
T R I A EPOKO AUGUSTO 1928 N - E O 8 (48 

ATALUMA 
^ P E i p T I T o 

OVIOIALA OEGAXO D E LA ESPEKANTISTA 
FEDERACIÓ K A J DE LA IXTERXACIAJ F L O B A J LUDO 

VINÀROÇ 
La vila natal del nostre volgut company ISlebastià Chaler, a 

l 'activitat i fervor esperantisies i patr iòt ics del qual devem la cele
bració enguauv del Congrés de la nostra Federació, és framca, Igene-
rcfea, acollidora i progressiva com .poques! al món. Per això'ens espera 
amb una cordial i ta t que no poden sospitar els qui no coneixen Vi-
naro<;; i per això es daleix avui per l 'ideal sant i la gran conquesíta 
cultural detls nostres temps, que constitueix la llengua internacional, 
la genial obra de Zamenlrof. 

VlnSToç és curulla d'evocacions Mstòriques, pewjuiè és rica de 
fills il•lustres perquè és privilegiada de Natura , perquè és capdavan
tera en 'tota lluita per la gran causa de la llibertat,, que vol dir civi
lització, siuperioritat lnwnna, magnanimitat . 

Yiniaroceii.es són : 
Cpsta i Borràs , bisbe i lawcfuèbisibe que fou kle Barcelona i dle 

Tarragona lespectivanient, 
Mess'eguer i Costa, bisbe de Granada.. 
LiasiSïilile,. el nom del q'u.al és d'anomenada 'Universal. 
El Pa re Bover, jesuïta eminent. 
Aiguals de Izco. g ran literat. 
Safoiiitl excel•lent poeta. 
Bafels Garcia, notable historiador i polític que fou mantes w l -

tes diïpiutat. 
Josep Manuel Borràs Jaaque, poeta i historiador contemporani. 
Vinaroç ens recorda el fet històric transcendental d'un ant ipapa, 
Saiijt Sebastià ós1 el Pa t ró dé Yinai'oç: protegeix, salva i fa mi

racles aíls mar iners vinaroeencs. 
Sant Sebastiài, Pa t ró de Ykiaroc, guiarà, la nostra paisisa.-

da esneranüista d'engtirany per terres de Castelló de la Plana, <WL 
Regne de València, dte la Pà t r i a d'Ausiàs March. 

DELFI DALMAU. 

http://Yiniaroceii.es
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LA DEK D E V O J D E LA E S P E K A X T I S T O 

1. Bone seiu la lhigvon, t r a k t u in kun respekto, kaj lasu la 

versfaradon al poetoj. 

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

bante. i 

3. La plibonigistoj d iskutu ; vi Fundamenton sekvu kaj fide-

la restu. 

4. Propagandu iani, ne ie; klar igu, ne prediku; rakonfcu 

faktojn, ne esperojn. 

5. Kion vi povas lerni nur en unu semajno, ne ins t rnu en unu 

horo; el maltgrava oj ne faru regulon, kaj el la regulo ne faru 

malgxavajon. 

6. Verkante en Esperanto, ne kredu interesa, kion nacilingve 

neniu legus; ne nnagai, ke preseraroj plibeligas libron, ne uialesperu, 

se naankas a etantoj . 

7. Al grupo al ígu; la kunvenon vizitu; Esperanton parolu. 

Subtenu K. E. F . 

8. Atentu, ke internacia lingvo vivos nur per uzado; memo-

ru, ke t ia l internacia orgianizajo estàs necesa, senlace varbu por 

TJ. E. A. 

9. Legn gazeton, por ke vi konu faktojn; novajn abonu, por 

ke i povu ekzist i ; kunlaboru, por ke i estu interesa. 

10. Por Esperanto kiel movado agu; por i kiel realajo pagu, 

kaj kiel a l tan idealon konservu in. en via Koro. 
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D I R E K T O R O : M A R I A N S O L A 

Pri nia Kongreso 

La Organiza Komitato de nia XV" Kkmgreiso invites vin hodia al 

Vinaroç. iuj proparoj kiuj povas certiigii la 'Siikceson estàs jam fari-

taj . La programon kaj òiujn detalojn pi lo ado kaj voja o vi povas 

legi en. aliaj pa oj de t iu èi numero de nia gazeto. 

M esperas kaj niaj amikoj en Vimajpoç ra j tes esperi ke la espe-

rantistoj vemos a l la Kongreso en granda noanbro. Memoru èiu ke nia 

éiujara festo devas esti precipe propaganda festo, kaj por veki en la 

lo antaro intereson por Esperanto neeese estes ke n i montru al i l i ke 

nia anaro estais ja granda kaj r imarkinda. 

La festo de la Interna'eiaj Floraj Ludoj ha vos tinn i ja'ron, se 

eble, ankora pli da brilo kaj soleno. ojo por la okiiíoj kaj por la 

animo i al^portas a l ciu kiu ha vos la plezuron òeesti la poezian tur-

niron. 

Multaj valenciaj saniideanoj promesis veni al nia kongreso kies 

okazigon il i vidas knn granda ojo. Ni atendas rujjn federacianojn 

kaj legantojn de nia gazeto kiuíjn ni j am de longe ne povis saluti . Al 

iuj n i d i ràs odiia : is revido en Vinaroç! 

M. B, 
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XV a Konéreso de la Esperantista Federació 

Vinaroç, 8-9 Sep tembro 1928 

P R O G R A M O 

SETEMBEO, 8. 

Matene, &.*.—Oficiala eniro en la urbon de la kongresanaro kun la 
g m p a j standardoj,. kun akomjpano de la a tor i ta tuloj , lokaj societoj 
kaj muzdkistaro «La Alianza». 

Tuj poste solena akcepto en la LTrbodoino kaj Malfemo de la 
Kongreso. 

10.—Malkovpo de a r t a inarmpra tabniilo kun la noano de 
D-PO Zamenhoi en la, is n u a nomata, s t ra to Santa Bàrbara . 

12 1/2.—Malfermo de la esperanta Ekispozicio en domo de la 
placo de Bovellar. 

Positagrneze. 

13*.—Honora vino per kiu regalos la kongresanojn la Urbes-
tra.ro de Vinaroç. 

15*.—Efcskupsoj al la baveno kaj akceptoj en la diversaj so
cietoj de la urbo. 

17*.—Ekzamencj ipoir la diplomoj de kaipableco kaj profteso-
reco. 

19.—Labora Kunsido kaj Fermo. 
22a.—Koncerto kaj baló en la ardeno de Centro Instructiu 

Bepublieà. 

SEP'TEiMBBO, 9. 

Matene, 8 1/2.—Solena Diservo en la Parolia P r e ejo kun orgenludo, 
kantoj kaj prediko en Esperan to kiun farosi Piastro J . Fonjt GHiralt, 
Profesoro en la Seminario kaj Frezidanto de la Internaria Katolika 
So'rieto Esperant i s ta . 

11".—(Solena Pes to de la Internaitiiaj F lora j Ludloj, sub la 
prezido de Praülhro Maria de la Victoria Pérez de Sanniillaii, elek-
t i ta k;M Be ino de la Eeisito. 
Posttagmese. 

14".—jOtfiíciala Festeno en la Kacia Publ ika Lemejo, Placo Eo
vellar. 

$£".—Koncerto en la Placo de la Konsti tucio per la ifama 
muzikistaipo «La Aliamza» kiun ddrektas profesoro Mansciridbr. 

22.—Koncerto en la sarna placo kiun ludos la nova ]iori«-
ta ro de la Centre Ins t ruc t iu Eepublidà. 

http://tra.ro
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SEPTEMBKlO, 10. 

Ekskursoj a l Penyíscola, San t Oarles de la Eàpdta kaj Alcanar. 
Vespere, propaganda kxmrvenO' en salono an ta e aaioncota. 

HOTELOJ 

Penisdon Torres. Prezoj : Pensiono, dek pesetoj potage. Unu man-
o: 5 ptoj . 

Fonda Viuda Aparic io: Pensiono, dek pesetoj potage. Unu nian-
o: 5 ptoj . 

Fonda de los Tres Beyes: Pensiono, ok pesetoj potage. Unu man-
o: 3 ptoj . 

Posada San Pedró: Pensiono, ok pesetoj potage. Unu mian o: 3 
ptoj. 

—Oficiala Festeno: la partoprefno en la oficiala festeno kotstos 15 
ptoj. Oni petas j am anta e anonci sdan partoprenon en la/festeno por 
facdldgi la a ran on. 

—La organiza komitato de la Kongreso petas a l la esperantistaj 
Kocietoj ke Ui verni al Vinaíroç kun siaj respektivaj istandardoj. 

VETUEADO AL VIN ARIOÇ 

JenJaj vagonaroj veturas al Vinaroç: 

I ro : Barcelona (iCbrreo) 21 1/2. &i aitingas la kongresurbon la 
3 1/2 matene. 
Barcelona (Ekspreso) 8|j35 matene. Alvenas en Vinaroç je 
la 13,57. 

Eeveno: Vimàmoç (Oorreo) 1,35 matene. Alvenas en Bareelomo la 8.56 
matene. 
Vinaroç (Elíspreso) 13,9 ptin. Alvenas en Barcelono la 20,11 
vespere. 

La voja o kostas en t r ia klaso 16,50 ptoj. La esperantista grupo 
Nova ISItelo en Barcelono organizas kolektivan voja on al Vinaroç: 
tiuj kiuj intenicas vetiuri en tiu ei maniero rdcevos1 rimarkdndan ra-ba-
ton en. la voja kosto. Por tio ili deivais sin turni tuj anta la 4" de 
Septeinbro ad la grupo NOVA 8 T E L 0 Abaixadors, 10 pral . BaTcelono 
sendante sdan ali on kaj krome 11,50 pesetojn kru estàs la diuono de 
la voja kosto. 

Do, kiu volas la rabaton profiti, t iu rapidu skrilbi. 
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XIV Interna eia j Floraj Ludoj 

V B B D I K T O 

OBDINARAJ TEMOJ 
Originalaj tekstoj. 

I—Veraa o k a n t a n t a Amon 
N a t u r a Moro—Òefa Premio a l la verko n-ro 42, devizdta «Homa 

Sorto». ( i ' ' 
Kiel ekisterordinaran premion de la Urbes t raro de Viiiaroç oni 

alju is a l la sarna verko 100—pesetojm. 

Premio de S-ro Narcís Bofill—50 Pto j . al la verko 41—«Savinien». 
Premio de S-ro S. Alberich Jofre—50 Ptoj.—al la verko 46 «CSn-

drul ino». 
[Premio de Sindicato de Policia rural—50 Ptoj.—al la verko 51— 

«iSaluton ad vdvo». 
Premio de ESemo. Sr. Gobemador de Castellón—50 Ptoj.—al la 

verko 23—'«Koro». 
Premio de Pósi to Marí t imo Terrestre—25 Ptoj.—al la verko 20— 

«Excelsàor». 
Menciindaj verkoj : 
N-ro 44 «Varmaj Manoj» — N-ro 13 « ogo, mal ojo de la viv' mi

t ra jo». 

I I—Proza Ama verkajo. 

Neiúii verko konkursis speciale por t iu i temo. 
Tradmlàtaj Tekstoj. 

I—Espera mtiigo de kata luna versajo. 
P remi i t a : neniu. 
Menciindaj; verko n-ro 5 «Amoi amo, amo» kaj n-iro 6 «Líiiman». 
I I—Esperant igo de ka ta luna prozajo. 
Ne konkuirsiita. 

EKSTERORDINARAJ TEMOJ 

L I B E R V O L A J 
Originaíaj versajoj. 

Prejn)io de P a s t r o Joan Font G i r a l 50 P to j . verko 79 «Ni estu 
inj gefratoj». 

Premio de TJ. A. B. E., 50 P to j . a l la verko 40 «D. E.» 
Premio de «Paco Kaj Amo». P to j . 50 a l la verko 63 «Manjo». 
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Premio de Cooperativa lOjbrera «La Econòmica» 50 Ptoj . al la 
verko 49 «Antònia». 

Premio de Posito Marítimo «El Previsor» 30 Ptoj . verko 37 «Kion 
koro sentas lan)go prezentas». 

Premio de Pena Taurina 25 Ptoj . al verko «Abundo aipud abis
mo». 

Menciindaj: verko 38 «Klion koro sentas lango pirezentas IV». 
» 53 «Al bono per amo». 
» 14 «El Oriento venos lum' radia». 

Originulaj proza oj. 

Premio Graipo Lumon, 50 Ptoj . verko 32 «Anatemo». 
Premio Girupo Barcelona Stelo, 50 Ptoj . verko 77 «Ne tentes au t 

par,fiioe». 
Premio de Grapo Nova Stelo, 50 Pto j . verko 55 «lOíni ekkonas bir-

don la flugo». 
Premio de Sociedad de Carreteros, 50 Ptoj . verko 56 «Ne en urni 

tago elkreskisi Kferlago». 
Premio de D. J u a n Ribera, 50 Ptoj . verko 54 «Verkado ne es

tàs tiel faciia». 
Premio de Socledades Albafiiles y Carpinteros, 40 Ptoj . verko 59 

«Tamen». 
Premio de Sociedades de Peones y Barberos, 30 Pítoj. verko 2 

«Martnova ideo en nova originala vesto». 
Piremio de Ateneu Mercantil, 25 Ptoj . verko 68 «CAgo». 
Premio de Teo J u n g (5 jara abono al Heroldo de Eisiperanto») ver

ko 75 «La granda demando». 
Mencioj: Verko 64 «Sanavan Og». 

Verko 63 «AJ sa ulo «uficas aludo». 
Verko 25 «Edukado». 
Verko 30 «Viktimoj». 

Tradwkitaj versa oj. 
Premio de Sra© Delfí Dalkmau, 50 Ptoj . verko 67 «Verona». 
Premio S-ro J o a n Gili Nortaf 50 Ptoj . verko 62 « iu la sia povo». 
Premio de IS-ro S. Ohaller, 50 Pto j . verko 61 «Orfeó». 
Premio de Cruz Eoja local. 50 Pto j . verko 3 «Per nur dek du li-

nietoj». 
Premio de Centro Instructivo Repuíblicano, 25 Ptoj . verko 33 

«Coventry». 
Mencioj: Verko 17 «Venko de l'k oro». 

Verko 48 «Plamo». 
Verko 87 «Malsana fantazlo». 
Verko 82 «Allma parens historiae». 
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Tradukita) proza oj. 

Premio de iS-xo Mar ian Salà, 50 P to j . verko 57 «Se kion me ne 
scdasj mi seius, Óiuj min en vius». 

Premio de Esperantiista, Kluibo Pa lma, 50 Ptoj . verko 86 «Amo 
cion toJeras». 

Premio de Banco de Castellolí, 50 Pttoj. verko 78 «La pluvelfino». 
Premio de Bamco de Tortosa, 50 P to j . verko 71 «El la historio». 
Premio de Círculo iQatóJieo Gúbrero, 25 P to j . verko 70 «Amo pru-

denta». 
Mencioj: Verko 4 «üokumento por la esperant is taro». 

Verko 11 «Trüiovantuni». 
Verko 15 «Bilairdo». 
Verko 27 «Paco». 
Verko 8 «Nescio». 

JOAN GILI NORTA, üekretario. 

N u n a Euskera - iaj dialektoj 

(Da rigo) 

Kurioza o de vaska língvo estàs la manko de resenda verbo; 
por esipriani titun iideon vaisko devas uzi turniparolon, kdel gian Jcor-
pon, sian kapon; Ekz : Mutüakill du bere buma=Iv!naibo niortigis 
sdan kapon; t io asta», knabo niortigis 'sin mem. 

iRecdiprokam ver(boin oni faràs per aldona vorto elkar (mm la 
a l ian) . 

E n gipuzkoa dialekto oni uzas clam, por montr i la demandan 
formem vorteto al saansenca al la esperanta u. En a iaj dialektoj 
i esta» malpl i uzata. 

G-randan nombron dia. aidverboj posedas la vaskoj, kaj anka 
multaj adverbaj ri latoj formiga s per suflksoj. efaj es tàs : 

la, o m = t i u rM; onela=ta 'al ; b e s t e = a l i a , i n ; bes te la=al ie . 
z; o m = piedo: o inez=p iede ; zalldi— evalo; zaldig=rajda, ce-

valrajde. Ki (post n, gi) kiel espeiiante e, edera=ibeila; ederki=>be-
le; o n a = b o n a ; ongi=:lxxne; e ro ; eguin=:tago; egu<nero= iu tage; OSL 

tegum=ja do; ostegunei'tt^&iuJaude eanl (tempo) = e t ó r d = v e n i ; da-
tor=3li venas; dato r e n e a n = k i a m lii venas. 

Ni ja diris ke deklinacio estàs isinteza, pro tio, en Euskera 
ne ekzistas prepozicioj kiel en la t ina kaj lat inidaj lingvoj, trun 
rolon ludas la suflksoj, multaj kaj definitaj, kaj anka la ordo de 
vortoj en la parolado, kiel okazas por disitingi la subjekton ei la 
d i rekta komplemento, a la siibjekton el la noma píredikaio. 
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Konjunkcioj estàs u pleaaj voi-toj, antaumeti ta j ai aliaj vor-
toj ; u siiíiksoj aldonataj al la las ta vorto de la frazo. Ekzeniipiojn 
de la unuaj oni povas r i inarki e la kuaigaj eta, et, da, ta (eble ïa 
et la t i n a ? ) ; èe la malkunigaj edo, ala, naig, tai k. c ; ekzemipioj 
de la duaj es tàs : ' K o ^ c a r , etori da, li vemis; etori d a l a k o = c a r l i 
venis; 'ta; 'zkero, arren kaj aliaj . 

Kiel en luj lingvoj, veraj interjekeioj estàs krioj , nevolaj es-
primoj; kaj pro tio egalaj en òíu potpolo. AJiaj estàs vortoj tran-
sigi taj ; tio estàs, nomoj, adjektivoj, verboj kaj ad verboj uzataj kieu 
koiijukcioj, kiel anka okazas en. iu lingvo. ï i e l estàs aurera.'= 
anta en, b i o t z l ^ k o r o (kiura o ) ; a ruyo!=fu ln io k. a. Veninte al Diu 
punkto, oni devas konstat i ke vaska lingvo posedas nek blasfema-
jojn nek fipairoílojn. Kia ia vaisko koleri as, ordkiare retrankv&ii as 
post kriado de kelkaj arayo kaj arano (fulnio, kaj aig(Lo), sed se U 
ne traiikvili a s . . . li fijuras hispane a tfran.ce. 

Sintaksu.—iLeganto de t iu verko sendube ja kamprenis ke struk-
turo de vaska, parlolado efstas malsana, pli ankora'u, kotaítaaua,, 
mala al asperanta. P r i tio d i ràs Canipion, gramat ika kompetentulo: 
«Postcmetado esifcas generala uzado ce 'la Euske ra ; oni postmetas 
airtikolon al nomo; oni postmetas adjektiivon al nomo, tiel kdel kel
kaj ell Ha rpronomoj; oni postnietas la fijii ojn nomfornianitajn; oni 
postmetas la sunksojn montrantajn ties nilatojn; oni postmetas al 
venbo la r i la ta jn kaj konjunkciajn par t ikulojn; ond postmetas la 
posada jon al la posedanto, je la genitivo; oni positmetas da vortojn 
•mon/trantayn a iformji oii temipan^ jnodlan, lokam^, j|e la esprimalta 
ago, kaj oni postmetas la verbon a l iuj la cetteraj membroj de la 
frazo, per i finata kaj elespriiniata kun Gicera majesteco». 

Nur kelkaj linioj p r i vaska versfarado: a r iu silabo povas 
esti longa a mallonga, ne ekzistais vera akcento kaj metiriko bazas 
üuir silabnombro kaj sur rimo. Versoj estàs riimaj a duonrimaj 
/rimo nu r su r vokaloj). La plej uzata verso esitas la deksilabo kaj 
la klasika strofo la sortziko, t io estàs strofo okversa, propra al la 
samnoma melodio. 

Literaturo 

Vaska l i te ra turo esitas nek multenouibra nek fremdlande konata. 
Se kleraj vaskoj sentis s ia a l t i ra ta j a l l i te ra tura j laboroj, p ro la 
influo de fremda kultuiro, lli skribis siajn verkojn u llatime, 6n his
pane, èu france. P c l m » de Viana,, la glora Navar ra re ido kaj ama 
poeto; Malón de Obaide kj F ra to Diego de Estella, profundaj mis-
t iko j ; Ignat io de Loyola, tfondinto de la Jezuitoj , kaj mmutaj afliaj, 
kvankam vasklingva.noj, neniom verkis vasklingve. Euskaxa verka-

http://tfran.ce
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do restis nur potr meklera popoüo, malri a. Krom tio, du naciaj 
kaüzoj okazigis la malva.stecon de Vaska literaturo, l a opiaiiais nun-
tempa vaska kritikisto Salaverría: Troa saneco, eblig-anta ekvili-
bron inter korpo kaj animio, kiu malpermesais al tforta popolto senti 
la inispiron de maifortoea Muzo, la dolorojn kaj amgorojn de pasioj 
turmentantaj la animojn de nervmalsanaj lirikaj ve'rkantoj; kaj 
troa aroganteco, naskita de ilia aktiva vivado, vivo de luktado kom-
traü Dialamikaj popoloj, kontra tero kaj k on/tra furioza maro. 
vivo kiu, per paradoksa fakto, kreats timemon poi* kaiiti i iaj n he-
rofe oijEtu, 

Pro tio, vaisko estàs bomo de vorto, de kanto, de t r io ; sed ne 
estàs tiu, kiu fiksas, preparas kaj etarnigas sian penson. 

Taroen, ni noniign la ne niultenomibrajn, sed valorajn èefver-
kojn. 

Plej antikvaj, kiel em iu popola literaturo, aperas eposaj kan-
toj. Bri tiu aspekto, inter aliaj, nur parole konservataj, oni trovas 
du belegajn verkojn: «Kanto de IJOIO» kaj «Altabizkara Kanto». 

Katato de Lelo ajmas tre amtikva, i estàs popola verko, pliena 
de arïïaismoj. Komentariantoj multe fantaziis pri ia antikveco 
kiun oni preterigas is Augusta tempo. Tamen kelkaj laitiniaj vortoj 
aperamtaj en la tekisito, nialpennesias akeepti tiun opjinio.n, air es
tàs nekredeble ke vaska popolo, tiara lukitanite kontraü Eoruaj sol
da toj, jus venintaj en ian landon estos akceptinta al sia lingvo 
latimdevenaja vortojn. ISied kvaankaitn oni maljesTi tiel grandan antik-
vecoii, la verko devenas almona el Mezjarcemto, kaj eble la «rekan-
tajo» estàs Eomtempa. Ú-i rakontas pri la situació de Konianoj kaj 
Eüskaroj, iliaj luktoj, iliaj paicioj, iliaj komtraktoj. Tiu verko estis 
trovata dum 17a jarcento de arliivser auto kaj poste forgesita is 
komenco de XIX jairoento, kiam ViMmo Humboldt denove studis 

in. 
Dua eposa efverko, la Altabizkara kanto, estàs anka de ne-

konata a toro, sed la verkanto estis sendube Mera homo, forte ins-
pirata kaj bone konanta la artajn rimedojn. Li mezure kaj brile 
uzas 4ajn| ngurotjn,, ekkriopni, .gradatíiojmj,, vortajm komijb|nojn. i 
rakontas la malvenkom de Franca Imperiestro Earlo la Graméa, 
a pli uste de lia nevo Eolando e la Eonicesvala montkolo. Mi ne 
pritraktos pli detale la aiferon, car prezentita ties. traduka on al 
Internaciaj Floraj Ludoj de la pasinta jaro, i atingis bonoran 
mencioni. 

Idrikatj poetitsto<j iestas reprezemtataj èefe de la «vensojlari» 
popolaj kantistoj. lli, kiel la Eunoj, la Bardoj kaj la Tirobadoroj, 
kantas en. la viïlagaj festoj, en la |oeedzi oj, en Ja bankedoj. Iliaj 
verkoj, ne perfektaj sed sinoen-aj kaj ofte belaj, kiel la birdaj pe-
padoj kaj la rozaj aronioj, naski as en natui-o kaj niortas en naturo. 
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sed ne pasais ail presejo. l l i estàs naivaj,. simplaj, bonlrumoraj, re-
memorigante (la Anakreostrtajn odojn; iM pri traktais la vivajn piezu-
rojn: boma-n man adoiv, bonan t r inkadon, gajan diancadon je la 
ianibursono; èefe ili laüdas la forton kaj virton de la vino—la nura 
vaska maivirto—Ebie ne ekzistas popoio pli naive kaj pli senka e 
la dan ta la feliòon de drinkado. Jen kiel fini as t re konata popola 
poemo: 

Ni estàs r i uloj : 

la trezoroj -iaj 

2\un ja estàs niaj . 

Kont ra e, malmulte oni laüdas amon. Vaska amamto estàs plej 
tiniema «1 èiuj aniantoj. Liaj virinoj enengiaj, luktemaj, seriozaj, 
laborantaj ujn terajn kaj domajn laborojn dum viroj marveturas , 
fl kap tas a klopodas r i i i en malproksima Àineriko, n u r inspirats 
al iíli iptlemrespektajn kantojn poci hejina M i o, gaja, paca,, t r ankv i l a ; 
sed ne la kura ajn, senkasajn propotaojn kiel en aliaj lingvoj. Aniaj 
poenioj vaskaj e&tas legindaj e por malplia aj infaninoj. 

Kelkaj a toroj siupemnofntri as el la seninoma amaiso dle lini-
kaj poetoj; n i menciu Ohienart 'on, naski ta en Soude, Iztuiet&'on; sed 
inter iuj Indadecio Vizcarrondo'n, k iu siub la nomo «Vilinch.» ver-
kis belegajn poeziojn, nu r kompaineblaj a l tiuj de Heine kaj de Bec-
quer. Li estis ne inst rui ta viro, sed ennaske klera kaj foirte inspd-
rata . Se li estus naski ta en alia vivrondo, li estus sendube la plej 
granda E skara verkisto. 

In ter la nuntenupaj oni devas nomi E. Arrese, «Maitxin-Oori», 
«Urtsuya» kaj la dolèaga poetino «Tene.» 

Pirozaj verkoj esitis mur, is amta malmulte da jaroj , pregej 
paroladoj , sed lasttetemipe oni verkis kelkaijn tmenaiimdaju roma-
nojn, novelojn kaj rakontojn, kaj oni t radukis aliajn—eò kelkajn 
èajpitrojn de I>. Kilioto—Nuntempa movado volas plivastigi eüska-
ran lingvon t r a iuj l i te ra tura j kaimipoj. 

Mulite ankora oni povus skribi pr i vaska evoluo, influo de 
vaska lingvo sur Mspanan, estonteeo de vaska lingvo kaj popoio, 
se )& 'tdmo deflainkigi la temon kaj enuigi la legamtom, ne konisilus 
al mi hal t i i. Ke la nuna verko povu, per nia ka ra Elsperanto, ko-
natiigi al tu ta Homaro, malgrandiaai popolon pro ia nombro, sed 
grandegan p r o sia genio, siaj homioj kaj siaj vir toj . 

AMÀLIA NUXEZ. 

Premií ta en la XI I l'j Internaciaj Floraj Ludoj. 
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Flandra Mezepoka juvelo 
L a l e é e n d o de B e a t r í s o 

Iu fra. to Gnnysbredit legis en la verko «Dialoguis uniracttloruin», 
skr ibi ta pnoksíimuane en la ja.ro 1223, de Gaesarius eO. la abaíejo de 
Heisterbaeh, la legendon de F ra t ino Beatr iso kaj konigiis in al la 
nekonata a toro de Sa f landra mezepoka poemo «Beatry<s» küi poezie 
J-aj kolorplene animis la isekan temon kaj pr i laboris in, Inter la ja-
roj 1300 kaj 1350, kiel veran artjuve on. 

Pe r vers íarado mi malmulte profitas, 
La homoj a l mi konsi las la si in, 
Kaj, ne plu longteinpe suferigi mian koron.. . 

Tiel l i enkondukas la legendon. Sed lia amo a l la Sankta . Di-patrino 
instiga» l in p r i kan t i ian laüdon. 

Ve re, la niezepoko ostis tempo de fajra, in íana kredo. La kava-
l ira l i te ra turo ell Elaaidrolando konis g randan disvasti on. Sed la 
piaj animoj kont ra agis la respektegon por la tera amo, i ante jpli 
kaj pl i isentama en tiuj verkoj. La ekleziiaro estiïs devigata kontra s-
t a r i la maiteriaüisman vivkonoepton en t ia ja vo uptema kavalirlite-
ra turo . (Precipe en la t. n. Bri ta j a ArthurromaiLoj). Kontrau la 
virinokulto profana s ta r i ls la kul to a l ,1a Sank ta virino,, la Virgu-
lino Mario. 'La pu ra , gràcia figuro de t lu ideala vir ino estàs tronita 
kaj ornamita per la íiknlbo de èiela amo. La t imeganta animo de la 
«impla, pekkonsicia lioino mezepoka, dankeme sin levis al la dolòa fi
guro de la bona, pardonema Mario. 

ï i e l anka nia nekonata verkisto, ki*'-, «Beatriso» restas alta 
eterna laüdkanto al la Sankta Vir|gfulino. 

En Ma verko Beatr iso estis isakristif aino en monaBinejo kaj 
fajris pro sankta amo al la Sank t a Virgulino. Sed tera amo por vira, 
kiun i konis diuim. sia juneco, suibmetis ian koron. Kiel ajn i bata
lis komtira la tentado, tdu peka amo est is pli forta oi i mem. Iiunok-
te i metis s ian monaEinoveston kaj s ia jn slosüojn anta la bildo 
de Mario, ifervore pre ante kaj petegiante a l i pardonon por la peko 
kiuii i estàs faronta. Pos t t io i forkuras a l fremida 'lan|dio. 

LA FOCRJSRO D E BEATEISIO 

Por frua meso sonorigis 
uis anta niezonokto i. 

La amo, konisiimanta flamo, 
Doloris in ankora pli . 
Kaj kiain iuj monaliinoj, 

http://ja.ro
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Kant in ta j dium la serv' en Bor' , 
J a iuj , junaj kaj malj unaj , 
Nua al dorniejo estis for, 
Si restis sola en kapelo, 
Kaj di-timante, tutanime, 
Surgeaui is e l 'a l taro, 
P re ante tàe la kut ime: 
«Xe plu longtempe mia korpo, 
Maià' , patr ino, dol a nanio, 
Eüpoirti povais t ian veston. 
Katuron, koron de la homo 
Vi ibone kaj profimde konas. 
Mi p re iis, fastis, Vírgulin' , 
Kaj sknr is mian pekan korpon. 
Sed vane, am? submietas min. 
Mi servi devas nun la mondon. 
Sinjor' amiata, tóel vere 
Ke inter mortigistoj, vi 
Al kruc ' «tre i is mortsufere, 
Ke revivigia vi Lazaron, 
Vi tiel vere inlan sorton 
J a konais kaj pardonos miin. 
Pekegoj ka zos mian. morton.» 
Post t io al Mariobildo 

i ir is, p re is surgenue: 
«Mari'», i, kri is nmltkaeme, 
«Al vd mi plendis fru-niaí-frue, 
Malka e mian kor-premegon, 
Sed vane, car ne helpis tio. 
Mi vere perdius miajn sentoji), 
Se plu longtempe, mi Mario 
E n monaliinovesto vivui»». 
Kapu on i d emetis tie, 
(jin üokis isur Maria l taron. 
Demetïs uojn energie. 
A skultu kion i min, faros! 

losdlojn de la sakr i s t i ' , 
Por faciligi la ekser on, 

i anta biWo de Marí ' 
Pendigis, car en èiu tenip' 
Sen pia ekrigairdo irais, 
Sen. ke li dolòe «Ave» diràs,, 
Neniu pre ter büd ' radia , 

«Ave Maria». 
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Dama ,sep jaroj Beatris© vivas íelice k u a sia amato, sed tiiu i, 
kiani aialsatego smferigàs ilim, aialade e forlasi® ia kaj iaja du in-
í'auojn. Tiani por gajni la tpaaon por siaj mialfelièaj in íaaoj , i duan 
sep ja ro j , la koro rompitai, vivas mizeraa, dibo an vivon, (j&d nealani 
sia animo tu te suibi is, a r aeaiani i -preterlasiïs pregi plean.de al 
Mario por ke t i a koaver tu sia. Taniea íine sia pento i is tiiel granda, 
ke i instigis ia reir i a l la nioaaninejo. Altmozjpetiaate i veais. en 
la aa jbara jo kaj pasigis la nokton e kompataa ta vidvino. 

Miregante i ekscii as ke Beaitriso a a k o r a a iani ekzempíle ser-
vas ea la moaaniaejoa kaj faiai is kieil s a a k t a íratiiao. E n revo Ma
rio iom k la r igas a l i kaj t r i fojojn in admoaais r e i r i a l monaliine-
jo dam la nokto. i f n a s tiel kaj vere la DipatTlao meai, diami la 
fores to de Beatr iso ane ta ta is sia. 

LA BEVENO D E B E A T R I S O 

La poidoja èiuja aialferimitajn, 
Venajíte ea 1' arbej ' M vidais, 
Sea iu t imó i eairiïsi. 
La fido je Mar i ' s ia gvidis : 
«Ho dankoa, Sarnkta Virgulln' , 
E n t i a domo mi revenacs, 
K<e Dio a a n protekta min, 
Mi l i aa sanktan nomoa benas!» 

Em. la kapeüo i elfektive -trovas s ian monal i iaaa vaston iswr 1' al-
taro kaj daa r igas s i aa pregon a l Mar io : 

«Iadalgoa èiam trovas in 
Pe t aa t e ia al vi fervore. 
Senlima estàs via Ixxno, 
Car vere, k iam mi dolore 
•Suferis, vi ojigis min. 
Nan. malfeli ' de mi fori is 
Ho, mi plenkore gioras vin! 
Al ij. en isiama lok! ' vidi is 
La ksakrAsti losiloj anta 
Mario, kaj i i l in prea is . 
J e eia flaak' de 1' a l tare jo 

i vidis. k iam i eaveais 
HelMare brald ciajn laaxpojm. 

i, kiel ja an ta e, metis 
Sa r ies lokoa p re olibron, 
Kaj a l Virgin ' Mario petis 
Protekton koat ra malboasort ' 
Por la iafanoj, kiuja i lasiïs 

http://plean.de
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e la vidvino, en cagaren'. 
Dumi tia temp' la horoj pasis, 
Kaj kiam f rap is mezonokt', 

i sonorilan saaron prenis 
Kaj sonorigis por frameso, 
Ke iuj el dormejo venis 
Bapide, ne «eiante ion. 

i iis la aiorto tde restis 
Sen niaü'glorego nek ripro o: 
Mari' por i servin ta estis, 
Duim iuj tiiij longaj jaroj. 
Do konverti is pekulino, 
«Te 1' glor' ( honoro de 1' re ino, 
De la iel-virgin' Mario, 
Helpante iam kaj en io, 
1' Amikon isian en safero, 
Kk>r-premegata de 1' mizero. 

El tiu mezepoka perlo de la flandra literaturo parolas jam vera 
artisto. Per neesprimebla delikata, takta sento li pentras en «Bea-
trys» la batallon inter la du anioj, kiaj vivas en |ia koro,, la monida. 
kaj la èieüa. 

e Caesarius la deiloganto de Beatriso estàs ekleziulo, sed en la 
flandra verko li estàs junalo, amiko el ia jana o. Des pli sia peko es
tàs komprenebla kaj des pli granda devas està sia interna, aniímibata-
lo. En la originalo ian dibo an vivor ka zas atur homto kaj malsato 
sed e nia a taro i agais pro patrina amo1. Tiaj èi detaloj pravas la 
saperecon de la flandra prilaboro, kiu estàs «kribita en ineznederlan-
da linlgfro fresa, natura, preska infane tsimpla. 

Nar una sola manaskripto estàs koaata de .Beatrys'». i ku as 
en la Be a Biblioteko en Hago. 

ÍLe legendo 'inspiris jaai diversajn verkistojn kaj aperis francaj, 
gennanají anglaj kaj nederlaadaij prilaboroj. Laiste la flaadra verkis-
to Herman Teirlinck metiis in sar 3a scenejon sab lla titolo «Mi Ser-
vas». Interesa provo de moderaigo de la teatro. 

La mezepoka fratino Beatriso restas iam juna. 6 i apartenas al 
tiuj niezepokaj poeziajoj en kiuj la tera kaj la slurtera vivo sia ta as. 
Kilèt sar la pentrajoj de Memling kaj "Van <Èiy<ck, ajnas «ke en lli 
la òielo estàs malsupreni inta sar la tero, kvaza Mario kaj Jeztio 
kaj la profetjoj vivis en Flandrolando». 

H. L, J. VERMUYTEN. 

Menciita en la X l l l ' j Internaciaj Floraj Ladoj. 
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Invito Persona al S-roj. Rómtilo S. Rocamora 

kaj Jtilio Mancada Rosenòrn 

Pro demineoj ka aj kontra mi faritaj al la Provincestro., ho-

diaü, la 22an. de a gusto,. mi devis eksi i de la Prezido de niia Fede

ra CííO mi rioevis ordonon fermi mian profesian laborejon, dnm pli 

denniítivam ordonon mi atendas kiel rezulton de tïuj denttaeog. 

Sia Kongreso nunjara okazos pòsit ke kaj tagoj ekster Kataiunu-

jo en nia frata regiono Valencià, en nia konruna tato Mspana. 

Tie, en la èaraia uribeto Vinaroç, su!b patromado kaj prezido de 

oficiadiaj a toritatoj, ni kon|gíresos kiel jam dufioje anka ekster Ka-

t.alum^jo, en Majotrko. 

Tie, malka e, anta la kongresanaro, kie la vero pri nia agado 

estàs konata de multa j,. se tiani mi ne estos en malliberejo a ekzilo, 

mà atendos vin, vi diiru piuiblike, responde, niajn pekojn, kulpojn au 

krJmojn. 

Nia Federació eatis èiam saipetrordinaiTe mala vara. ó i abiunde 

pagos vin por la kiLarigoj. Üenerale ni ne demandis a prizorgis ca 

espeTatartisto estis a ne kiimfederaciano a memk'o de G-mitpo ali in-

tai, e por nomi lin Komitatano. Honorige anka nia Federació ens-

kribis saimdeamojn el in ajn regiono au lando, kiaim i rieevis de ili 

iwnmm, tovoron, servon a honoron. Ell àu ajn regiono a lando, 

kvaza divene ke iam, kiefl efektive mun, i ne pavus Mizi siam deve-

íi&ta. lokadjektivon en siia noano. oje, naive ni prenuios vin se vi 

venos Itumdgi niagn kunvenon per via scio, sento, parolo. 

A di pretai. respondi diligensta, danki malaavara, md, simpla fe

deraria no, vin a ien dos. vin atén tos dttm nia Kongi'eso en VimaTOç. 

DELFI DALMAU. 



KATALTOTA ESPERANTISTO 119 

Pri la Movado 

UNIVERSALA KONGRESO.—S-wi okazis en Antverpeno la XX* 

Umivensala Konpreso de Esperanto kum èeesto de 1.500 esiperantistoj 

ell 38 malsaimaj landoj. i rka dek kvin personoj el nia. maigranda 

lando veturis ad Antverpeno por la kongreso. P r o manko da tempo 

iÀ ne povas ankora publikigi rapor ton p r i i ; tion. n i volonte ifaros 

en la venonta numero de la gazeto. 

PRELEGO.—La konaia samideano S-ro Conrad Domènech fa ris 

la 22an de A gusto en la camíbro de la grapo «Lum/on» en Terrassa 

interesan prelegoii p r i la maigranda lando Andorra, pi-iskribo de ia 

geograíio, politika orgarnizo kaj moroj. La parolanio montr is kiel 

perfekte li konas la a rman kaj malgrandam valon de Andorra. Moitl-

taj isiamideanoj vents al la g rapo por a skul t i n ian amikon, kaj dan-

kis lin per kora apila diado. 

PALMA DE MALLORCA.—La «Esperantis ta Kilubo Palma» tes

tis la 22" datrevenon de sia fondS o. La raportoj de la lokaj jur-

naloj ni povas diri ke éiuj festoj okazigitaj dhun la tagoj 18, 19 kaj 

20" de Jralio koníentige smkcesis. Eln Teatro Lirieo okazis propa

ganda vesipero kaj preaentado de komedio kiun hidis la trupo de S-ro 

Fuster . Anka ekspozieio estis organizita. Por solenigi t iun s'ukcesoT) 

kaj la datrevenon de la j am malnova klubo la ©sperantistoj kuni is 

en festeno kiu okazis en la hotelo Ca'» [Català. Ce la fmo de la man-

o parolis la Prezidant© de la Klubo S-ro iSiebastiiai 'Crespí, S-ro Mi

quel Arbona el Sóller ka j , la peto de la èeestantoj., la honora Prezi

danto de la Societo kaj Ldngvakomitatano S-TO Narcís Bofill kiu es-

primis sian kontenton por la progreso de la esperantismo en Palma 

kaj anka en la trota insulo. 

Li tera tura konkunso estis anka organizata: premiojii ricevis 

S-roj Noguera,. Arbona, Barceló, Colom kaj Menen. 

Apeiris fotògrafa jo de la festenantoj en la jurmado La Almudaina. 

NATURA FLORO.—l^i uss'scii as ke en la Fïoraj Ludoj de Vina-

roç at ingis la plej honoran premioii, tdo estàs, la Naturan Florou 

F-no Varma J a r v a n p p a el Fimlando. Si elektis kiel Ee inon de la 

Florluda Festo la èarman fraiílinon Maria de la Victoria Pérez de 

Sanmillàn. 
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Dol a morto 

Por viu ami , ho D'm, min ne movas 

la ieJo a l iuj promesita, 

nek de ¥ infler' mi estàs timdgita 

kiam mi el la peko min for ovas. 

Vi min movas, ho D'io, a r mi trovas 

pian vMon e Vi, mortkruwumita; 

emocias min via korp ' vundita, 

kies angorojn mi imagi provas. 

Min movas via am', en maniero 

ge, «en Bel', ekzistos mia amo, 

kaj mi timras a l Vi, e sen infero. 

Mi esperas nenion snr la t e ro ; 

kaj mia am' ai Vi, esttus la samQ, 

e «e en mi ne vivus glorespero. 

Verki ta de anònima hispana a toro en la 

XVI" jarcento. 

Trad. J A U M E OEATT lOASAS. 

(Traduko dedièata al «Espero KJatolika», kiu r ipro is nian «Ka-

ihma Esperant is to») . 



Estafats K la Federada f Emroiiiies 

Article primer.—Amb el nom de «Federació Catalana d'Espe
ra mistes» hom constitueix una federació d'esperantistes en terres de 
llengua catalana. 

Art. i.egon.—L'objecte de la «F. C. d'E.» és la unió de tots els 
espermi is tes en terres de llengua catalana per a la divulgació i pro
paganda de l'Esp:;ranto, pels fins de la representació aconsellada en 
la reunió general del V Congrés-Internacional d 'Esperanto celebrat 
a Barcelona, per a complimentar tots els acords i resolucions, que 
afecten als espemtistes com a col•lectivitat, emanats dels Congres
sos Internacionals o dels nuclis directors de la llengua del Dr. Za-
menhof. 

Art. tercer.—Per a el millor compliment de l'article anterior, 
la «F. 0 . d'Eu» publicarà una revista, l 'organització de la qual serà 
determinada per un reglament especial interior publicat pel cos de 
redacció i prèvia acceptació del Comitè Directiu. E l preu de l'abo
nament a la revista serà de sis pessetes anyals. 

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

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

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

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

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



Serà president nat de cada secció un individu: del Oomitè de
signat pel mateix. 

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

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

Art. desè.—La llengua oficial de la «Fi C. d'K.» serà l'Espe
ranto, podent també emprar-se la ca ta lana en les Assemblees. 

Art. ort.se.—Aquesta «F. 0. d'E.» podrà ac tuar mentre compti 
amb dues col•lectivitats organitzades o t renta membres isolats. En 
cas de dissolució, previ acord d'ella, l 'actiu existent serà lliurat 
al caixer de la Constant Eepresentació de les Societats Nacionals 
Esperant is tes . 

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

No v e s d i c i o n s 
K. F . ü . Eosuniaj Universal Eobortoj. Drama de Oapek-Kairel. 

Representat amb gitin èxit em el Tea t r e Romea de Barcelona. Tra
duït a PEisperanto per Moraviaj Esperanto Pioniroj . Preu 3'50 pes
setes. 

JAYA.I LEGKNDOJ. Fiem Tjong Tlie; molt recomanable. 
Plreu l'2S pessetes. 

CUES PEAOTIC D E LA LFENG-UA ESPERANTO. Pujulà 
Vallés. Preu, 0'70 pessetes. 

E N C I K F O P E D I A VOiETAEO de WÜ.STER. Han- sor t i t fins 
avui tres p a r t s ; cada nina val 21 pessetes. 

MASINFAKÀ ESPERANTO VOETAEO PRIELFiMENTA. 
Wiister. Preu 2'80. 

ÜNIVERSALA E S P E E A K T I S T Í G I T J O < : D-:ro Benson, em ses 
lekcionoj. èktoaiog kataíunB a hispana. Cada (lliçó: 1 pesseta. 

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

Dirigir-se a Ferd . MONTSERRAT, VillarroeL, 107, 2.°, 2 / 
Barcelona. I B E R I A E S P E R A N T O SERVO. 

P R E S E J O SàLVATEIXA I C * - TERRASSA 

http://ort.se

