperis juna fra lino... Si estis neordinare arma en sia mallonga 
blua vestajo kun nebutonuraita mallonga drapa jaketo súper i kaj modesta 
Capelo sur bela bukla hararan o. i estis maldika, gràcia, mezkreska kaj 
aspektis deksepjava knabino, sed en sia tenigo, gestoj kaj kura a rigardo 
estis la menifida fiereco kaj ordonemeco. Enirinte, i silente etendis al mi la 
mauon kaj, stariginteapud mi, fikse ekrigardis anta en, agrene skuantela 
belan kapeton kaj kvaza ion konsiderante. Kun miro rigardante la neko-
natan armulinon kaj penante konjekti, kiu i estàs kaj kial i aperis tiel 
ne ustatempe kaj ne ustaloke, mi jam intencis propoui al i iaiidemandon, 
kiam igaje ekrigardis min kaj, ordigante per la maldesktra mano belan 
buklon, kiu innis subite ian okulon, etendis la dekstian antaüen kaj diris 
mallaüte: «Vi tro deílankigis!... Rigardu, tiuj i arbeta oj súper la akvo estàs 
la suprajoj de la arboj, kiuj kreskas sur la dekstra bordo de la rivero kon-
traü la promontoro Uda a... Tamen, por eviti tonojn, kiuj ku as tie sur-
voje al Uda a, ni devos direkti la vaporsipou komence iom maldekstren...» 
kaj sin turuinte al la vapor i pdirektistoj, i subite ekkomandis per firma kaj 
la ta vo o: «Dekstren, dekstren!... «Kiam la direktistoj aukoraíí demande ri-
gardis jen min, jen la komandantinon, nenion povante kompreni, Si aliris al 
la direktilrado kaj, per facila movo de la mano tute sengene, senhezite for-
igis unu direktiston. Kun lerteco de multjara direktisto i prenis per la am-
baíí manoj la radon kaj, fikse rigardante anta en, senhezite ekmovis in jen 
tien, jenreen, akompanaute iuu ekmovon per laüta komandado: «Deks
tren!... Ankoraíí iom!... Nuu iom maldekstren!... Plirapidigu la ma inon!... 
Maldekstren, maldekstren!» Mi, anka la direktisto, povante ankoraü nek 
kousideri ion, nek rediri al la nekonatulino mistera, staris kiel ensor itaj 
kaj apenaíi havis tempon uste plenumi ian komandon. «Jen estàs UdaCa!... 

u vi rekonas gin nun?...» — i diris al mi malice kaj Carme ridetante. «Jen 
ni tuj irkatiiros in kaj alproksimigos al promontoro Rusalkin... kontra kiu 
ku as la sennoma iusuleto... u tiel?» — i demandis jam, kvazaü fanfaronan-
te per sia kono de geògrafio de la rivero, la direktiston, kiu kun grandakonfu-
zo kaj miro,responde al i, jese'.balancis per la kapo,konstatante gustecoii de 

iaj vortoj. «Plej rapide anta en!... — i ree ekkomandis.—Jen antaíí ni estàs 
ia vapor ipo... nun vi estàs ekster de iadan ero...» Kaj, dirinte tion i, i jam 
volis forlasi la direktilradon, kiam en la direktilejo eniris la vapor ipestro. 
Li demande ekrigardis la frafilinon per severa rigardo kaj malgentile, sever-
tone ekkriis: «Fraíilino, ajne, vi venis ne ustaloken!.,.» Mi volis defendi 
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nian savintinon kaj jam faris unu pa on anta en al la estro, kiam i, pali-
inte kaj malestime ekrigardinte lin de la piedoj is la kapo, silente forlasis 

la radon kaj brufermitite post si la pordon, malaperis. Mi akompanis in 
is la pordo per eutuziastna rigardo. Evidente i eksentiS iu, car jam apud 

la pordo niem i haltis kaj sendis al mi arinan rideton... 
— Kiu i estis? — mi demandis. 
— us la vapor ipestro anstata is min, — li daflrigis post unu momen-

to ne atentante mian demandon, — mi malsupreni is kaj malgra terura la-
ceco, kiun mi sentis en iuj membroj, longc mar is tia la vaporsipo, ser-
ante la misteran fraïilinon. Nenie renkontante in, mi demandis pri i la 

servantojii de la vaporsipo kaj pasagerojn, sciigante al ili versignojn de i, 
sed neiiiu vidis in, i kvazafí malaperis senpostsigiie. Durn haltoj de la 
vaporsipo mi plej atente observis iujn forlasantaj in, esperante almenaii 
tiam ekvidi in, — io estis vana... Kaj post unu tago, nokte, durn mia dejo-
rado, la vaporsipo forbrulis pro kaflzo neklarigebla... Neniu el pasagerojaú 
vapor ipauoj pereis, nur seupostsigne malaperis ia estro. Niaj direktistoj 
parolis, ke tio i estis sia vengo al la mal entila vapor ipestro!... 

Li ree plenigis la glasojn kaj longe silentis, evitante mian rigardon. 
— Cu vi neniam plu renkontis sin? — mi demandis post paflzo, durn 

kiu li havis tempon tutc trankviligi de sia emoció, elvokita de la rememoro. 
— Priutempe de la jaro sekvinta mi ricevis rangon de vapoi ipestro kaj 

jcn tiun i vapor ipon, — li daflrigis, profunde ekspirinte. — De tiam kaj gis 
liodiafl mi iutage ser as sin, plej atente observante iun pasagerinon, mi 
ial fírme kredas, ke mi ree vidos in jam sur mia vaporsipo, kie neniu kura-
gos oíendi Sin... Multfoje durn tiu i tempo mia koro batis malsaneme el la 
brusto, ar ofte mi renkontis fra liiiojn, kiuj e supraja observo ajnis si-
milaj al i je sia tenigo, fiera kaj rnemfida irtnaniero kaj vesta oj, sed iufo-
je, e pli atenta esploro de la nekonatulinoj, mi devis disrevigi... Tanien an-
taü kvin jaroj mi renkontis in vintre en la urbo,.. kaj i tuj rekonis min! La 
renkontigo havis por mi tre gravajn rezultatojn!... Ordinare ni pasigas sur 
vaporsipo proksimume sep monatojn du in jaro kaj tiu i tempo pasas tre 
nerimarkeble, rapide dum senhalta, sufi e interesa kaj ri a je iutagaj im-
presoj vojagado tien kaj reen tra la rivero. iutage ja ni vidas novajn pasa
gerojn, novajn pejza ojn.. Unuvorte la vivo kuras brue, gaje... Nu, tute 
alian ni sentas dum vintroj, kiam ni devas pasígadi en senageco ie en ur-
beto, kie travintras la vaporsipo, longaju enuigajn tagojn de seiilaboreco 
nekutima. Dum tiu vintro la vaporsipo devis pasigi la vintron en unu no-
vearangita haveno malproksime de urbo, de homoj. Mi treege enuis cnla 
izoleco kaj seiilaboreco. Por mallongigi la tempon ni ofte vizitadisenla vi-
la o, ku inta proksime de la haveno, restoracion. Kvankam gi estis malgran-
da kaj malpura, tamen — iani plena de okazaj vizitantoj, plej ofte de vila-
ganoj, kaj bruplena... Alkutimiginte sur la vaporsipo al clama vivoplena 
bruado de pasageroj, mi atis en la restoracio uste gian bruadon, kiu re-
memorigís al mi mian kutiman vivon someran. Ofte vizitante la restoracion, 



KATALUNA ESPERANTISTO 259 

mi balda konati is kuti la familio de la restoracimastro kaj en tiu cï sim-
planima família rondo mi travivis multajn, se ne íelicajn, do, almena , agra-
blajn minutojn en vigia babilado kaj senkulpa flirtado je du— fra linoj fili-
noj de la mastro. lli estis nek arraaj, nek mal armaj, nek belaj, nek rnalbe-
laj, nek sa aj, nek rnalsagaj... unuvorte, ili estis plej ordinaraj vila aj 
knabinoj, kiuj tre atis niiajn oftaju vizitojn kaj, ajne, liavis e sekretan 
esperon ahniliti mian koron... Unufoje, vizitinte la familion, mi estis sur-
prizita, trovinte tie unu juuaii fra liiion, kiu de unua rigardo faris grandan 
impreson je mi. i estis instruistino, ia parencino de la gemastroj, kaj devis 
gasti tie kelkajn tagojn... Mi jam diris, ke Si tuj faris grandan impreson je 
mi, jes, tio i estis uste tiel, Car en sia aspekto kaj maniero de tenígo estis 
io nekapteble simila al / — al tiu mistera fraulino. Mi estis tridekjara 
viro kuu bona ofico kaj auka bona salajro, penso pri arango de miapropra 
família nesto jam ne unufoje anta tiam venis e'n la kapon... post kelkaj ta-
goj mi decidís fari al i edzigoproponon. i lo is ie malproksime en urbeto, 
kien oni devis veturi komeuce per veturilo is la urbo proksima kaj de tie 
jam per fervojo. Tiun i vojon malproksiman mi bone ellemis dum tiu vin-
tro, Car kvin aíí ses fojojn mi vizitis «la fian inon.» Mi sentis nek amon 
nevenkeblan al si, nek simpation pasian, kio okazas ofte en tiaj aferoj, ta-
men en sia simileco al tiu fraulino treege logis min. Dum unu vizito al sia 
hejiuo rai faris al i edzigoproponon kaj ricevis konsenton. Ni interkonsen-
tis ree intervidigi en komenco de februaro kaj fian i i por printempe, tuj 
post Pasko, antafl navigacio meni, geedzigi... En februaro, kiel mi promesis 
al i, mi eutreprenis mian vojagon al i. Trio da bouegaj evaloj rapidege 
alveturigis min en nian urbon; de tie mi jam devis veturi pluen fervoje. Mi 
faris en la urbo necesajn a etajojn, mi min provizis je donacoj por la fian-
ino kaj en plej bona humoro venis la stacidomon. Nur kelkajn minutojn mi 

devis pasigi tie, atendante la vagonaron. Starante apudlabiletkasokaj a-
teudante mian alternon inter multenombra bruanta popolamaso, mi subite 
ekvidis sia... tiun misteran fraúiinon, kiun mi ser is delonge. Kvankam i 
estis nun jam ne knabino, kia i estis tiam, anta kelkaj jaroj, sed plene ma-
tura fraulino, kvankam i nuu estis vintre-vestita, mi tuj rekonis in. Estis 
la samaj teni o, gestoj, innaniero kaj kuraga rigardo de iom memfidaj kaj 
fieraj armaj okuloj... Jus niaj okuloj renkonti is, i afable ekridetis al mi de 
malproksime kaj, gaje balancante per la kapo, alproksimigis al mi... i ankaü 
rekonis min! «Cu vi veturis tien?...» — i demandis, etendante al mi la deks-
tran manon kaj per la maldekstra ordigante sian belan bukleton, kiu falis de 
la frunto kaj irmis iajn okulojn. — « u vi veturos... al via Marinjo?...» — 
i da rigis, ainike premante mian manon kaj fikse rigardante min. — «Res-

tu! an u vian intèncon!...» — La lastaj vortoj estis diritaj pertiaordonema 
tono, ke mi tuj seu ia beda ro kaj hezitado, e ne demandante iu pri kaü-
zo de tia konsilo neateiidita, decidís sekvi in kaj klini is por preni mian 
valizon, ku intan apud miaj piedoj, kaj sekvi kien ajn post la enigmoplena, 
mistera annulino... Sed kiam mi rekti is, tenante la valizon en la mano, i 
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jam forestis. Mirigita mi longe ser is in per la okuloj, sed i nenieestis vi-
data. Mi ser ante in, mar is sen ese la longe kaj la lar e de la stacidomo, 
atente pririgardis, ajne, iun virinon, estintan tie... i ne estis. Mi revenis 
hejmeii kun la koro premegita, povante nek e por unu miiiuto foigesi iajn 
arinajii viza otrajtojn, nek koinpreni ian tiotn enigmopleuan averton. Dum 

kelkaj tagoj mi nenien eliris el la ambro kaj kiam mi, fine, vizitis la fami-
lion de Ia restoracimastio, oni gratulis min, estante tute certaj pri tio, ke 
mi fian i is kun Maiiujo. Kiam mi rakontis pri niia subita ati o de lain-
tenco, kompreneble, prisilentinte la renkoiiti on luui i, oni irka is rnin 
kaj kun ne ka ata ojo sciigis min, ke Marinjo estas ftizulino, ke i vivos 
ne longe, ke iaj gepatroj, anka geavoj estis mortintaj en juiia a o anka 
pro ftizo, ke oni beda ris min, kiam mi intencis edzi i je i, sed ne kura is 
rompi mian «feli on...» 

La vapoi ipo ellasis la tan da ran fajfon. La vapor ipestro metissur 
la kapon sian apon kaj levi is. La vapor ipo alproksimi is alia albordi e-
jo, kie Ii devis anstata i sian helpanton. 

— Poste mi scii is, ke i efektive mortis pro ftizo dum tiu sarna prin-
tempo... — li da rigis, losante sian kajuton. — Mi is ntut restas fra lo 
kaj, kiel anta e, iutage esperas ree renkonti tiun fra linon... Ial nii supo-
zas, ke mi nepre renkontos in kaj je tiu i fojo jam por ne disigi kun i 
plu... Mi firuie kredas, ke /... estos mia edzino, — li aldonis jam flustre, 
premante mian nianon. 

La vapor ipo albordi is kaj mi longe observis la vapor ipestron, kiu 
staris sur rando meni de sia koinandpotiteto sur la supra ferdeko kaj fikse 
rigardis fra linojn jen forlasantajn la vapor ipon, jen enirantajn, esperante 
reukonti inter ili la misteran fra linon. 

tili renkontos? 
I. SlRJAEV 

Premiifaen la Xlaj. Floraj Ludoj 

Pro... kaj Por... 

Pastro Font i Giralt, la «Espero Katolika», kies redaktoro Pastro 
Ramboux, kun «akraj trajtoj», kredas (kiedo estas ja pti facila oi scio) ke la 
Floraj Ludoj utilas «NUR» al verkado de mal astaj literaturajoj, diras pri 
nia amiko kaj kunfederaciano: «Enkarnigita saneco, dika negranda, trion-
tempe ridegaute, triontenipe pregante, duontempe laborante, resttempe 
dormante, parolante Esperanton kiel gepatran Iingvon, kontra o de pesi-
misto, scienca homo: Pastro Font i Giralt». — Ni dankas por la justa laüdo 
al nia samlingvano, kaj responde al pastro Ramboux, al liaj «akraj trajtoj», 
ni demandos al li kial li ne verkis por premioj kaj temoj de katolikaj epis-
kopoj en la Floraj Ludoj. Kaj ni maldankas lin en la nomo de la katolikaj 
verkistoj kiuj estas premiitaj en Floraj Ludoj. 
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Aütoritata opinió 

Internacia lingvo rompos iujn baiojn de la skeptikaj registaroj, ne Car 
gi estàs perfekta — tia iam relativa perfekteco ilin tre malmulte interesas, 
— sed ar i estàs prakfika, enerale uzata kaj tre disvastigita. 

Nia Esperanto pruvis praktike sian taiígecon, sian plenan uzeblecon kaj 
jam estàs enerale uzata; nia devo estàs sekve gin propagandi energie tian, 
kia i estàs, plin igante gin Ia la postuloj de la vivo. 

Oni respondos: «Kelkaj reformoj, refonnetoj helpos al gia disvastiga-
do!» 

Bedaürinde la plibonigistoj ne akordi as pri tiuj i reformoj; kelkaj — 
precipe la uzantoj de latindevenaj lingvoj — opinias, ke bona estus lo forigo 
de la supersignitaj literoj, sed aliaj — precipe la Slavoj — opinias, ke grava 
eraro estus tia forigo; al kelkaj malpla as la fina oj: oj, aj, aliaj kontra e 
certigas, ke ili, dank' al sia «.fluebleco,» tre faciligas la elparolon de Espe
ranto; kelkaj mal atas la akuzativon, kies utileco estàs evidenta al aliaj, car 
sub ajna kompliko gi forigas de la internacia lingvo multajn malfacilajn 
regulojn pri la konstruo de la frazoj, ktp. 

Nenia aíítoritato en Esperantujo havas la povon altrudi al la Esperan-
tistaro tiajn reformojn: Enkonduki unu au alian, e nialplej gravajn, estus 
fatale naski skismon, rompi nian efan forton: nian uiiuecon. 

iuj, e niaj kontra uloj, devus kompreni, ke dank' al sia multjara uza-
do, dank' al sia jam generala disvastigado, nia Esperanto sola estàs kapabla 
montri al tiuj la eblecon de internacia lingva o, ke sekve, e tiuj, kiuj pro-
ponas aliajn sistemojn, sage agus —por ke venku ia ajn internacia lingvo— 
batali de nun apud ni por Esperanto. 

Poste?... Nu, ni relegu la antaüparolon de nia Fundamento: «Kiam nia 
lingvo estos oficiale akceptita de la registaroj de la efaj regnoj... tiam aü
toritata komitato, interkonsente elektita de tiuj registaroj, ha vos la rajton... 
fari en la fundamento de la lingvo... iujn deziritajn an ojn, se tiaj angoj 
montrigos necesaj; sed g/s tiu tempo...» ni konservu severe nian Zamenho-
fan Esperanton! 

TH. CART 
Prez. de la Akademio 

Pro... kaj Por... 

Pro malsani o de nia kara profesoro Domènech, la radian kurson de 
Esperanto en Radio-Barcelona daurigis nia amiko Dro. Bartomeu.—Ni tree-
ge deziras plej baldaúan resanigon de nia samideano Domènech. 
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XIIo i Internaciaj 

Esperantistaj Floraj Lttdoj 

(Sekvo de premioj kaj temoj) 

VIII. — Premio de la Registara Urbestraro de Sta. Coloma de Farnés-. 
100 ptoj. Temo: Versa o a prozajo plej bone kantanta la naciajn glorojn. 

IX. — Premio de S-ro. Ramon Masgrau, Registara Delegito de Sta. Co
loma de Farnés: 25 ptoj. Temo: Patrujama. 

X. — Premio de S-ro. Paroïiestro de Sta Coloma de Farnés: 25 ptoj. 
Temo: La malmoraleco e la virina vesto. 

XI. — Premio de urnalo «La Veu de la Selva» de Sta. Coloma de Far
nés: 25 ptoj. Temo: Laüvola. 

XII. — Premio de la firmo «Grafikaj Artoj» de Sta. Coloma de Farnés: 
25 ptoj. Temo: Laüvola. 

XIII. — Premio de «Granda Hotelo» de Sta Coloma de Farnés: 25 ptoj. 
Temo: Laüvola. 

XIV. — Premio de «Centra Hotelo» de Sta. Coloma de Farnés: 25 ptoj. 
Temo: Laüvola. 

XV. — Premio de pastro Josep Puig de Sta. Coloma de Farnés: 1 ster-
linga funto. Temo: Plej bona verko priskribanta la kastelon, ermitejon, tu-
ron Planes, ktp. de Farnés. 

XVI. — Premio de Banloko «Orion» de Sta Coloma de Farnés: 100 ptoj 
Temo: Graveco de la fizikaj kvalitoj de la akvoj akrato-termaj, radiaktivaj( 

rilate al la aktivecoj kaj efikoj de tiaj akvoj, speciale koncernanle la fizio-
logian kaj terapeütikan efikon. 

XVII. — Premio de D-ro. Manuel Burch, posedanto kaj direktoro de 
Banloko «Orion» de Sta. Coloma de Farnés, 50 ptoj. Temo: Laüvola. 

XVIII. — Premio de S-ro. Josep M.a Iglesias de Sta. Coloma de Farnés: 
50 ptoj. Temo: Plej bona traduko de versajo de la fama kataluna poeto 
Joan Maragall. 

XIX. — Premio de Hora Societo de Sta. Coloma de Farnés: 50 ptoj-
Temo: Pritraktanta la muzikverkadon kaj horkreadon de la el la pasinta 
XIXa jarcento kataluna muzikverkisto Cl avé. 

XX. — Premio de S-ro Josep Callis de Sta. Coloma de Farnés: 25 ptoj. 
Temo: Laüvola. 

XXI. — Premio de S-ro. Josep Corominas de Sta. Coloma de Farnés. 25 
ptoj. Temo: Laüvola, 

XXII. — Premio de Ekscelenca S-ro. Joan Ventosa i Calvell, eksminis-
tro kaj lasta parlamenta deputito de Sta. Coloma de Farnés: 50 ptoj. Temo: 
Laüvola. 

XXIII. — Premio de la grupo «Paco kaj Amo» de Barcelona: 25 ptoj. 
Temo: Pri paco kaj amo. 
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XXIV. — Premio de la grupo «Gerona Espero» de Girona: 50 ptoj. Te
mo: Esperanto kaj Radiofònic 

XXV. — Premio de S-ro. Ivan H. Krestanoff. de Pirdop (Bulgarujo): 
Plena kolekto de tia verkaro valoranta proksimume 25 ptojn. Temo: 

XXVI. — Premio de S-ro. Narcís Massagué, provinca registara depu-
tito, de Sta. Coloma de Farnés: 25 ptoj. Temo: Laüvola. 

XXVII. — Premio de la grupo «Lumon» de Terrassa: 25 ptoj. Temo; 
Laüvola. 

XXVIII. — Premio de «Agrikultura Sindikato» de Sta. Coloma de Far
nés: 25 ptoj. Temo: Laüvola. 

XXIX,— Premio de D-ro Ramon Torres i Carreres de Barcelona: 100 
ptoj. Temo: Originala aü tradukita scienca studo pri la eltrovo de la radioj 
X. (Roentgenologio). 

XXX. — Premio de D-ro Sennomulo: 25 ptoj. Temo: Laüvola. 
XXXI. — Premio de S-ro Esteve Rossell de Barcelona: 25 ptoj. Temo: 

Kio estàs kaj kiel efikas la spiritaj ekzercoj de Sankta Ignaco de Loyola, 
kaj la koncerna gvidado de Pastro Vailet de Katalunujo. 

LISTO DE VERKOJ RICEVITAJ 

1. Vivanta strofo. — 2. Un sonnet sans défaut vaut seul un long poème... 
— 3.1 aquelles gràcies en son rostte juntes, cerco disperses per tants ros
tres d'altres! — 4. Manta sens me mal razona quar ieu non chant plus so-
ven... — 5. Sonetoj kaj madrigaloj. — 6. Amiko fidela, trezoro plej bela.— 
7. (sarna devizo) (unua verso: En való Ce simplaj modestaj knabinoj. — 8. 
Zanienhof. — 9 Paco, Amo kaj Esperanto. — 10. Progreso. — 11. Kion oni 
volas, tion oni povas. — 12. Antaüen! — 13. Patrina Amo. 

Pro... kaj Por... 

Inter an o de originaloj. — Dum la óeneva Kongreso, ni interpaioladis 
kun uiaj amikoj kolegoj F. Schoofs kaj Hromada pri la konveno ke la kata-
lunoj sendu elkatalunajn originalojn al «Belga Esperantisto», 11, Honds-
traat, Anfwerpen (Belgujo) kaj al «La Progreso», Socharskà 333, Praha Vil 
( e oslovakio) obee al tio kela esperantistoj povu legi en Esperanto litera-
turajojn malfacile atingeblajn en la propra lingvo. Lastatempe «Amerika Es
perantisto», 507 Pierce Building Copley Square, Boston 17, Mass(U. S. A.), 
skribe ankaü faris al ni tiun peton. La katalunaj verkistoj estàs do pe-
tataj sendi al tiuj gazetoj plej honajn elkatalunajn verka ojn. — Feli e Kata
luna Esperantisto, pro sia organeco de la Internaciaj Floraj Ludoj de ni iu-
jare organizitaj povas Ciaiu elCiunaciajn verkajojn publiki, kaj laüeble hel-
pos al la logika peto de niaj kolegoj direktantaj tiujn atindajn gazetojn. 
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*Esperanta jurnalista Servo. — Sidejo: Warszawa (Varsovio), Lesznó 
28/13. — Ni sciigas i-pere la tutmondan esperantistaron, ke ni us fondis 
en efurbo de Pollando, Warszawa, institucion «Esperanta Jurnalista Servo» 
kies celo estàs meti Esperanton al la servo de diverslingva gazetaro per 
konstanta liverado al gï de iuspecaj presotajoj, ricevotaj de niaj esperan-
taj kunlaborantoj (precipe ekstere ropanoj.) La iam bezonataj por ni pre
sotajoj estàs jenaj. 1. Aktualaj sciigoj, raportoj kaj artikoloj pri la sòcia, 
ekonomia kaj politika vivo. 2. Aktualaj fotografajoj pri la diversaj okazin-
tajoj (katastrofoj, konferencoj ktp.) (Rimarko: Ne ilustra oj, laü kiuj preska 
neeble estàs fari bonajn preskli ojn.)—3. Interesaj priskriboj kaj artikoloj pri 
la kulturo, civilizacio, moroj, spiritaj movadoj, teatraj okazintajoj ktp. 4. 
Tradukoj de plej valoraj noveloj, rakontoj kaj ankaíí priskriboj pri belalite-
raturo kaj arto. iuj i supre cititaj presotajoj estos de nila dezire pagataj 
afl inter an ataj per similaj de nia lando. — Ni atentigas, ke ni havas nenion 
komunan kun neseriozaj korespondemuloj sed, stariginte nian entreprenon 
sur firma finança bazo, ni volas fari el Esperanto potencan ilon de gazetara 
servo. — Pri la seriozeco de nia entrepreno povas certigi iujn la fakto, ke 
nin apogas D-ro Leono Zamenhof. — jurnalistoj, fofografisíojkaj seriozaj 
korespondantoj tuj ekkomencu kunlabori kun ni. La Gvidantaro de Espe
ranta Jurnalista Servo, Leszno 28/13, Warszawa, Pollando», 

<Internacia Centra Komitato de la Esperanto-Movado—12 Bd. du Théa-
tre, Genève. — Gazeta statistiko. — La viglecon de la propagando en mona-
to oktobro pruvas la gazetartikoloj, alvenintaj e ni. — Ni ricevis en lingvoj: 
angla 43, germana (Svislando) 79, germana (Germ., A strio, Ce osl.) 21, 
franca (Svislando) 90, franca (Franc, kaj Belg.) 12, hispana 19, holanda 2, 
itala 4, kataluna 2, pola 1, rusa 1, sveda 1. Entute 275 eltran ajojn en 10 
lingvoj. Ni petas Ciujn propagandistojn regule sendi al ni eltran a ojn au 
gazetojn, signante la konceruan artikolon per ru a krajono». 

Jarlibro 1926. — Ni atentigas, ke korektoj, aldonoj, novaj tekstoj por la 
jarlibro 1926 devas atingi la Centran Oficejon is 15 decembro 1925. Eks-
tere ropanoj volu ne prokrasti tujan sendon de tiaj informoj post ricevo de 
la Oficiala Bulteuo au de la nuna gazeto. Adreso: 12 Bd. du Théatre, Ge
nève. 

Novaj Kursoj estàs organizitaj Ce niaj viglaj societoj «Barcelona Stelo» 
kaj «Nova Sento.» Sukceso premias ties taskon. 

Esperantista Klubo Palma. — Novaj kursoj estàs komencitaj tre sukcese 
e niaj karaj tieaj samideanoj, gvidataj de nia kompetenta pioniro S-ro N. 

Bofill. 

Organizita de "Paco kaj Amo» festo por la datreveno de Esperanto, 
sukcesegis. Partoprenis gin pli oi 200 personoj, cifero atingita ankoraü en 
neniu el la datrevenoj organizitaj anta e e ni. — Rimarkindaj estis la paro-
ladoj de kunsocietanoj Roig kaj Dalmau, ar malgra ke unu ne a dis la alian 
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pri siaj temoj, ili klatïgis la internan ideon per la samaj argumentoj. i tio 
pruvas ke tiu societo estàs bone saturita de tiu sento kiu vivigas Espe-
ranton. 

La Esperanto. Societo en Barcelono «Paco kaj Amo* bele testis la mal-
fermon de unuagrada kurso kies gvidon zorgas Ludoviko Domènech. La tes
to konslstis el du katalunaj komedioj: deklamado de esperantistaj versajoj, 
parolado de Kdo. S. Roig pri la «Celo de la Esperantistoj,» kaj Fino. Palmi
ra Castellví kiel kutinie bone kantls en la Zameuhofa lingvo «La edzi o de 
Figaró,» «Via rido,» «La vojo,» ktp. La salono kie okazis tiu alloga testo 
estàs bela kaj la aspekto estis impona pro la grandnombro da eestantoj. 
Dank' al tiu sukcesa festo la kurso tre estàs eestata kaj tiu antikva so
cieto plivigli as. 

"Paris: la 2San de Novembro 1925. — Tre estimata Sinjoro (-ino). —Ni 
havas la plezuron sciigi al vi ke A. I. L. E. (Alliance Internationale pour les 
Libres Echanges — Internada Unui o por Liberaj Inter an ojJ anta ne 
longe adoptis Esperanton kiel Universalan helplingvon. — Tiu- i decido 
estàs alprenita post tre vasta enketo kiun A. I. L. E. publikigis en la nio-
nato Septembro de 1' unua jaro kaj pri kiu la granda gazetaro prialudis. — 
Konsekvence, A. I. L. E. jam de nun estos la defendanto de Esperanto en 
iuj rondoj penetrataj de sia Organo «La Revue de l'Univers»; ia agado 

i os plej efika, okazigante la praktikan uzadon de Esperanto inter iaj 
Membroj. óia organizo plene favoras por tia celo, tial ke A. I. L. E. nun-
tempe arigas, cele de internada kunlaborado, proksimume 2.000 Membrojn-
kolektantojn, ser antojn, intelektulojn - kiuj apartenas al 134 landoj. — Tiuj 
Membroj estàs grupigitaj Ia 8 specialaj fakoj kaj iliaj nomoj, adresoj kaj 
deziroj pri inter an o estàs publikigataj sesfoje dujare per la «Revue de 
l'Univers» kiun du el ili senpage ricevas. Tiurimede, ili kapablas inter an-

i ideojn, sciigojn, kolektota ojn kaj iujn aliajn utilajn servojn. — Espe
ranto do renkontas en nia Asocio medion en kiu gi rapide disvasti os per 
si niem, kondi e ke oni, de nun, enigu en tiun- i medion esperantistan spiri-
ton —Pro tio, A. I. L. E. petas al la kunlaborado de 100 Delegitoj elektitaj in
ter la plej konatajdeU. E. A., per senpagaenskribodumunu jaro en siafako 
D (Internada Korespondadoh — Tiel rekompencante amikajn rilatojn jam 
starigitajn inter A. I. L. E. kaj U. E. A., tiu reciproka kunlaborado de du 
gravaj Asocioj plej ege helpos al triumfo de Esperanto. — Vi estàs, tre es
timata Sinjoro (-ino), unu el la 100 Delegitoj al kiuj ni nin tumas por doni 
la esperantistan anta enpu on al nia Unui o. Ni estos tre feli aj se vi bon-
volos, irka vi, ageme propagandi por nia Asocio kaj por ia celo: la In
ternada Kooperado. Ni sendos al vi la provizon da propagandiloj en Espe
ranto kiun vi men mendos al ni; kaj baldaü, dank' al vi, Esperanto, apogan-
te sin sur nia universala organizo, i os la kutima interkomprenigilo inter 
iurasaj kolektantoj kaj ser antoj. — Porrekompenci viajn elspezojn kaj 

klopodojn, A. I. L. E. konsentos al vi propagandan kompenson kies minu-
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niumo estos 5 francaj frankoj po iu nova Membro kiu ali os al A. I. L. E, 
per via perado. — Ni sincere antaíídankas al vi kaj restas — Plej samidea-
ne Via, = La Administra Konsilantaro — Robert GAFFIOT, — Prezidanto» 
—Adreso de tiuj gravaj Unui o kaj Revuo estàs: Boite Postale 49, Paris.— 
Ni sincere gratulas la Parizajn saniídeanojn, por tiu nova progreso de Es
peranto, kaj rekomendas al niaj legantoj tiujn Unui ou kaj Revuon. 

oo oo oo 
•00 OO 0 0 

Bibliògraf io 
(Ni recenzos verkojn duope ricevitajn) 

HEBREA PROGRESO EN PALESTINO. Eldonita okaze de la XIV-a. Cio
nista Kongreso en Wien de la Centra Cionista Organizacio. 25X15, 15 
pa oj. Senpage havebla de la Centra Cionista Organizacio, London,W. C. 1> 
77 Gt. Russel Street. 

Jen tre interesa kaj per 16 bildoj bele ilustrita bro uro, kiun la Centra 
Cionista Organizacio oficiale eldonis, por informi la esperantistaron pri la 
isnunaj progresoj kaj sukcesoj de 1' Cionista koloniza kulturlaboro en Pa

lestino. i donas unue en eneralaj trajtoj la historion de la Cionista mo-
vado, priparolas la jur-politikan bazon de la Cionisnio, t. e. la Balfouran 
Deklaracion kaj priskribas la organizajojn per kiuj efektivi as la rekonstruo 
de la Hebrea lando. La bro uro, verkita en bona Espcranto-stilo kaj kun 
malmultaj preseraroj, de D-ro. Imanuel Ol vanger, delegito de la Cionista 
Organizacio en Suda Afriko, kaj prezentita al la XVII-a Tutmonda Kongre
so de Esperanto en Genève, estàs la dinda tasko por la rekonstruo de la 
detruita hebrea popolo. 

PSIKANALIZO KAJ EDUKADO, de Pierre Bovet, direktoro de Instituto J.J. 
Rousseau. Tradukita de rondeto de edukistoj okaze de la unua esperanta 
Somera Universitato. Genève, 1925. 37 pagoj, 21 '/, X 16. Prezo: ne mon-
trita. 

El tri Capitroj konsistas la scienca verketo: 1 Kio estàs psikanalizo, II 
La psikanaliza metodo kaj iaj procedoj, III La analiza psikologio kaj iaj 
aplikoj en edukado. 

iu apitro, korekte tradukita, estàs valora kaj grava pa o en la mon-
don de 1' plej grandaj misteroj. La studo de la subkonscio, la esploro de tiel 
multaj fenomenoj, pri kies deveno ni preskaü neniam atentas, estàs kul-
turata de tiel malmultaj homoj, ke la veiko certe vekos intereson Ce la es-
perantístoj kaj estos efika kontribuo al la diskonigo de psikologio. 

Kiom povas helpi psikanalizo en edukado la legantoj povos trovi en la 
nomita verko, kiun ni varme rekomendas al iuj, precipe al edukistoj. 

NOVELOJ de Hènryk Sienkiewicz, el pola lingvo tradukis Lidja Zamen-
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hof. XVI volumo de Internada Mondliteraturo, atinda kolekto eldonita de 
Ferdinand Hirt & Sohn, Leipzig, 1925. 64 pa oj, 19VaX 13. Prezo: 1.60 Rm. 

Certetiu i nova volumo de Internada Mondliteraturo superas multajn 
el la anta e apeiintaj, ne nur pro la beleco de la enhavataj kvin rakontoj 
sed ankaü pro la flueco de stilo de la tradukintino. Sienkiewicz, la mond-
konata a toro de Quo vadis, donas tian vivon kaj animon al siaj pa oj, 
ke iam oni Iegas lin kun granda plezuro. 

La elektitaj rakontoj estàs belegaj. Oni malfacile povus diri kiu el il 
estàs la plej atinda. Sen preseraroj, gramatike korekta, le nova libro tiel 
zorge eldonita el Eldonejo Hirt, meritas lokon en la biblioteko de du es
perantisto. 

ELEMENTOS DE ESPERANTO. Grainatiko por hispanlingvanoj, verkita 
de Fernando Soler Valls. Valencio, 1925. 32 pa oj, 16 X 11. Prezo: 0.25 pt. 

La aütoro celas per tiu d gramatiketo helpi ladisvastigon de nia afero. 
La enhavo estàs korekta kaj simpla: tafiga por la celo de la verkinto. 

Vi SOLA, ESPERANTO, POVAS FARI TIAJN MIRAKLOJN. Unuakta origina-
la teatrajo de Arturo Ghez, preiniita e la X Internaciaj Floraj Ludoj. El
donita de A. Paolet, s. Vito al Tagliamento (Italujo) 1924. 40 pa oj, 12X8. 
Prezo: 1.50 liroj. 

Tre sprita komedieto, facile ludebla e esperantaj festoj. Dank' al Es
peranto du fu istoj.pentristo kaj muzikisto, trovas riCecon. Amerika milio-
nulo savas la du mizerulojn kaj la ceterajn rolulojn. 

Se ni esceptas tri a kvar gramatikajn erarojn, ni povas diri ke la aü
toro sukcesis doni al ni belan kaj amuzan teatrajon. 

POSTMORTA VlVO. Fragmento el la Spirita Mondo de Wanisaburo 
Deguti, el la japana lingvp tradukita de Tadakacu Juri. Eldonejo Ooinoto, 
Ajabe, Kioto-fu, Japanujo, 1924. 12 pa oj, 18 Va X 13. Prezo: ne montrita. 

Oomoto, la nova spirita movado en Japanujo, vekis intereson e di-
versaj esperantistaj medioj kaj pro tio la tradukinto volis doni al ni ian ins-
truon pri la stato de la animo trans la morto. 

La elektita fragmento priskribas kie kunvenas la spiritoj post la mor
to de la korpo, kien ili iràs post la restado en la Intera Regiono, k. t. p. 

Eble la legado de la verketo estàs interesa kaj instrua, sed mi nenie 
trovis intereson nek instruon. io ajnas al mi rakonto por malsprituloj, se 
mi sincere devas diri mian opinion. 

La teksto estàs sufi e korekta kaj facila. 

EN LA MONDON VENIS NOVA SENTO, Poemeto kun aldono de kelkaj ka-
tolikaj poezioj kaj psalmo de F. Pizi. Eldonejo A. Paolet. S. Vito al Taglia
mento, 1925, 24 pagoj, 22 X 15. Prezo: 2 liroj. 

La poemo enhavas kelkajn originalajn pensojn. La ceteraj poezioj me
ritas anka la don, se oni ju as ilin el lingva vidpunkto. 

Zorge presita, la libreto fari as interesa, precipe por katolikoj. 



— 

268 KATALUNA ESPERANTISTO 

ESPéRANTA LEGOLIBRO. Originale verkita de B. kaj E. Migliorini. El-
donejo de A. Paolet, S. Vito al Tagliamento, 1925. 144 pa oj, 16l/aX12. 
Prezo: 5 liroj. 

La verko konsistas el tri partoj: I Tia la vivo. II Tra la lingvo. III Tra 
la literaturo. La a toro erpis la tutan euhavon de la libro el gazetoj kaj 
zorge ordigis illa por doni al niaj lernautoj inalkaran kaj atindan lego-
libron. 

Sur pa o 11 «antaü fermi» kaj «post esti» estàs forigindaj. —SALJO. 

Nova Granda Libro en Esperanto. — Estàs jam tute presita la «Katalu
na Antologio,» aperinta je la fino de Novembro. Tiu i granda verko 
enhavas elektitajn pecojn de kataíunaj poetoj kaj prozistoj, antikvaj 
kaj modernaj. ói estàs presita sur linpapero (la tuta eldono estàs «biblio-
fila») kaj okupas pli oi 400 pa ojn kun formato 22 x 16 cm. La versaj kaj 
prozaj tradukoj estàs faritaj de lertaj kataíunaj esperantistoj sub la gvido 
de Jaume Grau Casas, kompilinto de la «Antologio.» ia stilo estàs plene 
fundamenta. Krom la tradukitaj literaturajoj estàs en la libro noto bio-bi-
bliografia pri iu a toro, kelkaj popolkantoj verse tradukitaj kun la melo-
dioj, kaj studo pri la kataíunaj lingvo kaj literaturo. En tiu i studo estàs 
speciale pritraktataj la verkoj de la famaj mezepokaj trobadoroj, Cu proven-
caj, cu kataíunaj. Estàs anka rimarkindaj kelkaj komparoj de la kataluna 
lingvo kun la hispana, la franca kaj la itala. La «Kataluna Antologio» kostas, 
afrankite, por iuj landoj, escepte tiujn de la Iberia duoninsulo: du dolarojn, 
dekunu svisaju frankojn, ua ilingoju. En la Iberia duoninsulo gi kostas 13 
pesetojn. iu ekzemplero (kiu estàs solide biadita kaj pezas unu kilogra-
mon) estos sendata en rekomendita paka o. Petu informojn de «Komitato 
por Kataluna Autologio:» S-ro Eduard Capdevila, kasisto, str. Carders, 29 
Barcelona. 

Nekroloéo 
Nia aragona maluova amiko, fervora agema samidcano, Emilio Gastón 

Ugarte, Vicdelegito de U. E. A. en Zaragoza, kie li profesie estis inteligen-
ta advokato, kaj politika a toiitatulo, forlasis nian niondon. Tiu mal ojiga 
sciigo, kiun ui ricevas de nia samideano Valentí Alavedra el Terrassa, vere 
agrenas nin, la katalunlingvan samideanaron, Car S-ro. Gastón estis unu 

el la malniultegaj hispanlingvaj samideanoj, kiu efektive konis nian Fede-
racion, niaju kongiesoju kaj ceterajojn, kaj ilin komprenis kaj estimis. Cer-
te la aragonaj samideanoj, pranepoj el re oj de la estinta Katalun-Aragona 
Konfederacio, pli facile koniprenas nin. Lia samurbano kaj kunbatalanto, 
advokato anka , Manuel Maynar, Delegito de U. E. A. en Zaragoza, same 
estimas kaj komprenas nin. Kiel tiu-Ci, Emilio Gastón estis Honora Mem-
bro de K. E. F. Lastatempe ni vidis elokventajn pruvojn de espéranta fer-
voro kaj oferemo de nia jus formortinta amiko. Lia malapero estàs tre be-
da rinda perdo por nia niovado. Al lia familio ni esprimas plej sinceran 
kondolencon, kaj esperas fortecon elporti tian malfeli on. 

Presejo J. Vinyals, Plaça Constitució, 6 : BARCELONA (Sarria) 



Interskanéko — Gazetoj ricevitaj 
Heroldo de Esperanto. Horrem bei Koln, Germanlando. 

La Revuo Orienta, Japana Esperanta Instituto, Tokio, U igome, 
in Oga ama i 111-14. 

Amikeco, Internacia Esperantista Klubo, Koblenz am Rheín, Elt-
zerhoístr. 5. (Germ.) 

The Brjtish Esperantist. British Esperanto Association, 17, Hart 
Street, London W. C, 1. 

La Kolportisto, Dumonata — Senpaga. — Esperanta Kolportista 
Asocio. 64, St. Thomas Road, London, Noríh, 4. 

Literaturo, Brita Esperantista Asocio, 17, Hart Street, London, 
W. C. 1. (ne plu aperos). 

Bulteno, Antverpena Por-Esperanto Propaganda Komitato, Snie-
dersstraat, 51. 

La Progreso, e oslovaka Asocio Esperantista, Praha VIL So-
charskà. 333. 

Espero Katolika, Internacia Katolika Unui o Esperantista. F-ino" 
M. Larroche, 55 Rue de Vaugirard, Paris (6.) 

Marto, Oficiala organo de Germana Esperanto-Ligo en e oslo-
vakujo. Haida — (Bohemujo). 

Informoj, Esperanto-Asocio de Estonio. Tallinn, postkast 6. 
Agrupación Escultista, Carrer Argentona, 3 i 5, Barcelona 

(Gràcia). 
Katolika Mondo, Universala Organo por tutmondaj interesoj Ka-

tolikaj — Zug, Svislando. 
Esperanto, Ploesti, Placo Unirei n.° 24, Rumanujo. 

Espero Teozofia, Organo de Teozofia Esperanta Ligo. Krakovskà 
17, Praha II, e oslovakujo. 

Belga Esperantisto, Oficiala Organo de la Belga Ligo Esperan
tista, Kleine Hondstraat, 11. Antverpeno. 

(daurigota) 



Jam aperis 

Kataluna Antologio 
-

kompilita de 

J a u m e G r a u C a s a s 

416 pa oj 22 X 16 

iu kataluno nepre devas a eti 

kaj diskonigi la plej grandan ver-

kon de 1925 ' 

Vidu detalojn sur pa o 268. 

"Kataluna Esperant is to" 
• 

IUMONATA 16-PA A GAZETO 

OFICIALA ORGANO 
DE LA 

Internaciaj Floraj Ludoj 

Plej bonaj verka oj de plej bonaj 
a toroj ieaj. 

Tradicie tre bona la stilo kaj presó. 

i Jarabono:6 svisaj fiatikoj a l'50 usonaj 
dolaroj aü egalvaloro efektivigebla en 

Barcelona. 
* 

Adr.: Carrer València, 245-BARCELONA 

Ciuj gazetuj kiuj bonvolosrepresi nian anon-
con, rajtos similan pri si, por kio bonvolu sendi 

i tekston publikigotan. 

Àngel Ualdepenas 
Sastre - Tajloro 

Pelayo, 6, pral BARCELONA 

Vestits i abrics de tota mena a mi
da per a home, des de 130 ptes., 
a 175 ptes. els de millor qualitat. 

Bon tracte Bon treball 

ESPERANTO UZATA 
Pelayo, 6, pral. BARCELONA 

Nota. Als esperantistes,*10 per cent de 
descompte. 

ATENTU ESPERANTISTOJ! 

Se vi deziras nur por 2.50 svisaj 
fr. au egalvaloro, konati i kun ta 
vivo, moroj, kulturo, literaturo k. ' 

t. p. de la búlgara popolo, 

ABONU LA GAZETON 

Búlgara Esperantisto 
kiu dum sia 7.a jaro donos dekdu 
16 - pa ajn numerojn nur en 

'esperanto. 

ELEKT1TAJN OR1GINALAJN KAJ 

TRADUK1TAJN VEI KOJN 

vi legos en «Búlgara Esperantisto» 
nur kontra 2.50 sv. fr. jare. 

ion adresu: BúLGARA ESPERANTISTO 

str. Car Boris, 69 - Sofio (Bulgario) 
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