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LA LECIONOJ DB NIA 
- BARCELONA KONGRESO 

__.__ 

« Nia lingvo estas nun vivanta lingvo kaj gi 
pavas evolui nur kiel la aliaj vivantaj lingvoj ! >> 

Per tiuj vortoj D-ro Zamenhof fermis la I3ar
celonan Kongreson . 

Kaj vere 1i esprimis ne nur sian senton sed 
la generalan opinion de la Akaderñianoj, de 'la 
Lingva Komitato kaj de eiuj Kongresanoj. 

Je·s, nia lingvo estas nun unu el la vivantaj 
lingvoj de 1' mondo, inter kiuj gi havas nun sian 
propran lokon . ! 

Kvankam ne nova la konstato de nía .M.ajstro, 
estas la eefa leciono de 1' Kongreso kaj, por tiel 
diri, la resumo de giaj laborkunvenoj. 

Cu en la Akademio, cu en la Lingva Komitato, 
o ni plene. a pro bis la metodon, . kiu traktas Esper
an ton ne . kiel projekton, sed kiel realan, vere 
ekzistantan lingvon. S-ro de Saussu.re, direktoro 
por la teknika vortaro, tre energie deklaris, ke tiu 
sola aposterioria metodo taugas, ke sola gi estas 
ne nur praktika, . sed e~ ebla. Same Qpinias S-ro 
Grabowski por la gramatika parto. 
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_La gravan raporton de Rektoro :.Boirac pri la 
laboroj de 1' Akademio eiuj povos legi kaj meditos. 
(i¡ kondukas al sama konkludo : Esperanton oni 
devas konsideri kiel vi'Dantan lingvon. Tiu · ra
porto enhavas tre interesajn kaj necesajn konsilojn 
pri la dangero enkondukr per nenatura vojo novajn 
sufiksojn, novajn radikojn, kiam suficas jam nia 
sufiksaro, nia radikaro. Tute prave la Akademio 
montris sin precipe severa kontrau la enkonduko 
de novaj sufiksoj aü prepozicioj en la komunan 
lingvon. La\1 la trafa esprimo de S-ro Boirac, il¡ 
povas atendi e: ~e la pordo ~. . La konsilojn de nia 
eminenta prezidanto ni ciuj penu sekvi ! 

Lecionon alian, ne lingvan, donis al ni la 
Kongreso. 

Gi montris tre klare, ke se, iam, la Esperant
istaro bezonos reprezentantaron tutmondan, tio 
estos efektivigebla, nur post tonga pripensado, post 
atenta ekzameno. Projekton pri generala repre
zentantaro ni eiuj volante ekzamenos sen autaü
jugoj, sed ni vol as . gin ekzameni . tute trankvile, 
tute detale ; kaj tio estas certa, ke la esperantista 
popolo gin povos akcepti nur kun plena garantio 
de « neregado ~. Registaron ni ne bezonas ; repre
zentantaron eble, sed ne certe ! Ni studu senpartie 
la demandon ! · 

Tria leciono : Ni atente zorgu en niaj Kon
gresoj, por ke la vivo estu kiel eble plej komuna, 
dank'. al komuna . konstruajo - au tre proksimaj 
koilstruajoj - por la diversaj kun·venoj, ekspozicio, 
babilejo, k. t. p., dank' al komunaj . keneralaj eks
kursoj, kiel en · G-en evo kaj Dresdeno, · dan k' al 
komuna mankohalo kiel en Cambridge, dank' al 
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festoj, en kiuj tittj partoprenas ! Se ne, iom post 
iom malaperos tiu sento de frata egaleco inter ni 
eiuj, kiu . estas un u el la plej grandaj carmoj en 
niaj Kongresoj ; iom post iom en nia esperanta 
respubliko sajnos naski~ ia « aristokrataro », kiun 
certe neniu ínter ni amas nek deziras. 

Kial tiu komuna Yivado estis tre malfacila en 
Barcelono, ni tre bone scias kaj ni petas, ke oni 
ne vidu en nia rimarko ian kasitan riprocon. Ni 
eiuj estas tre dankaj al niaj amikoj Barcelonaj 
kaj liispanaj -kiel al t·iuj organizintoj de 1' Kvina 
Kongreso, pro iliaj senlacaj klopodoj en cirkon
stancoj tre specialaj kaj ni ne forgesos, ke dank' al 
ilia energio kaj fido la K vi na Kongreso estis por 
nia afero nova kaj neduba sukceso ! 

Chexbres, la 16. d~ Sept. 1909. 
TH. CART 

CefTedaktoro de " Linrvo lRteruacia • . 

LA KVINA UNIVERSALA 
KONGR-ESO DE ESPERANTO 

Barcelono, S-11. Septembro· 1909. 

ApenaCl unu monaton antalí la fiksita dato de la Barce
lona Kongreso ~iuj ankoraü sin demandis maltrankvile, pro 
la politikaj okazoj en la kongresurbo, éu la Kongreso tie 
poTos okazi. E~ sin prezentis la demando; tu. pro manko de 
prepara tempo~ Ai povos esti rapide improvizita en íu alía 
urbo hispana an franca. Tial, kiam oni sciíkis, ke la Kon
greso tamen okazos en Barcelono, plej optimistaj profetoj 
nur kuragis anta~vidi, ke . maksimume la nombro de; la kon
gresanoj eble povos atingi 500. Kaj en la kampo de la mal
amikoj de Esperanto granda estis la gojo ; jain dum la 
Kongreso mem~ kreclaote siajn dezirojn plenumitaj,. · ili lat.ate 
distruntpetis pri Kongreso sen kongresanoj ·kaj pri. ·4( bankroto 
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de Esperanto ». Tute kontraua estis la vero, kaj la Kongreso 
estis pli guste signo de .e: malbankroto » de Esperanto. 
Kvankam, kompreneble, la nombro de la kongresano] ne 
atingis ti el al tan nombron, kiel en Dresdeno, gi tamen 
superis, malgraü la konataj malfavoraj cirkonstancoj, éiujn 
ec plej optimistajn antaükalkulojn. En Dresdeno estis prok
simume 1400 kongresanoj ; en Barcelona estis enskribitaj 
1327 kart-mendintoj, el kiuj 1210 efektive venis al la Kongreso. 
Tiujn nombrojn ni sciigis en la akceptejo dum la kongresa 
semajno, sed ili sendube ne estas tute ~ustaj ; ciutage dum 
la Kongreso . mem enskribigadís ja novaj kongresaooj, kaj 
ankaü kongresaj komitatanoj ciutage ricevadis novajn aligojn. 
La cititaj nombroj estas do nur mt'nimum4j. Ili estas efek
tive iom malpli altaj, ol en la pasinta jaro ; . kaj la nombro 
de la kongresanoj, kiu · éiujare pligrandigadis, ti un Ci jaron 
iomete malgrandi~is. Sed, se oni konsideras, kia estis la loka 
situacio en la momento de la Kongreso kaj kiajn t~rurajn 

rakontojn raportis la gazetoj pri la stato de Barcelona, oni 
fadle komprenas, kia estis la efektiva kaü~o de la negrava 
malgrandigo. Ci tute ne estis esperanta, sed nur elt.stera, 
kaj la kompare tamen granda nombro da kongresanoj pruvas, 
ke ankoraü duro la pasinta jaro nía afero ~atinde progresis. 
Oni notu ankaü, ke la unuan fojon en Barcelona nía Kongreso 
estis duonoficiala : la hispana registaro inviti5 la ceterajn 
registarojn, ke ili sin reprezentigú oftcialé en la Kongteso ; 
la plim.nlt() delegis sian ltonsulon, en Barcelono aQ sían 
diplomitian reprezentanton en Madrido ; .la registaroj de 
Usono, Belgujo kaj Norvegtúo sin reprezentigis per specialaj 
scnditoj. 

Por niaj u11uaj Kongresoj oni tre prave insistís, ke ili 
okazu en negrandaj urboj. jam en la pasinta jaro la Kongreso 
tamen okazis en granda germana urbego kun la konata suk
ceso, kaj tia propaganda eñko estis grandega. Anka.ü tiun 
ei jaron bonega estis la propagando en Barcelono. Certe, 
neniu Barcelonano povis nescii pri la Kongreso. Cie peadis 
esperantaj flagoj : de multaj fenestroj en la urbo kaj ·de Ciuj 
}urnal-kioskoj sur la e R.ambl()j ;a., ~efa .prQmeoej<t. <k Bar
celono. Cie oni vendis esp~rantajn lurnalojo, librojn, poAt
kartojn. En multaj lokaj ]umaloj estis, artikoloj pri la 
K.ongreso. La ilustritaj guetoj . ti e esti& , elmetitaj. ce la 
}urnal-kioskoj sur la . Rambloj; en eJuJpoiiciaj feaettoj de 
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librejoj, kaj multaj pasantoj scivole haltis por ilin rigardi. Sur 
la éefaj stratoj gazetvendistoj laüte anoncadis La Publicidad~ 
kiu éi.utage donadis raporton pri la Kongreso. Tramveturiloj 
surportis afiSojn kun la vortoj < Al la Akceptejo ~ kaj ec 
esperantajn reklamojn : f{ La skribmasino Oliver estas la 
plej bona el éiuj skribmasinoj :., Blindaj almozuloj sur ]a 
stratoj ludís nian himnon kaj pro tio ricevadi~ multajn 
almozojn de esperantistoj. Dank' al malavara donaco de 
S~ro Cefe~, Ciuj kongresanoj ricevis ses katalunlingvajn 
< Slosilojn > kaj du samlingvajn < Tutojn >, bonegan mate
rialon por propagando. Tiujn slosilojn ilí disdonis al la multaj 
personoj, kiuj pro la Kongreso ekinteresigis pri Esperanto. 

La grandeco de la urbo do tute ne malhelpis la propa
gandan efikon de la Kongreso. Ion alian gi bedaurinde tre 
malhelpís, nome la ~ kongresan senton ~. kiun bone konas 
cíuj partoprenintoj de niaj unuaj Kongresoj. Dise logis Ciuj 
kongresanoj en multaj diversaj hoteloj, dise ili vagadis tra 
la urbo, vizitante prívate la cefajn vidindajojn.... Bcdaurinde 
mankis ia· centra kunvenejo, kie la kongn~sanoj povus ofte 
sin renkontadi por amika interparolado. Niaj kongresaj or
ganizantoj ja ne forgesu, ke la iefa éarmo de niaj ciujaraj 
kunvenoj ne trovigas en grandíozaj festoj kaj ccremonioj, 
nek en gravaj kunsidoj kaj di~kutoj. Gi trovigas en ofta 
kuntslado de samideanoj, kiuj goje revidas post unu jaro 
kongresajn amikojn kaj kun íli povas libere interparoladi. 
l'\enio gis nun superis en tiu rilato la Akceptejon de la 
Cambridge'a Kongreso, kien - eble ankau pro ofta pluv
ado - ciuj ofte iradís sen speciala celo, nur por tie eblc 
renkonti iun amikon kaj kore kun li interparoladi. Unu 
el la plcj agrablaj memoroj de la ~ konstantaj kongres
anoj • ankaü estas la komuna sipveturado al Vevey dum 
la Geneva K.ongreso. Tia centra kunvenejo, tiaj komunaj 
ekskursoj efektive mankis en Barcelona, kaj la kongres
anoj iom restis kiel izolitaj fremduloj. La akceptejo trov
igís en la Palaco de Belartoj, dum preskau Ciuj kunsidoj 
okazis en la Uníversitato, en alia kvarta1o de la urbo. Cetere 
gi ne estis · oportunc arangita, kiel en Cambridge, por ko
muna restado kaj babilado ; gi estis. proksimume nur disdon
ejo de paperajoj ; tre ofte gi estís simple ... !ermita. kaj car 
por tien iri oni devis efektivigi ciufoje kvazau vojageton, oni 
plej o.fte preferís gin ne "·izitL Alía kaüzo, k.ial man~is en 
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Barcelono la kongresa sento, estis ia dupartigo de la e: granda 
rondo familia~ : unuflankc kvazarta aristokrataro, - a:liflanke 
la vulgum pecus. Cie estis rezervitaj lokoj por la unu.a ; al 
la dua estis dedititaj nur tiaspecaj ... afabla]oj de la kongresa 
sekretariino. 

Grava demando pritraktita dum la Kongreso estis starigo 
de ia e: reprezentantaro :. de la propagandaj societoj, -
demando tiel grava. kiel neatendita. Oni memoras, ke duro 
la Boulogne'a Kongreso oni pridiskutis iel saman demandon 
pri interligo de niaj propagandaj societoj. Sed éar oni povis 
dum kelkaj monatoj antau la Kongreso studadi kaj esplori 
la demandon, la propono estis malakceptita de granda pli
multo en la Kongreso. Tamen tiu propono ne mortis, kai en 
iom ~angita formo ki reaperis en Barcelono. Sed tiun Ci fojon 
oni zorge evitis éian antaüan esplorot~. Kasita, sekreta, 
mistera restis la propono gis la lasta momento. Ankorail 
dum la unuaj tagoj de la Kongreso, raporto pri gi estis severe 
konfidencia kaj komunikita nur al kelkaj privilegiuloj. e: Mi 
ne volas, ke oni faru al mi novan Boulogne'on :., diris unu 
el la tefaj proponantoj.. .. Kaj subite eksplodis la bombo ! 
Subite oni proponis la < reprezentantaron :. al la kongresanoj, 
por ke en la dauro de unu kunsido, sen sufica esplorado; ili 
tuj faru pri gi decidon, espereble favoran. Sed okazis tute 
alie : kvankam oni penadis, antaü la kunsido, prívate antau
konverti la éefajn el la supozitaj kontraustarontoj, multaj 
kongresanoj malaprobis la projekton (kiun cetere aliaj aprobis 
kaj defendis), au almenaií petis, ke oni prokrastu la deman
don gis la venonta jaro, por ke oni povu gis tiam gin detale 
studi. Tia peto estis des pli prava, car la propono pri e: re
prezentantaro :. tute · similis proponon lastatempe prezentitan 
de la Idistoj, por akceptigi de ni iliajn reformojn. Sed oni 
tamen ne povis prokrasti la tutan demandon. Lau la diro 
de la proponantoj, la lefa celo de ilia propono estis certigi 
monajn rimedojn, por finance subteni la oficialajn instituciojn 
de Esperanto, kiuj kis nun vivis nur dank' al malavaraj 
privataj monoferoj. Diversaj oratoroj tre elokvente montris, 
ke la Esperantistaro, tre danka por tiuj monoferoj, devas 
mem subteni siajn oficialajn instituciojn. Pri tio estis en la 
Kongreso nenia kontraustaro. ·S-ro Privat do proponis, ke 
oni starigu hln konsilantaron, por zorgi ""' ltaj eltslclusiue 
pri iinanca ·subteno de la oficialaj institucioj de Esperanto. 
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S-ro Cart petis, ke oni diskutu pri teksto presr:ta kaj disdonita 
al ciuj kongresanoj. Forlasante la unue prezentitan proponon 
pri ~ reprezentantaro 11, oni presigis la proponon de S·ro 
Privat.... Kaj en posta kun~ido tiu ci propono estis tuj sen 
·ia. rimarko lr.aj unttanime akceptila. 

Tiel montrigis tre klare, ke, se la Esperantistoj prave 
timas doni al si regútaron, kiu povus esti tre dangera por 
nta afero, íli sensancelike kaj plej kore akceptas preni sur 
stn la financan su.bte11on. de siaj oficialaj institucioj. 

Oni nur ne 5angu poste ilian decidon ! 
La granda diskutado pri ~ reprezentantaro > per si mem 

ankau montris, ke la espcrantistaj kong-resanoj efektivc far
igas pli kaj pli dokvcntaj oratoroj kaj kun mirinda flueco 
parolas nian lingvon. Ccrte, iu fremdulo, okaze troviganta 
en la kong-resa cambro, ne povus (~e unu momenton suspekti, 
ke « tiuj homoj parolas .artefaritan lingvon :.. Ankau dum 
alía kunsido pli forte ankorau estis montrita tiu elokvent~co, 
t. e. kiam S-ro Privat faris paroladon pri ~ Esp~ranto, viv
anta lingvo de vivanta popolo ... Ciuj esperantistoj jam de 
longe konas la elokventecon de nia juna svísa amiko. Tiun éi 
fojon Ji ankorau superis sin mem kaj montris nedisputcblan 
talenton de vera oratoro ; lía parolado certe estis la plej 
grava rimarkindaJo de la tuta Kongreso. 

T~a plimulto de Ja kongresanoj alvenis ~ahaton .J. Sep
tembro, vespere. Tiel granda kaj ne antauvidita estis ilia 
nombro, ke multaj el ili devis iom malkontcnte pasigi la 
nokton en Port-Bou, ce la landiimo, éar estis nur un u lukEa 
vagonaro, por ilin transveturigi al Barc~lono, kaj gi baldaü 
estis superplenega. 

La feliculoj, kiuj tamen povis tíun vesperon atingi 
Barcelonon, cu tuj sercis hotelon, se · ili ne estis antaüe 
mendintaj logan biletaron, cu iris al la Akceptejo, por tie 
ricevi en granda koverto amason da diversaj papera)oj kaj 
objektoj. 

lnter tiuj paperajoj aparte notinda estis, krom la 
kongresa programo kaj la jam aluditaj slosiloj de Cefec, 
belega kongresli-bro. Gis nun ne venkitajn rekordojn starigis 
la antauaj Kongresoj ; la Tria : la regan akcepton de D-ro 
Zamenhof, la · komunan mangejon en la Grenvendejo. la 
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bonege organizitan Akceptejon ; la Kvara : la mirindan kaj 
ne supereblan prezenton de lfigenio en Taürido, en la 
Dresdena rega operejo. Siavice la Kvina ankatí starigis 
rekordon, nome la kongreslibron. Belege, ricege eldonita estas 
tiu libro, plena de intcresaj sciigoj. Nur du malgravajn 
kritikojn oni permesos : x-e, eble iom tro multaj estas la 
preseraroj en ticl bela eldonaJo ;· 2-e, pli bone estus ricevi 
tian libron antaií la Kongreso, ol en gia komenco. Gi ja 
enhavas multajn tre interesajn kaj utilajn sciigojn pri la 
kongrcsurbo, kiujn kun granda profito oni legus antaií la 
alveturo, duro bone konate estas, ke en la tuta daüro de niaj 
kongresoj oni ne havas liberan tempon por ia ajn legado, ... 
apenau ec por sendi ilustritajn po§tkartojn al malfeliéaj 
samideanoj ne-kongresanoj. 

El la granda koverto ankaú estis notindaj esperanta 
ventumilo kaj kongresa insigno. La unua estis donacita de 
Presa Esperantista Societo. Tiun kvazaü nacían ilon de 
Hispanujo dum varmaj tagoj aparte §atis éiuj kongresanoj ; 
gi ec es tis tre oportuna « gestilo ~ por Rektoro Boirac, kiu, 
dum unu el siaj elokventaj paroladoj, energie kaj konvinke 
gin svingis super la admire ai:ískultanta kongresanaro. La kon
gresa insigno definitive fi.rmigis la raportanton en la kon
vinko, ke pri artaj aferoj li estas tute malkompetenta. Jam 
la bluan cevalon de la kongresa afi~o li ne pasie satis. 
Ankaü la kongresan insignon li ne trovis belega, kvankam 
sendube gi estis artoplena. Li ec opiniis (sed tion ne dis
konigu !), ke la kongresaj insignoj pli kaj pli farigas mal
belaj, samtempe k.iel pli grandaj. Tiu Ci, per sia koloro .kaj 
grandeco, sur nigraj Yestoj tute similis la brustoplaton de 
francaj enterigistoj, sed ankau gi per tiu sama koloro kaj 
grandeco estis de malproksime rimarkebla. Gi neeviteble sin 
trudis al la okuloj de ciuj preterpasantoj. La Barcelonanoj 
nepre devis rimarki, ke en ilian urbon alvenis tre multaj tiel 
nomitaj esperantistoj. Tre granda do estis la propaga•dll 
valoro de la kongresa insigno, kaj oni eble ne malprave 
opinios, ke por propaganda kongreso tio éi estas la cefa kaj 
plej de1irinda kvalito. 

Ricevinte sian grandan koverton en la Akceptejoy cu 
sabaton vesperc, ~u la postan matenon, la k()ngresanoj povis 
viziti la apude arantitan ekspozicion. Tie .ili trovis, kiel 
ciujare, multajn tre interesajn esperanta}ojn, kiujn ni_ ne pri-
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skribos denove. Tie ankau plikonfirmigis la malkompetenteco 
de la raportanto pri artaj aferoj, kiam 1i vidis sed ne tre 
varme admíris iun novan oleopentritan portreton de D-ro 
Zamenhof. Bustan statuon de la Majstro li kontraue trovis 
tre be la, tre simila al gia modelo kaj vere e: kvazal:l vivanta ~. 
N e en la ekspozicio gi estis , sed unuan tagon de la Kon
greso staris sur la komitata estrado. Poste ki ial bedaürinde 
malaperis.... Bonvolu gia aütoro, konata Lyon'a artisto, 
pardoni por tiu sincera laúdo de malkornpetentulo ! 

* • * 
Dimancon maten e okazis diservoj: katolika en la pregejo 

de la Casa de Caridad, kun esperanta prediko de pastro 
Richardson ; protestanta en evangelia kapelo, kun prediko 
de pastro Rust. Dum la katolika meso pastro Richardson , 
portante sur sia surpliso la kongresan insignon, predikis pri 
la evangeliaj ·vortoj e: Novan ordonon mi donas al vi : amu 
vin unuj la aliajn :., kaj donis al la éeestantoj la papan 
Apostolan Benon. Post la meso, la infanoj, knaboj kaj kna
binoj, de la Casa de Caridad, faris en la korto de la domo 
girnnastikajn ekzercojn kaj kantis diversajn kantojn. La lasta 
estis e: La Espero :.. Iom ~anceligetis en la komenco la junaj 
kantantoj, s~d fine tamen tre bone sukcesis dank' al bonkora 
helpo de S-ino de Ménil, kiu kune kun ili ekkantis la unuajn 
vortojn. 

Je la I 1-a estis oficiala akccpto de D-ro Zamenhof en 
la Palaco de la Belartoj. Post privata akcepto, pri kiu tute 
nesciis multaj kongresanoj, D-ro Zamenhof kun la eminent
ularo eniras en la vastan belege ornamitan halon. Tiam 
eksplodas aplaQdoj, laütigas krioj e: Vivo Zamenhof! ~, en 
kora entuziasma ~vacio. Ekludas muziko e: La Esperon ~, kaj 
kune gin kantas la tuta staranta éeestantaro, dum la Doktoro 
kaj liaj akompanantoj supreniras la estradon. Kiam silento 
proksimume refarigis, la Urbestro de Barcelono komencas 
paroladon en kataluna lingvo. tonga estas Jia parolado, 
kaj el la latíteco de lia voco kun varma gestado oni povas 
konkludi, ke gi estas tre cntuziasma. Post li, paro las ankau 
katalune alia Barcelona eminentulo, kun egala entuziasmo. 
Sed bedaurinde, oni nenion komprenas kaj tial pli kaj pli laut
igas privataj konversacioj, duro el la planko kvazaú elkreskas 
altaj stupetaroj kun fotografiloj, direktitaj al la eminentularo, 
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staranta sur la estrado. Poste parolas siavice D-ro Z.amenhof. 
En Esperanto li parolas, sed lía voco ne estas tiel forta, kiel 
tiuj dr. la Barcclonaj emincntuloj, kaj la konversacia bruado 
ne tesas. Nur disajn vortojn oni audas en la vastega halo: 
e Barce1ono ... estonteco ... . :.. Cío .cetera perdigas. S-ro Pujula 
tradukas en katalunan lingvon la saluton de D·ro Zamenhof, 
kaj iom po!'t tagmezo finigas la ceremonio. 

Posttagmeze okazis piedpilka festo. liin ceestis D-ro 
Zamenhof kun multaj kongresanoj. Aliaj ccestis kurludon de 
taüroj ~n la Arenoj de Baraleno, sporton certe pli barbaran, 
sed ankaü plí " _hispanan >, ol piedpilko. Fine okazis, je la 
10-a vespere, ( ~n la teatro Romea, tre bela koncerto, kiun 
éeestis D-ro Zamenhof kun sia edzino. 

* 
* * 

Lundon matcnc, post kunvcnoj de la diversnacianoj, 
por elekti delegitojn, okazis la oficiala malfermo de la kon
greso. 

D-ro Mybs, kiel prezidinto de la Kvara Kongreso en 
Dresdeno, malfermas la. kunsidon. En la nomo de la komitato 
Ji proponas, ke estu prezidanto de la Kongreso S-ro Pujula, 
vic·prezidantoj S-roj Perogordo kaj Sabadell, sekretarioj S-ro 
Cbavet kaj S-rino Germaine Rebours Pujula. Poste 1i trans
donas sian povon en la. manojo de S-ro Pujula. Li deziras, 
ke la Kvina Kongreso havu saman sukceson kiel la. antaüaj 
kaj alproksimigu nin al nia celo, al la celo de la tuta 
homaro. 

S-ro Pujula dankas, car li havas la honoran esti elektita 
kiel pn·zidanto de la Kvina Kongreso. Nc al li persone venas 
tiu d honoro, sed al ciuj Barcelonaj esperantistoj, al la 
Barcelonaj societoj, kiuj havas preskau 3000 membrojn, krom 
izolitaj esperantistoj. Je ilia oomo li deziras al la k.ongres
anoj plej bonan restadon en Barcelono. Tiu éi Kongreso 
ankau estu plej fruktoporta . por nia a fe ro . kaj starigu éíam 
pli alte la standardon de nia celo. 

La paro lo e:stas al nia kara Majstro, D-ro . Zamenhof. 
D-ro Zamenhof starigas. Longa aplaudado lin salutas. 

Tiun Ci ja.ron li ne legas, kiel gis nun, antaupreparitan 
paroladon, sed nur diras kelka.jn salutajn vortojn : tiun 
fojon, kiam disigas post. kongreso la esp.eranti&tG.j; . ili kun 
antaua goj o di ras unuj al la aliaj e Gis .la revido! ~ kaj 
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sopire ili dum la tuta jaro atendas la momenton, kiam ili 
povos denove premi al si reciproke la manon. Li kontratíe 
éiam sin preparas por la kongreso kun peza koro, pro la 
honoroj, kiujn li devas akceptadi. Tiujn honorojn alli dedicas 
la esperantistoj, car bezonante ion konkretan, ili vidas en li 
la reprezentanton de sia komuna ideo. Li dezirus stari ne 
antaü ili, sed inter ili, sed la afero ne dependas de li, kaj 
ankoraú hodiaü li staras antau ili, kiel la símbolo de ilia 
unueco, gis la momento, kiam ili eble havos alian reprezent
anton. Li esprimas la plej respektan dankon al Lía Mosto la 
rego Alfonso XIII, kíu bonvolis akcepti la honoran prezidant
econ de la Kongreso. Li esprímas ankau dankon al la 
ministroj, kiuj akceptis esti giaj altaj protektantoj ; al la 
registaro, kiu invitis la aliajn registarojn oficiale sendi deleg
itojn ; al la urbo Barcelono, kvankam eksteraj cirkonstancoj 
gin malhelpis montri sian entuziasmon ; al la Komitato, kiu 
1aboris por prepari la kongreson. En la gisnunaj Kongresoj 
li éiam havis ion gravan por diri kaj parolis longe. Hodiaú 
estas nenio grava, kaj li nur parolos mallongc. Dum la 
pasinta jaro ni prospere vivis, kreskis kaj fortigís en éiuj 
rilatoj. Al labonntoj koran dankon ! Ni nun devas labori kaj 
konsiligí kune. El la laboroj ni prenu forton por la laboro 
de la tuta venonta jaro ! ( Lot~ga aplaudo). 

S-ro Pujula, repondante al la deziro de la Majstro, 
proponas, ke la Kongreso sendu dankan telegramon al la 
rego kaj al la ministroj. La tekston oni redaktos poste kaj 
submetos posttagmeze al la Kongreso. (A probo J. 

S-ro Chavet donas la nomojn de la na.ciaj vic-prezidantoj 
kaj delegitoj. NACIAJ vrc-PR.lt.ZIDANTOJ ; Belgujo : S-ro Van 
der Biest ; Britujo : S-ro Wackrill ; Francujo : S-ro Cart ; 
Svisujo : S-ro de Saussure ; Usono : S-ro Herbert Harris ; 
Germanujo : D-ro Kandt. - D&LEGITOJ DE LA REGISTit.AROJ : 

Belgujo : S-roj Van der Biest kaj Van Schoor ; Usono : S-ro 
Reed ; Noroegujo : S-ro Schiebe. (Ankau diversaj urboj 
hispanaj kaj alila.ndaj estis oficiale reprezentataj). - NACIA.J 

DUEGITOJ Aüstrt1jo: S-ro Kubiéek (bohema lingvo); B~lgujo : 

Pastro Richardson ; Britujo : S-roj Mudie kaj Ellis (angla 
lingvo), S-ro \Vílson (skotoj), S-ro Edward (Gibraltar), Pastro 
Parker (irlandanoj), S-ro Mudie (Malta: ; Bra;,ilujo: S-ro 
Joao Keating ; Finl4ndo : S-ro van Frenckell ; Francujo : 
S-roj Decourt kaj Drudin; Híspanujo : S-ro Perogordo 



(ka~tila lingvo), S-ro Allende (vaska lingvo), S-ro Braga 
(astura lingvo), S-ro Aguilar (valencia hngvo), S-ro Bremon 
y Masg-rau (kataluna lingvo); Holando: S-roj Vermaas kaj 
Odufré ; Germanujo: S-roj Arnhold kaj Petzold; Hungaru1o: 
S-ro Marich : Italujo : S-ro Tellini ; Respubliko Arte-ntina : 
S-ro Albif1ana ; Polujo : S-roj (irabowski kaj Rudnicki; 
Rusu.fo : S-ro Ostrovski kaj S-ino Smirnov ; Samos : S-ro 
Stamatiadr!s; Turkujo : S-ro Jacques Guéron; Svisujo : S-ro 
Privat; Usono : S-roj Reed kaj Baker. 

Post!~ la delegítoj laiívice salutas la Kongreson. 
S-ro Van der Biest diras, ke li oftciale reprezentas la 

registaron de · Belgujo. Tio estas evidenta pruvo, k e Esper
anto en Belgujo estas en plena vivforto, malgrau la tiea 
lastatémpa krizo . -Li konstatas la agemecon de la belgai 
grupoj, la prosperadon de la Belga Ligo Esperantista, de la 
Belga Es~erantisto kaj de la tuta espetanta movado en Belgujo. 
Li ankau memorigas pri la sukceso de la unua belga Kon
gr~so. Ministro komisiis lin redaktí detalan raporton pri la 
Kongreso. Li esperas, ke giaj konkludoj konvinkos la regist· 
aron. Li esprimas dankon al la rego de Hispanujo, al la 
hispana registaro, al la urbo Barcelono, al hí tuta. Kongreso 
kaj al D-ro Zamenhof. Vivu li kaj vivu Esperanto ! 

Lía Mo~to la Urbestro de Barcelono, S~ro Layret, 
parolas katalune. S-ro Bremon y Masgrau tradukaé~ Li be
dauras, ke li ne povas paroli esperante. U salutas ciujn 
kongresanojn en la. nomo de la U rbo · kaj esperas, k e la 
kunsidoj estos fruktoplenaj por la esperanta movado. La ínter
rilatoj inter diver-snacianoj farigis multe pli oftaj; kaj ni 
dP-vas rnemori, ke krom nacianoj, ni estas ankau hom-oj. Por 
tio multe helpos la internada lingvo Esperanto, kies genian 
autoron li salutas plej kore . 

. s .. ro ReedJ en la nomo ·de la Usona registaTo alportas 
koran saluton al !a Kongreso kaj al D-ro Zarnenhof. Li es
primas la deziron, ke multaj esperantistoj venu la proksiman 
jaron · al la Sesa Kongteso en Ameriko. La Usonanoj pen'Js 
egali la gisnunajn kongresojn. Rapide ·kreskis la nombro de 
la. esperantistoj en Usono, kaj se multaj venos .en Amerikon, 
oni arikaü povos montri al ili multajn tieajn !esperantístojn. 

S-ro Schiebe, oficiála delégtto de la .N orvegá registaro 
ne povís vcni al la Kongreso.- Li estas- malsana. kaj -sendis 
senk\llpigan telegramon. 
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S-ro Kubicek (bohemo) en la nomo de la bohemaj esper
antistoj esprimas grandan saluton al D-ro Zamenhof kaj al 
la Kongreso. La bohemaj esperantistoj Ciam fidele konserv
adas kaj konservados nian nPtu§eblan karan ling\'on kaj 
laboros por la progreso de nia afero. Grandan progreson 
faris duro la laita jaro la Bohema Unio Esperantista. Gi nun 
enhavas preskau 50 grupojn kaj societojn. S-ro Kubicek fine 
invitas iun venontan kongreson en la urbon Praha. Cis la 
revido en Praha ! 

S-ro . Keating (brazilo) je la nomo de la Brazila esper
antista ro salutas D-ron Zamenhof kaj la tutan Kvinan Kon
greson. 

S-ro Mudie {brito) : Por Ja kvina fojo Granda Britujo 
sendas lían votcton, por saluti D-r1m Zamenhof. La kvinan 
fojon li vidas la esperantan kongreson. En la nomo de la 
Britoj Ji dankas la regon, la registaron kaj la urbon. Poste 
li sciigas pri la lastatempaj grandaj progresoj de Esperanto 
en Britujo. Li estas felica iJin raporti al la Kongre~o, sed 
nun havas malgajan senton : Kolonelo Pollen, la amata estro 
de la Britaj esperantistoj, ne estas tie c.i (Aplaudo;'). Li estas 
kontenta, ke oni aplaüdas lían nomon. La Prezidanto de la 
Brita Asocio forestas pro Esperanto. Oni deziris, ke lí iru en 
Amerikon, kaj tie li fnras bonan laboron por nía lingvo. -
Kiel delegito de Malta S...;ro Mudie donas koran saluton al la 
Kongreso kaj certigon pri neSanct"lebla fideleco. 

S-ro Edward por la dua fojo alportas al la Kongreso 
kaj al .D-ro Zamenhof koran saluton de la samideanoj en 
Gibraltar. Li diras, ke car ilia urbo estas malgranda, la tieaj 
esperantistoj entreprenis propagandi Esperanton ée la turistoj 
kaj por ti o eldonis gvidlibreton, kies ekzempleron li donas 
al D-ro Zamenhof. 

s ... ro \Vílson havas la honoron paroli por Skotlando, la 
lando de la eriko, de la montoj kaj rapidaj riveroj. Lia 
saluto e.stas kiel la eriko - pura ; la lojaleco de la skotoj 
estas kiel la montoj - Ciama kaj forta ; la esperanta 
movado en . Skotlando estas kiel la riveroj - vivplena. 
( Aplaftdado ). 

S-ro Uenrichsen -(dano) raportas pri la esperanta mov
ado en Dannjo. • Tie nun estas sep societoj. Je la Sesa li 
raportos ·pri tio pli detale. 

S-ro van Frenckell (finlandano) alportas al la sudo 
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saluton de la plej norda. lando. Lia landa Aajnas esti mal
varma ; sub tiu ekstera)o sin kasas varma koro plena de 
amikeco kaj fideleco. Oni komisiis lin precipe esprimi kaj 
konfesi fidelecon al nia Esperanto. 

Pastro Parker (irlandano) en la nomo de Irlanda salutas 
la nadaron kunigitan en la Kongreso. Li salutas kaj gratulas 
la geidojn de Hispanujo, kie li pasigis sian junecon. Li salutas 
ilin kaj iliajn geregojn , kaj ilin gratulas, car en la tempoj 
antikvaj ilia landa gastigis Kristoforon Kolumbon. Nun iJi 
nutras la ideon de alía Kristoforo Kolumbo, nia. Majstro. 
Laste, sed plej kore, li salutas D-ron Zamenhof per Ciuj 
fortoj Jrlandaj. Dio gardu Zamenhof kaj Esperanton! 

Pastro Richardson reprezentas la Belgan esperantist
aron. Dum preskaü du jaroj la esperanta movado treege 
suferis en Belgujo. Sed nun la Belgaj esperantistoj, memor
ante pri la dcvizo e: Unueco donas fortecon :., decidis kunigi 
siajn fortojn. Iliaj laboroj bonege sukcesis, kaj la Belga Ligo 
Esperantista estas nun pli forta, ol iam. Gi organizis en 
Verviers la unuan belgan kongreson, kiu aldonis al la 
regulara de la Ligo la jenan paragrafon : c. Gi nur propa
gandas la lingvon internacian, kiel ~ estas elpensita de D-ro 
L. L. Zamenhof kaj kies evolucion la Lingva Komitato kaj 
gia Akademio difinos ~. Estis nur unu voéo kontraü tiu ci 
aldono. Bona afero ankall ~stis la fondo de 1' gazeto B elg11 
Esperantisto, kiu farikis oficiala organo de la Ligo. Finante, 
Pastro Richardson deziras plenan sukceson al la Kvina 
Kongreso kaj esprimas koran saluton al D-ro Zamenhof, 
kies nomo estas sur la lipoj kaj en la koro de . . éiuj ·esper _ 
antistoj . 

S-ro Decourt. salutas la Kongreson en la nomo de la 
francaj es perantistoj. 

S-ro Perogordo alportas la koran saluton de la Hispana 
Societo por Propagando de Esperanto. Li diras, ke, bedaur~ 

inde, gia prezidanto, S-ro Codorniu estas nun mal-sana kaj 
tial ne povís veni. 

S-roj Allende kaj Braga (hispanoj) iom mallaute paro las, 
kaj ilia voco tute perdigas en la vastega halo, ki~· forta· voc.o 
estas nepre necesa, por esti klare aüdata. 

S-ro Bremon y Masgr·au salutas la Kongreso.n en la nomo 
de la kataluna esperantistaro, kiu celas okupi la unuan lokon 
en la batalado por Esperanto. 
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S-ro AguiJar, reprezentanto de la Valencia lingvo kaj 
-de la urbo Valencia parolas longe, sed ne audeble. 

S-ro Arnhold (germano) en la nomo de éiuj germanaj 
espcrantistoj kore dan kas por la K vara Kongrcso. Estas eco 
de la germanoj, ekzameni diligente, - ec eblc tro dili
gente, - la aferojn, antau ol aligi al ili ; sed poste ili kore 
kaj fidele laboras por gi. La kvara Kongreso tion montris : 
post gi aligis multaj novaj esperantistoj. Germanujo antau la 
Kongreso havis proksimume nur 6o esperantistajn societojn 
kaj apenaü kuragis inviti la Kongreson. Nun gi havas preskau 
200 societojn, kaj la gennanoj povas nun marsi en la unua 
vico kun la francoj kaj la britoj. La gcrmanoj kore salutas 
D-ron Zamenhof kaj la Kongreson, kaj forte promesas 
neniam cesigi la laboradon gis la bela fina venko ! 

S·ro Vermaas petas senkul pigon, car pro malvarmumo 
lia voéo ne estas tre klara. Li salutas la Kongreson en la 
nomo de la holandaj esperantistoj. llia lando e8tas malgranda, 
sed tre fidela parto de la esperantistaro. Li esperas, ke, 
trapasante Holandon la kongresanoj tie faros e:fi.kan pro
pagandon. 

S-ro Marich alportas la saluton de la hungaraj esper
antistoj. Lí raportas la pri jusa XVI-a Internacia Kongreso 
de Medicino en Budapest, en kiu Esperanto estis oñciale 
akceptita kaj dum kiu 83 esperantistaj kuracistoj bavis 
apartajn kunsidojn. 

S-ro Tellini (ítalo) salutas D-ron Zamenhof kaj ClUJn 

gefratojn. Li samtempe esprimas koran deziron por la suk
ceso de la Kongreso. Li oficiale reprezentas la Akademion 
Ate"~o en Brescia. Li raportas pri la ekspozicio en Bologno, 
kiu oficiale uzis Esperanton por siaj rilatoj kun fremdland· 
an :>j, kaj diras, ke nun okazas esperantaj kursoj, aprobitaj de 
la ministro por instruistoj . 

S-ro Albiñana salutas la Kongreson en la nomo de la 
Respubliko Argentina. 

S-ro Grabowski (polo) en la nomo de siaj samlandanoj 
eldiras la sekvantan saluton ; 

-« Karaj Samideanoj ! . . 
El la malproksíma Polujo, el Varsovw, la estante fiera 

lulilo de Esperanto , mi alportas korajn salutojn al la bela 
éefurbo Barcelona , al Katalunujo, al la tuta suna Hispanujo, 
al éiuj nacioj, reprezentataj tie Ci per milo da siaj plej noblaj 
filoj. 
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La nomo de Hispanujo rememorigas al ni, Poloj, pas
intajn tempojn, kiam antau 100 jaroj, genio de l' milito, 
Napoleono, volis kunigi la popolpjn sub sia sceptro. 

Tiam niaj prapatroj mortadis heroan morton sub la 
muroj de Saragoza kaj en la intermontoj de Samosierra. 

Hodiaü alkondukis nin en la pirineajn Jandojn la genio 
de l'paco, D-ro ~Zamenhof, kaj ni juras al nia kondukanto, 
ke ni restos al li same fidelaj, gis la lasta spiro, gis la fina 
venko. 

Ni vidas jam klare la tagigon de la granda éiuhoma 
interfratigo sur la fundamento de Esperanto, kaj ni iras 
kurage kun niaj diverslandaj samideanoj, kurage antauen por 
unuigi la tutan homaron. 

Vivu nia nobla Majstro, vívu la Esperantistaro ! ~ 

S·ro Ostrovski (ruso) diras, ke rusoj el tre malproksímaj 
landoj lin komisiis alporti al la Kongreso saluton kaj bon
dezirojn. Por tío li ne bezonas serei vortojn, sed nur aüskulti 
la sonojn de sia koro : Vivu amo kaj paco de la homaro ! 
Vivu tia fonto, nía kara lingvo ! Vivu gia kreinto ! Vivu vi, 

'd . ' sam1 eanoJ .... 
S-ro Ciklari (georgo) venis el malproksima Oriento, inter 

Nigra maro kaj Kaspia maro. Lia !ando estas malgranda, 
sed enhavas grandan esperantistaron. Por veni al la Kon· 
greso li trairis multajn landojn nur per Esperanto. Al 1a 
Kongreso kaj al D-ro Zamenhof 1i esprimas plej koran 
saluton. 

S-ro Sta.matiades raportas pri la esperanta movado en 
Samos. Tie oni unue persekutis Esperanton, kredante ~in 
kontraüa al la religio. Nun la eraro komprenigis kaj la 
Sarnosa Esperanta Societo revivigis kun alta protekto de la 
tiea princo, en kies presejo senpage presigas GreJelingfJa 
E$perantano. 

S-ro Privat, salutinte la Kongreson, per kiu enskribikis 
kvina nomo sur la verda standardo, parolas pri la esperanta 
propagando en Svisujo : neniu eliras el Svisujo, ne audinte 
pri Esperanto. Li sciigas, ke la unuan fojon en la Kongreso 
de Psikologio, Jus okazinta en Genevo, oni ne nur akceptis 
Esperanton kiel oficialan lingvon, sed efekti:Ye gin uzis en la 
kunveno. Li dankas D·ron Zamenhof, ke 1i por ceesti niajn 
Ciujarajn .kunvenojn, preterpasas la ma.lagrabla]on de la 
honoroj. Li espri.mas fine ankaü dankon al la urbo Barcelona, 
kiu donas poezion al la Kongreso. 
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S-ro Auguste Carrere alportas varman saluton e 
Kosinhinujo, car varma ankau estas tiu lando. 

S-ro J acques Guéron : lia gojo estas tre granda, lia k oro 
tremas kaj lia voco malfortigis ; el Turkujo, nova Babela 
Turo, saluton ! 

S*ro Arthur Baker diras, ke en Ameriko estas kunfandigo 
de sangoj ; en gi eble ankau estos komencigo de la kun
fandigo de la homaro. Li esperas, ke éiuj Barcelonaj kon
gresanOJ venos al la Sesa Kongreso en Usono, por vidi gian 
komencigon. 

Post tiu Ci longa serio da salutoj, S-ro Chavet legas 
multajn ricevitajn telegramojn: de la oficiala delegito de N or
vegujo, S-ro Schiebe, kiu pro malsano ne povis ve ni ; de S-ro 
A. Michaux, la neforgesebla organizinto de nia unua Kon
g-reso : < Senkulpígu foreston. Mia saneco ne permesas é~eesti. 
l\epre mí ceestos la Sesan ~ (Aplaüdo); de J. Borel, de 
S-ro Emmanuel Reicher kaj F-ino Edwige Reicher, la triumfaj 
ludintoj de /figent·o en Dresdeno ; de Adamo, Sofio kaj Lidio 
Zamenhof, gefiloj de nía amata Majstro ; de S-ro Lucíen 
Cornet, franca deputato, kiu proponis al la franca regístaro 
oficialan akcepton de nia lingvo; de D-ro Robín, el Rumanujo, 
kiu sciigas, ke la regino Carmen Sylva promesis lerni Esper
anton ; de la grupo en Shangha'i (Hinujo) kaj de multaj aliaj 
diverslandaj grupoj kaj societoj. S-ro Chavet fine sciigas, 
ke la Lingva Komitato kunvenos morgau matene. 

Tiam levigas D-ro Zamenbof: Li tre bedauras, ke li 
devas nun anonci ion malgojan. Antau kelkaj tagoj, dum la 
veturado al la Kongreso, mortis F-ino Marie Schróder, konata 
dana esperantistino. Vizitante montaron en Svisujo, sí mal
felice falis en abismon. D-ro Zamenhof proponas, ke la kon
gresanoj honoru sian memoran per levigo de siaj segoj kaj 
ke oni sendu kondolencan telegramon al la patrino de ma 
mortinta samideanino. 

S-ro Pujula, prezidanto, fine fermas la kunsidon, kaj 
scíigas, ke hodiaü posttagmeze, anstatau la programa daur
igado de la malferma kunsido, estos labora kunsido. 

Lau lia propono oni hore kantas <La Esperon ~, kaj la 
kunsido finígas je la dekdua kaj dek minutoj. 

* .. lF 
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Je la tria posttagmeze, labora kunsido en la Palaco de 
la Belartoj. 

S-ro Pujula, prezidanto, malfermas la kunsidon kaj 
legas la tekston de Ja telegramoj, senditaj al la rego, al la 
ministroj kaj al S-ino Schroder. 

D-ro Mybs petas, ke oni ankaü sendu telegramon al la 
rego de Saksujo, en dan ka memoro por la K vara Kongrcso. 

S-ro Chavet legas kelkajn nove alvenintajn telegramojn. 
S-ro Pujula proponas, ke oni sendu telegramon aJ S-ro 

Codorniu, prezidanto de la Hispana Societo por Propagando 
de Esperanto, kiu pro malsano ne povis veni al la Kongreso. 

S-ro Chavet sdigas, ke kvar novaj delegitoj petis parolon. 
La unua, S-ro Gottschall, parolas en nomo de german

lingvaj austroj ; la dua, S-ro Tiller, en nomo de Svedoj ; la 
tria, S-ro Ferry, por Dalmatujo kaj kroata lingvo ; )a kvara, 
S-ro Scbwarz, por Bosnio kaj H~rzegovino. Parolas ankaü 
S-ro Wicart en nomo de la Konfederacio de la francaj grupoj 
de komerco kaj industrio. 

S-ro Chavet legas proponatan tagordon, kaj latí gi 
efektive tuj komencigas la labora kunsido. 

S-ro Mann komunikas • kelkajn principetojn de pro
pagando -.., inspiritajn de lía persona sperto kaj de lia kom
preno de Esperantismo : 

I·c : Ciu esperanti"to devas esti propagandista : n~ nur 
Esperantista sa tanta, sed Esperantisto propagandanta . En la 
rilato propaganda, Barcelonaj spertoj en kafejoj. stacidomoj, 
k. c. montris, ke restas ankorau multe da laboro farota. -
Ankau éiu esperantt:stino devas propagandi, laü la bonegaj 
ekzemploj de S-ino Marie Hankel, F-ino Lawrence, Baronino 
de Ménil, F-ino Zabilon d'Her, k. a. Pli alloga certe estas la 
propagando de niaj samideaninoj. · 

2-e : Oni propagandu Esperanton tie, inter amikoj, sur 
la stratoj, en vag-onaroj, en la Londona subtera ~ tubo ,, 
ee specialistaj internaciaj kongresoj, k.t.p. 

3-e ~ Oni propagandu libera/e. La Deklaracío diras, ke 
< Esperantisto estas tiu, kiu uzas la lingvon, tute egale ·por 
kiu ajn celo li gin uzas •· Tion inspiris liberaleco. La sama 
liberaleco inspiro nian · propagandon ; ti estu demokrata, 
lasante tute liberan vojon al individua entuziasmo kaj far
maniero ; tro da aprioria centralizemo mortigas individuan 
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fervoron kaj ·iniciatemon, Kompreneble, Ciu forta horno volas 
direkti kaj adminístri por la bono de nia komuna afero, sed 
oni ne forgesu jenan prin.cipon : 

4•e : Ni ciam diradas: «Ni restu fidelaj:. al la Majstro. 
Kion signifas ? Fidelaj al lia modesleco. Ni forigu de nia 
propaganda klopodado ciujn ne-esperantismajn personajn 
malgrandecoj n. 

5-e : Nin ciam inspiru la interna ideo de la Esperant
ísmo: amo, paco kaj gefrateco sincera. 

6-e : Ni iom sangu por ni a celo la devizon de la 
Majstro : < Ni trankvile iru nian vojon :.. Interne trankvile 
ja, sed ekstere plej energic ni iru nian vojon. 

Se ni nur forportos el la Kongreso fervoron tiel varm
egan, kiel la varmega suno! kiu nin ci tie en Barcf~lono 

bakas, ni nepre fandos Ciujn korojn en favoron al Esperanto 

S-ro Blaise parolas pri propagando ínter komercistoj . 
Kiam oni skribas al komercaj firmoj en Esperanto. aldonante 
al sia letero Cefeéan slosilon, oni preskau ciam ricevas 
respondon, se ne en Esperanto, almenau e n nacia lingvo. 
Li povus citi nomojn de firmoj, kiuj tiel fari s grandajn 
aferojn. Li insistas pri la utileco de la slosiloj kaj de la 
Cekbanko Esperantista por la Esperanta propagando kaj pri 
la neceseco helpi tiun ci lastan institucion. 

S-ro Mudie montras, kiel granda estas la facileco pro
propagandi per Cefecaj slosiloj dum la vojago al la Kongreso. 
Persone li disdonis dum sia Kongresa vojago almenau 300 
ekzemplerojn de tiu utilega brosureto. Ni ne perdu okazon 
propagandi ankau tie éi en Barcelono en kafejoj, promenante 
sur la Rambloj, k . t. p. Li proponas devizon kun nova vorto 
(la Majstro ne krt-du lin reformema !) ; < Ramblante, ni pro
pagandu ! :. 

S-ro Cart rakontas, ke, ekskursante, li trovis sur alta 
monto, je pli ol 2000 netroj super la maro, slosilon de CeCee. 
Eble tie jam < semis > S-ro Mudie ? Utilege estus metí 
anglajn Iibretojn pri Esperanto en la bibliotekojn de Svisaj 
hoteloj . Tie dum pluvaj tagoj ilin trovus la multaj angloj, 
kiuj ciujare vizitadas Svisujon. 

S-ro Allende, el Bilbao, diras, ke la esperantistaj 
gatetoj devus esti redaktitaj nur en Esperantot sen nacl
lingva traduto apud la esperantaj artikoJoj. Li ankaO 
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raportas pri sia persona sperto rilate al farotaj respondoj, 
kiam gazetoj atakis aü kritikis Esperanton. 

S-ro Privat opinas tute male pri la esperantistaj gazetoj. 
Forigo de naciaj lingvoj povus kredigi, ke Esperanto volas 
ilin anstataüi. Due, en esperanta gazeto nur por nacianoj 
povus fine kreiki dialektoj (1) . 

S-ro Chavet legas proponon de ~ Centra Komercejo por 
Esperantujo 1> pri signo esperantista, ebliganta dístingi la naci
econ de 1' portanto per aldono de nacikolora radiara al la 
esperantista verda stelo. Li memorigas, ke dum la Kvara 
KongrPSO oni ja~ prezentis similan proponon kaj konsilis, ke 
oni distingu la naciecon almenau dum la Kongresoj. Tion éi 
oni faris en Barcelono per aldono de rugaj rubandoj sub 1a 
argentan signon. 

S-ro Dietner, el Koln, prezentas grandan kartonan stelon 
por afisi sur fenestroj de vagonoj, magazenoj, logejoj, k.t.p. 
Per tia signo sur fenesteo de vagono oni ekzemple tuj povus 
sciigi, ke en gi trovigas íu esperantisto, kiun oni plezure 
r enkontos. 

S-ro Steier, proponinto de la steloj k un nacikoloraj 
radioj, montras la utilecon de tiu signo, precipe en internaciaj 
kongresoj. 

S-ro Pichon parolas kontrau rezervitaj fakoj en vagonoj. 
Tio incitus malplezuron kaj jaluzon de aliaj vojagantoj 
kontrau esperantistoj. Plie, vojagado en ne-rezervitaj fakoj 
donas eblecon varbi ella kunvojagantoj novajn esperantistojn. 

La proponinto de la e: survagonigebia )) stelo respondas, 
ke tre sagaj estas la rimarkoj de S~ro Pichon. Sed li 
tute ne parolis pri specialaj rezervitaj fakoj. Li nur citis 
kiel ek.:emplon de la utileco de liaj steloj la ~blecon sciigi, 
ke iu samideano trovigas en iu fako de vagono. 

S-ro Chavet legas proponon de la grupo en Godesberg 
am Rhein pri libertempa esperanta restadejo, La propon
antoj studas, kiajn kondicojn devas plenumi tia restadejo kaj 
montras, ke ilia urbo ilin plenumas perfekte. - S-ro' Cha vet 
poste sciigas, ke la morgaüa kunsido de la Lingva Komitato 
ne okazos en la Palaco de la Belartoj, sed en la Univer-

{ 1} O ni ankaü rimarku, k~ 1tompua tejado de sama arttk.olo en E•per
anto k.aj Dacia t .. ro eataa certe un u el la plej bOaaj m·OtCJcloj d~· teraadCI, 

kl.a tute ne po-.aa au~iíi t~a •tucta4o de. l'ra•atikoj uj J~olibwj-. , 
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sitato. Tuj okazos kunveno de la Organizaj Komitatoj en 
apuda cambro. 

S-ro Duviard anoncas morgauan kunsidon de junuloj, 
S-ro Mudíe morgauan kunsidon de la U. E. A., kaj S-ro 
Privat kunsidon pri la Internacia Instituto de Esperanto, 
kiu okazos morgau en la paranimfo de la Universitato. tuj 
post la kunsido de la U. E. A. 

La kunsido finigas je la kvina. 

Vespere okazis je la 10-a, en la teatro Romea, tre interesa 
koncerto de la Esperanta Vagabonda Klubo . 

• 
* * 

Mardon, 7. Septembro, je la 9-a maten e , kunsido de la 
Lingva Komitato en la U niversitato. (1) 

Je la Io-a, kunveno de la U. E. A. en la paraninfo de la 
Universitato. 

S-ro MudiP. , prezidanto, malfermas la kunsidon. Li goje 
konstatas, ke la kongresanoj grandanombre ceestas, kaj 
salutas ciujn membrojn kaj amikojn. La progresoj farita.j 
dum la jaro estas pli gra-ndaj kaj pli gravaj, ol la plej entu
zia.sma povis esperi ; kaj egale kontentigaj estas la gravaj 
servoj, kiujn la U. E. A. {aradas. - Aludante la tragedian 
mor.ton de F-ino Schroder, reprezentantino de la U. E. A. en 
Kopenhago, S-ro Mudie anoncas, ke oni sendis kondolencan 
telegramon al la kompatinda patrino. - Estas por la U.E.A. 
granda, honoro havi la amegatan majstron kunsidantan. - 
La ankoraü juna organizacio enhavas 3000 membrojn, kaj la 
nombro de la delegitoj kaj subdélegitoj k.reskis kís 700. 
Aligis 8o < Esperantiaj » entreprenoj. Kun granda kontenteco 
oni vidas, ke la komerca mondo ekkonstatas la altvalorecon 
de la servoj, kiujn la U. E. A. povas doni al gi. - Finante, 
S.ro Mudie transdonas al la U . E. A. sian oficon, sed aldonas, 
ke 1i ciarn konservos sian entuziasmon kaj sian pretecon dom 
al gi. pliajn servojn (1). 

( tY Plenan raporton pri la kun•idoj de la Li.ftra Koalitato ni publiki1o• 
en la No•embra numero. 

(a) La raportanto tre kore claaU. S-ron Rlao4et por tiuj ti aotoj 
ptUa ~lacio de s-ro Kwth:, ltiua Une po* *"' a6dt, tu ll •akord filO•~ 
ltt- ~ la De BDlta a.Dta6a kna•ido de la I...mra KOtDlt&W. 
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S-ro Hodler, vicprezidanto kaj administra fakestro de 
1~ U. E. A., poste legas sian jaran raporton pri la. agado de 
la Asocio. Gi dividigas en ok fakoj : Administrado, Financoj, 
Esperanto-Oii~jej,. Konsuloj, Turisuw, Komerco, Junuloj, 
Aer'Rtlltado. 

Post tiu tre interesa kaj multe aplaiídita rapono,. S-ro 
Mudie legas la telegraman respondon de la rego al la salu~ 
de la kongresanoj. 

Tíam D-ro Zamenhof siavice starigas kaj eldiras la 
sekvantan paroladon, kies teksto estis poste restarigita : 

Estimataj membroj de U. E. A., 
S-ro Mudie, via prezidanto, petis, ke mi diru ce vía 

kunveno kelkajn vortojn de laudo au mallaudo pri la agado 
de via Asocio. Cu mi esprimos laudon au mallaüdon, la res
pondo ne povas esti duba : post la tiel bonaj kaj gravaj 
raponoj, kiuj estis legitaj. post la agado, kiun en la daúro 
de la lasta jaro estis plenumita de U. E. A., ne povas resti 
eé la plej malgranda dubo pri tio, ke, lasante flanke la institu
ciojn oficialajn, U. E. A., farígis la plej grava institucio de 
nia movado kaj gi al nia alero alportos pli kaj pli da utileco. 

Antatí kvin jaroj, ~e la Bulonja Kongreso, estis pre
zentita pr.ojekto de tenerala organiza)o por la. tuta .Esperant
istaro. La Kongreso tiam ne volis tiun projekton kaj per 
deklaro difinis, ke estas nomata Esperantista eiu persono, 
kiu scias kaj uzas Esperanton tute egale por kiaj celoj kaj 
ke nia movado ne estas oficiale ligita kun ia speciala idealo, 
kvankam la plej multaj el la Esperantistoj ja sentís tiun 
idealon kaj estis konstanta gvidataj de gi. Sed kelkaj Es.per
antistoj havis la bonan ideon fari per vojo privata tion, 
kion oficiale fari ni ne povis. Ili kunigis ne ciuJn Esperant
ístojn, sed nur tiujn personojn, kiuj, akceptinte · ta internan 
ideon de Esperantismo, deziras esti unuigitaj en internacia 
organiza}o, por reciproka sinservado kaj alproksimigado, car 
ili pensas, ke ili tiamaniere pli kaj _pli multigos inter si 
ligilojn de solidareco kaj sian celon atingos pli rapide, ol per 
ixola agado. · 

U. E. A. un oigas do ne ~iujn Esperantistojn, -sed tiujn 
Esperantismanojn, . t. e. fiujn tiujn homojn, kiuj konsid~ras ne 
nur Esperan ton en ·tia ekstera lingva formo, sed ankau tian 
internan ideon. Ke la pli granda parto de la Esperantistaro 
konsentas kun tiu ti ideo pruvas la fakto, ke en malmuJte da 
tempo via Asocio ricevis la plej favoran akcepton en nia 
movado. Oni eie komprenas, k e U. E. A. liveras taügan neií..; 
tralan fundamentan por ~iuj interbomaj rilatoj káj servoj, kaj 
el tiu ei reciproka sinhelpado rezultos pli da amikeco kaj 
estimo ínter la gentoj, kaj foritos la baroj, · kiuj malbelpas 
ilian pacan interkomunikiton. En tiu ei principo kutas la eefa 
graveco de via Asocio. .. · · · 
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Dum la oficiala Esperantistaro, laü la deklaro de Bou
logne, estas devigata al plena neütraleco rilate al tio kaj 
devas sin limigi nur al pure Esperantaj demandoj, U. E.A~, 
car gi reprezentas nur personojn, kiuj deziras esti organizitaj 
por difinita celo a pro bita de ili, povas fari gravan laboron, 
kiu havos grandan signifon rilate al la interna ideo de Esper
antismo. 

Mi do estas plene konvinkita pri la utileco de vía Asocio 
kaj la Esperantisma karaktero de la laboro, kiun gi jam 
plenumis kaj ankaü plenumos. Mi fine sentas la devon gratuli 
kaj danki la sindonajn fondintojn de U. E. A., kiuj per sia 
obstina laboro kaj penado povis alkonduki . ti un institucion 
sur la bonan vojon, kie *'i nun staras. Mi de via Asocio aten das 
multe da bono por ma afero, kaj mi tutkore esperas, ke 
U. E. A. faros ciam pli gravajn progresojn kaj per sia rapida 
plifortikigo nin sovos antauen al la baldaua realigo de Esper-
antismo. . 

Longa aplaüdado sekvas tiun éi belan paroladon. 
S-ro Rou3seau poste legas raporton pri la financa stato 

de la Asocio. 
S-ro Mudíe proponas elekti du delegitojn kiel kontrol

istojn. Li poste legas le premiaron de la diversaj konkursoj, 
starigitaj de la U. E. A. 

S-ro Hodler fine scciigas prí la labora kunsido de la 
Asocio, kiu okazos vendredon, je la tria. 

* 
* * 

Tuj post la k un ven o de la U. E. A. sekvas en la sama 
loko kunveno pri la Internada Instituto de Esperanto. Sur la 
estrado : D-ro Zamenhof, Prof. Cart, Rektoro Boirac, Gene
ralo Sebert, S-roj Ostrovski, Grabowski kaj aliaj. 

S-ro Privat, prezidanto de l'Instituto, salutas kaj dankas 
D-ron Zamenhof kaj la tutan ~eestantaron. Li unue esprimas 
bedauron, k e ne povis okazi la anoncitaj kursoj, pro la politika.i 
okazoj en Barcelono, kiuj malbelpis ilian organizadon. Tamen 
estis suñce da enskribigoj, kaj por ilia aligo S-ro Privat tre 
dan kas la enskribigintojn. En la venonta jaro ili sendube 
estos pli feli<'!aj, kaj kursoj de la Instituto povos okazí dum 
la semajno ,antaií la Kongreso. - S-ro Privat poste klarigas 
la fufld·amentajn principojn, laü kiuj gviditas kaj ·laboras la 
Instituto. 

Li deziras deklari unu fojon por ~iam, ke la Instituto 
konaideras Rsperanton flif1anta lingflo Je · f1Íf141Jia jHJpolo. 
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(Apl. ). O ni oftt~ diris, ke nía língvo estas artefaríta .kaj seka 
fabrikajo, ke ~i ne povos vivi, far gi ne · povos havi litera
turon, ke lingvo povas vere viví, nur se gi havas ,popolon 
por gin pa.roli kaj kanti kun amo kaj poezio. Jes, efektive, 
ciu lingvo vivanta havas propran spiriton, gi reprezentas la 
sentojn kaj ideojn de la popolo, kiu gin parolas, kaj lingvo 
povas viví nur per tiu propra spirito, kiu kreas gian litera
turon. Pro tio, se D-ro Zamenhof estus nur lingvisto, li estus 
kreinta artefaritan lingvon, kiu eble restus senviva teoría 
projekto, kiel tiom da aliaj. Sed antau ol esti lingvisto kaj 
~ere antaü cío, nía Majstro ·estas homo. (Apl.). En nian 
lingvon li jam de la komenco en blovis homau spiriton . En 
gi li verkis homajn poemojn. Kun gi li ligis grandan ideon 
kaj noblan senton. Tiel, kune kun la lingvo, li fondis popo
Ion kaj, lau sia propra konfeso, li fondis la lingvon nur pro 
kaj por tiu nova popolo. Kaj tiu popolo nun vivas kaj 
kreskas ciujare. (1¡ estas ni, esperantistoj éiulandaj, kiuj 
amas Esperan ton, éar gí si m bolas nian internan ideon kaj 
celon. (Apl.). 

Kiu studis la historion de la lingvoj, tiu scias, ke la 
lingvoj vivas kaj evolucias nur dank' al sentaj movadoj, 
neniam dank' al decidoj de lingvistoj. Ciu scias, kiel la po· 
tenca movado komencita de Luther en Germanujo progres
igis la germanan lingvon, dum samtempe gi transformis 
muzikarton kaj kantadon. Kiu konas la historion de la franca 
lingvo, tiu bone scias kiel, ce la komenco de la lasta . cent
jaro, Chateaubriand, per enkonduko de « nova sento ~ en la 
literaturon komencis la grandan sentimentalan movadon, k.iu 
tiel riCigis la francan lingvon kaj baldaü donis al gi Víctor 
Hugo kaj lian skolon. 

Nu, fu la unua verso de nia amata himno ne estas : 
c. En la mondon venis nov.a sento ..• :. ? 

Jes, tiu < nova sento ~ , estas la kaüzo, kial nia lingvo 
allogis tiel fervoran !armeoR de adeptoj. Tiu e .nova sent-o ~ 
do.nas al la esperantista popolo tian entuziasmoD, giajn kant
ojo, gian poezion, giajn simbolojn, gian literaturon, unuvorte 
cion, kio faras la vivon de iu nacia lingvo. (Apl .. ). Same k.iel 
patriotismo kreskigas -:- kaj &t. kelkfoje revivig.,. ......... , _oacj.p.js 
lingvojn, same nia esperantismo, kiun simbolas la ver4stela 
flago.,; kreskigas kaj . viviga,s nian karan lingvon... _. 

·Sed d.um ofte la nací& patriotismo devigas ho~ju ~-:: 
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ami aliajn nacwjn kaj alíajn lingvojn, nía internada. kaj 
pura esperantismo nur igas nin a.mi éiujn popolojn kaj iliajn 
lingvojn. (Apl. ). 

Tiel éiu ho1no povas ~ kaj éiu ja devus - ami sam
tempe sian nacían lingvon por sia kara patrujo kaj Esper· 
anton por la tuta homaro. 

Tiuj ideoj kaj sentoj ja kreis nian ankoraü malgrandan 
literaturon kaj, de dud~k jaroj, sur la lipoj kaj sub la plumo 
de 1' esperantistoj, nía lingvo vi vi gis kaj kreskis éiutage pli 
kaj pli. Gi nun estas vere vivanta )ingvo, kiu komencis saman 
naturan evolucion kiel la aliaj lingvoj kaj kiun de nun nemu 
en la mondo povas arbitre tu si. (Apl.). 

Nun, ke tiun rczultaton ni suldas sole kaj entute al la 
interna ide-o kaj spirito de Esperanto, tion ciam memoru bone 
ciuj, kiuj lernas nian lingvon, e~ se ili ne komprenas au ne 
akceptas tiun senton de resperantismo. (Apl.). 

Oni devas gratuli la organizíntojn de la Floraj Ludoj, 
ke ili ce tiu kongreso donis novan kuragigon al esperanta 
verkado, kiu espereble ciam pli kaj pli ricigos nian lingvon 
per bela kaj forta origina/a literatu.ro. Ankaü oni devas 
danki al tiu admirinda organíza]o U. E. A., kiun D-ro Za
menhof nomis .. la vera realigo de esperantismo ,, kaj kiu far
igis la plej firma garantio kontrau ciuj atakoj al nia lingvo. (Apl.). 

Nia lingvo estas sur plej bona vojo. Ni povas iri antauen 
kun plej plena ftdo kaj renovigita kurago, car en niaj koroj 
kuSas nun definitiva certeco pri la vivo de Esperanto. 

Vivos Esperanto por la bono de l'homaro. (Longa apl. ). 

Poste S-ro Privat daúrigas, donante kelkajn sciigojn pri 
la agado de 1' Instituto dum la pasinta jaro kaj dankante 
siajn afablajn kunlaborantojn, speciale nian esperanto-verkist
inon S .. inon .Milsom (E. Ramo) kaj ankau D-ron Ostrovski. 

La Instituto celas kuratigi bonan kaj profundan stud
adon de nia lingvo en la diversaj landoj. Ni nun devas pre .. 
pari bonajn instruantojn, kiuj konu · ne nur la lingvon sed 
ankau gian literaturon. 

La diplomoj de l' Instituto neniel konkurencas la diplom
ojn de naciaj societoj, éar giaj ekzamenoj estas farataj. laú 
absolute malsama vidpuokto. 

La Lnstituto devis . ti un ci jaron komenci respondadon al 
mu1taj demandoj pri sintakso, vortaro, k. t. p., kaj an.kaií 
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konsiladon al instruantoj de kursoj. Ci speciale zorgis por 
enkonduki pli bonan instruon de la elp.arolado, kiu ankorau 
nun estas tute malguste montrata en kelkaj naciaj lernolibroj. 

Úi ankau klopodis disvas.tigi pli simplan klarigon pri la 
akuzativa uzado, kiu ofte farigas malfacila nur pro la mal
klareco de l'instruado. 

La Instituto esperas, ke baldaü oni poTos organizi inter
sangon de instruantoj . de lando al lando por helpí al pli 
granda unueco. 

La internacia oncejo de !'Instituto en Genevo (') plezure 
don os detalajn informojn pri tiuj aferoj. 

Pri la ekzamenoj, S-ro Privat klarigas, ke nur por la 
Attsto pri Studado (I ) oni povas ekzameniti koresponde. 
Por Atesto prí Kapableco (Il) kaj Profesora. Diploma (III) 
oni faras koresponde la skriban parton de r -ekzamenoj kaj 
la parolan parton oni plenumas ee la filioj de l'Instituto au 
antau ~pecia.laj jugantaroj elektitaj de r Instituto en diversaj 
landoj. 

Finante, S-ro Privat cedas la parolon al ma Maj-stro, 
tutkore dankante lin, ke 1i bonv{)lis ceesti. 

Dum forta · aplaudado starigas D-ro Zamenhof, kiu 
~ajnis tre kortu~ita kaj ofte aplaudis d~m la jus P.nita 
parolado. 

Li antau Cio deliras diri sian admiron al la elokventa 
paro lado de S-ro Privat kaj li opinias, ke · li . esprimos la 
sentan de la tuta. ceestantaro, dankante lin pro lia bonega 
klarigo pri la vivo de nia lingvo. Poste D-ro Zarnenhof gra
tulas la Instituton pro la bonaj . ~tingitaj rezultatoj kaj 
deziras al gia utila agado eiam pli grandan suk.ceson. Li 
esperas, ke gi i~m farigos unu el niaj oficia4j instit_ucioj. 
Gis tiam li , deziras nur diri, ke al instituto, kiun gvidas tiel 
lerta esperantista kaj tiel kompetenta persono kiel nía amiko 
Pri:vat, al tia instituto la tuta .esper,antistaro pov~s cia~ ha vi 
plenan kaj konstantan .fidon. (Apl.). 

Post la kunveno, pli ol tridek korigresano) ertskribigis 
por la parola ekiameno de r Il' att nra · diplomoJ. Ciutage 
gis sabato~ en· eambro · tria ·de ' PUniversitatO, · ekzamenis la 
kandidatojn internacia jugantaro ·konsistitnta' el: S.;.ro] 'Prot 
Cart, Corret, S-ino· 'Marie Hankel {Gtama'tiko)., S:.OroJ OstrQvski, 

. - _. . . . . ·. . . ' . .. . . ~ · ... :· . _. . . 

(1) '9• PoDt d'Ane, Gedve. 
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Samilel Meyer kaj Kühnl (Literaturo). S-roj Hodler kaj 
Rous~eau (Historio kaj organizaJoj de esperantistno ), S-roj 
Grabowski, Buttler kaj F-ino J ones (Modela leciono), S-roj 
Edmond Privat, ~ann kaj Blaise {Metod·oj de instruado.) 

Dum la posttagmezo okazis diversaj fakaj kunsidoj aü 
laüvolaj ekskursoj. Vespere la (( Schola Orpheúnica ~ donis 
belegan k{)ncerton en la· Palaco de la Belartoj . 

• • • 
Merkredon, 8. Septemhro, je la nana matenc, kunsido 

de la Lingva Komítato en la Vniversitato. 
Je la ID-a, eksperimcntoj de la Ruga-Kruco en la Parko. 
Jam dum la Dresdena Kong-reso D-ro Thalwitzer orga

nizis kun granda sukceso tian ekspérimenton. En Barcelono gi 
estis ankorau pli grava, kvankam la tieaj rug-krucanoj ne 
sciis Esperanton. Ili komencis lerni nian lingvon, kiam cion 
interrompis la politikaj okazoj, dum kiuj ili mirinde plenumis 
sian utilegan oficon. Oni do interkonsentis, ke nur la port
estroj 'parolos Esperante kun la vunditoj, kaj kvankam oni 
povi~ fa.ri antaüe nenian prov-ekzercon, la eksperimento plej 
bone sukcesis. Generalo Priou por gi varbis dum la Kon-
greso mem kuracistojn, portestrojn, flegistojn, flegistinojn, 
vunditojn, k. t. p., kiujn li kunigis la antauan vesperon ce la 
oficiala sidejo de la Ruga-Kruco en Barceiono, por klarigi al 
ili ilian morgaüan oficon. 

La eksperimento disvolvigís tute guste laü la antaüpre
parita programo, sub la direkto d'e· D-ro Kuracisto ] . M. 
Alvarez Miranda, kaj sub la kontrólo de S-ro Montaner, 
regiona delegito de la Hispana Ruga-Kruco en Katalunujo. 

En vasta kampo, meze de la Parko, disku~is vunditoj, 
apartenantaj al lá plej diversaj nacioj kaj elpensintaj al si 
mem pli malpli gravajn vundojn. Portistoj direktataj de 
esperantista portestro ílin levis sur portilojn kaj -alportis al 
« pansloko .. , · kie divernaciaj kuracístoj kaj ftegistoj faris la 
unuá.n C' pansadon >, kaj surskribis e diagnozan ka.rton », al
ligotan al la vesto de eiu vundito. - Poste oni tran!!portis la 
vunditojn gis ambula.nco. T1e ili estis klásigitaj laü la diagnozaj 
kartoj. -La 'plej graTe vundítajn oni enlitigis a u ku~igi~ sur 
arangitajn brakportJ1ojn, dum la aliaj restis sur siaj portiloj, 
kiujri otri rékte· álmetis sur speéialajn subportilojn. Fine estís 
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efektivigita sajnigo de forigado de vunditoj gis hospitalo, 
fervoja stacidomo, haveno, k . t. p. per vunditveturiloj kaj 
portiloj. 

Ciuj partoprenantoj {krom sole la Barcelonaj portistoj) 
parolis nur Esperante. Ciuj Srankoj, skatoloj kaj diversaj 
ujoj, kiel ankaü kuraciloj kaj e pansaJoj ~ surportis Esperantajn 
surskribojn, Kaj tiuj diversnacianoj dank' al Esperanto 
mirinde interkomprenigis kaj facile povis esti 1legitaj, kvan
kam inter ili estis francoj, katalunoj, germanoj, svisoj, angloj 
amerikanoj kaj poloj . 

. Por tiu bonega elmontro de la utileco de Esperanto ce 
la Ruga-Kruco akceptu plej koran dankon la . organizinto, 
Generalo Priou~ prezidanto de la Societo Esperanto-Ruga
Kruco, kaj ankaü la Barcelona Rug·Kruca · Komitato, kiu 
cion plej afable faris por faciligi tiun tre interesan eksperi
mcnton. 

J e la 1 2-a okazis ankaií en la Parko ceremonio ce la 
statuo de Aribau, fama kataluna poeto, kiu kvataü profete 
antaüanoncis la iaman ekziston de lingvo internacia, pacig
onta la homaron. S-ro Pujula faris Esperantan kaj katalunan 
paroladon; ankau laudis D-ro Zamenhof la Barcelo.nan poeto
profeton. Poste oni malkasis metal~n platon, t~gitan .per 
Esperanta flago kaj sur kiu oni legis « La Esperantistoj dum 
la V-a Kongreso al Aribau, Barcelono 1909 >>. S-ro Puig, 
vic-urbestro, dankis en la nomo de la urbo. S-inoj Zamenhof, 
Pujula kaj Sebert demetis grandajn bukedojn sur la monu
menton ; kaj la ceremonio finigis per granda ovado. de. r pub
liko al nia amata Majstro. 

• • • 
Je la 3-a posttagmeze Unuaj EsperantistajFloraj Ludoj. 
Por tiu bela festo la antikv~ gotika halo de la Borso, 

kie okazas ciujar;e katalunaj, Floraj Ludoj, estis .afable 
pruntita al la kongresauoj. Tute . sama estis la d._oracio, 
samaj la rugaj dr~p~aJoj, sam~j . la ~pi§oj,. ;~,_¡j_ pendí$ ._.de 
supera galerio, sama la trono de. la Regino de la F e .. to. 

J e la .k vara eniras . la urb~j . ~j Esper.antistaj e~ent-. 

uloj bj sidigas sur· la estra~o_. Dekstr~ : estas la. Urbestr(), 
kelkaj urbkon~ilan~oj kaj , la . Prez~danto d4! . la fro!i~ca 
Deputataro. Mald.ekstre . sidas. D-ro. Zame.n:hof . klln la orga-
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nizíntoj de la festo. Meze estas le neokupita trono, kun 
ambaúflanke municipalaj rajdistoj. 

La Urbestro u~ Esperanto malfermas la feston kaj donas 
la parolon al S-ro Bourlet. 

S·ro Bourlet en elokventa paroJado salutas la tieajn 
eminentulojn kaj dankas por Ja afabla pruntedono de la borsa 
cambrego kun la tuta materialo de la katalunaj Floraj Ludoj. 
Li montras, ke Esperanto ·estas vere natura lingvo, kiu ha vas 
siajn prozistojn kaj poetojn, kaj gin komparas kun sovaga 
rozo, kiu tamen restas t1atura~ kiam genia gardenisto gin 
kulturas kaj aliformigas. 

Poste D-ro Artigues, sekretario, transdonas al Rektoro 
Boirac la koverton, en kiu trovigas la nom<:> de la venkinto 
en la konkurso < Poezio pri Amo :) . 

Rektoro Boirac g-ravmiene surmetas sian hinoklon, mal· 
fermas la koverton kaj anoncas, ke la venkinto estas venkint
t."no, nome S-rino Marie Hankel. 

Oni longe aplaüdas kaj aklamas la nomon de la Re~ino, 
dum Ciuj emínentuloj eliras por sin alkonduki. Proc~sie ili 
revenas kun S-rino Hankel, kiu sidigas sur la tronon, dum 
ne cesas la varma aplaiídado. 

S-ro Chavet tiam legas la premíitan poemon de la 
Regíno : 

LA SIM.BOLO DE L'.A~10 

Ro1f.ufo sovaga, si m bolo de l' amo, 
En iJÍILtro vi staras sen ia onza 1u.o ! 
En ka mpo v.,: 1'luda i agrenas de{erle, 
Rotuf(), malvarma morlt"gos vin L-erie. 

MallazUe tre doléa voleto elsonas : 
< Silenlu, silentu, mi dorman bt:{Onas, 
e Min nu.iras denove patrina la tero, 
<. Pacience atend.:ls mi gis ia somero. 

Dormantan rn{ujon prinltmf>ú vekig·ís, 
Somero gin riée kaj be/e jlorigis . . 
Ho, donu al mi niln lf.roneton belfloran, 
GirlíJndon b11 la,uan kai brilelf.olortJ.n ! 
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..: Ne tusu, ne siru floraron, la mian, 
« Mi píkos, mi vundos Ja manon, la vian, 
e: Pro amo mi miajn jloreto.in de_fendos, 
e Pro amo tm' miajn píkilojn for.stndos. 

lll vento gi jlorojoliojtz. oferis, . 
Aütune la fruktoj ftere aperis : 
Ro{ujo, simbo lo de J' amo vi restas, 
Pacienca, alloga, kura¡a vi estas. 

S-ro Grabo\vski poste raportas pri la poeziaj konkursoj 
kaj pri la rolo de po~zio en disvolvigado de lingvo. La unuan 
fojon, li diras, la Esperantista Cindrulino, - la de multaj 
malsatata kaj forpu;;ata poezio, - estas invitita al kongresa 
fcsto. Malsaton tamen gi ne meritas, kiel nJontris nia Majstro 
mem, aldonante kelkajn poemetojn al sia unua lernolibreto 
pri Esperanto. En la antauparolo de la Liro de la EsperantistQj 
la parolanto antaü 16 jaroj atentigis, ke ciam la apero de 
grandaj poPtoj signas la plej grandan perfektigon de la 
lingvoj_kaj al ili aldona.." gis tiam nekonatan tarm{)n. Esperanto 
deva~ taugi por éiuj celoj, sekve · ankau por poezio, kvankam 
gia simpleco kaj reguleco inalfaciligas la diversecon de formoj 
necesan por la belo. Guste en la venkado de tiu malfacileco 
konsistas majstreco, kaj en tiu rilato oni devas esti kontenta 
pri la hodiaüa poezia rikolto. 

D-ro Artigues legas la saluton-r·aporton de D-ro Bein, 
pri la prozaj konkursoj. Bedaurinde ja ne povis veni en 
BarceJonon nia cminenta samideano, e katenita en Varsovio 
de malfavora sorto .... Li poste legas la longan nomaron de 
la premiitoj. 

La duan premion de la konkurso pri Amo meritis S-ro 
Privat. Varma aplaudado salutas lian nomon kaj la legadon 
de lia poemo. 

Ciuj preiniitoj poste suriras la!lvice la estradon, kaj el la 
manoj de la Reginn ricevas sian premion Inter la plej ojte 
nomitaj estas S-roj Hermann Boucon kaj Chirence Bicknell, 
kiu tre kavalire genufleksas antau la Regino, ciufoje kiam li 
ricevas de si premion. . 

Ni ankau aparte citu la nomon de la ·venkinto en la 
konkurso de D-ro Zamenhof e Regno de Homef• : nia bone 
konata, malnova k.aj modesta · samideano ·Pa-ul -de Lengyel, 
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autoro de bonegaj verkoj Libro de l' Humo1'ajo, Mallu1t~a joj, 
k. a. Et 'Sen tiu sukceso, tii jam de longe konís lian talenton 
kaj bonegan posedon de nia lingvo. Cu li ne perfekte taugus·. 
por okupi en la Akademío la gis nun ne ankoraü okupitan 
~ hungaran segon > ? Tia estas almenaií nía sincera opinio. 

Post kiam ciuj premiitoj ricevis siajn premiojn, S-ro 
Bourlet denove ekparolas. Li dankas la éeestintojn kaj 
esprimas la esperon, ke tiu ~j festo esto la unua de longa vico. 

Fine la Urbestro eldiras ankorafl en Esperanto la lastajn 
vortojn : e: La Festo estas finita l >. 

Kvankam ne multe pli interesa per si mem, ol cía dis
donado d~ premioj en . Jernejoj kaj liceoj, tíu ci festo estis 
tamen t1'e ~rava por Esperanto en Ba·rcdono . En gi ja 
EspP.ranto estis tute same akceptita kíel la kataluna lingvo, 
ka;j tute sama estis la ceremonio por Ja Espcrantaj Floraj 
Ludoj, kiel p<>r la Katalunaj. Tiel nia lingvo kvazau oficiale 
envicigis inter naciajn lingvojn. Sed cu la efckto estos sama 
en aHaj landoj, kie ne okazas naciaj floraj ludoj ? Al kelkaj 
tío éi eble sajnos dubinda. C:iuokaze, se la Floraj Ludoj defi.
nitive farigos konstanta oficí•lla festo de niaj Kongresoj, ili 
nc devas resti kvazaü reklamilo por iu aparta gazeto. Al la 
konsta.nta Komitato de 1' Kong-resoj kaj al la Oficiala Ga,eto 
apartenas ilia organizado. 

Vespere okazis en la Barcelona AtP.neo tre interesa 
parolado .de S-ro Luis Carlos, pres.laboristo kaj sekretario
fondinto de la /nt.ernacia Ligo de la Esperantista Preslaborist
aro . . Ceestis D-ro Zamenhof, esperantistaj cminentuloJ kaj 
multaj preslaboristoj. Granda estis la sukceso de la. parolinto. 
Aliparte estis en la Gran .Teatro del Bosque prczentado de 
LDhet~grin~ la grandioza opero d.e \VagnP.r,, en honoro de 
D-ro ·Zamen.hof k~j de la K vi na Kon.greso. La rakonto de 
1' kavaliro Gral en Ja kvara akto cstis kanti~a en Esperanto. 
Oni ankaü kantis < La Ak.ccpton .- de S-ro Pujula kun muziko 
de S~ro D. Juan . B. Lambert, kaj fine estis baleto, kun ale.
goria pre%e11to de Esperanto . 

• • • 
jaüdon, ·9. ·Septembro, je ia era · matene.., kunsído de la 

Lingn Komitato en la lJniversitato. 
]e la 1o-a, generala kunveno en la Universitato. 
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Ti u éi tuta kunsido estis okupita preskaú .nur de varma, 
ec ofte elokventa diskutado pri la mistera, gis tiam tute 
sekreta projekto de e reprezentantaro ~ . La komenca propono 
de S~ro René Beck pri la esperanta gazetaro estis ja kvazau 
nur enkonduko al tiu dískutado. 

Post privata kunveno de la naciaj de1egitoj, malfennigas 
Ja generala kunsido. 

S-ro Chavet legas la protokolon de la antaüa kunsido. 
Gi estas unuanime aprobata. Li poste legas nove ricevitajn 
telegramojn : de la rcgo ( estis d·u telegramoj de la rego : 
la unua estis propranzove sendita; la dua estis respondo al la 
saluto de 1' Kongreso). de la ministraro ; de la ministroj de 
Internaj Aferoj, .Milito, Publika Instruado, Justeco kaj Kultoj; 
de D-ro Kroita, el J apanujo ; de la Amerika Asocio kaj de 
diversaj aliaj societoj kaj privataj esperantistoj. S-ro Chavet 
fine anoncas la solenan kunsidon de la Scienc.a Asocio, k.iu 
okazos morgaü. 

S-ro Pujula., prczidanto, donas la parolon al S-ro Rene 
Beck. 

S-ro René Beck parolas pri la -esperanta g~zetaro. 

Li diras, ke preskau ciumonate aperas novaj gazetoj, dum 
aliaj malaperas. Li citas la bedaürindan malaperon . de Tra 
la Mondo, Espero Pacifista , Bela Mond.v, kaj aludas la mal
grandan nombron de la abonantoj de la Oficiala Ga1eto. 
S-ro J. Borel jam bonege skribis pri ti u temo en Germana 
Esperantisto. S-ro Beck tute aprobas liajn ·· konsilojn ; oni 
devas krei n()van gazeton, nur kiam gi estás nepre necesa. 
Li fine diras , ke estas la devo de eiuj espérantistoj aboni 
kiel eble plej multe da gazetoj. 

S-ro Cha vet opinias , k e la propono de S-ro · René :Beck 
dependas de io pli generala. no me de la subrenado ·de niaj 
institucioj , kiuj estas la bazo de nia propagando. Devas esti 
ia ligo, por ke ciu esperantista sin· sentu morale devigita al 
tiu ti subtenado. Tion oni jam proponís ·en Boul()gne, · sed la 
demando estis prokrastita. De la Boulogne'a Kongreso oni 
faris multajn proponojn kaj la aferó ~ajnas nun ñtatura . . Tiun 
maturecon montras diversaj simptomoj: multaj grupoj sendas 
rajtigojn' kiuj efektive estas senutilaj ; o ni ankaii sendas 
proponojn pri generalaj .organiwj. Ti.ajn •preponQjn sendis la 
grupo en Toulon (pri internacia loterio),, la·· gr·upó ,en_ ·Le 
Creusot, S-ro Uhlmann, la grupo en Leitmeri.tz, $-ro Hoa, 
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la Esperanta Asocio de N orda Ameriko. la centra repre
zentantaro estus do utila por internaciaj entreprenoj. Pri 
tía reprezentantaro la Konstanta Komitata redaktis projekton, 
kiu tute flanke Jasas la lingvajn demandojn, (dependantajn de 
la Lingva Komitato kaj de la Akademio) kaj la propagandon en 
apartaj landoj, (apartenantan al la naciaj societoj). Oni devus 
unue starigi gustan liston de la diverslandaj esperantistaj 
grupoj, kaj por tío estas necese, ke ciu societo aií grupo 
sendu al la Centra Oficejo sian regularon aü almenaü difinon 
de sia celo. - La projekto ne celas doni estrojn al la esper
antaj societoj, gi kontraüe celas, ke la societoj estu mem la 
tefoj . · S-ro Chavet fine Jegas la tekston de tiu projekto, 
antaüe komunikitan ai la kongre.sa estraro kaj al la naciaj 
delegitoj en la kunveno )us okazinta antaü la generala 
kunsido . 

.J en estas la teksto de la proponita projekto : 

La Kongreso esprimas la de1_iron, ke 
l. - Estu fondita, aparte de la Lingva Komitato kaj 

de la Konstanta Komitato de la Kongresoj, administra 
repre;,entantaro de la propagandaj societof~ por oficia/e 
r~pre1_enti la Esperantistojn en Aeneralaj olla¡oj kaj {Orgi 
pri la funkciado de la oficíalaj lnstitttcioj de hsperanto; - . . 

ll. - Tiu repre1.entantaro estu elektita de la divers-
naciaj propagandaj Societoj de Esperanto proporcie je ilia 
multnombreco, po unu delegito por mil EsperantistoJ~ Jaü 
metodo difinota de la unua reprt{entantaro ; 

111 . ...... La unua tasko de ti u repre1_entantaro es tu sta rigi 
specialan regularon, por j(nance subteni la ojicialajn Insti
tuciojn . de Esperanto ; 

lV. - La ttnua repre1_entantaro es/u elektita lait pro
VÍ{Ora regulara. difinita de la Konstanta Komitato de la 
Kongresoj. 

s ... ro Bobin (franco) petas parolon pri la projekto. ~ajnas 
al li necese, antaú Cia diskuto de la propono, fari la jenan 
rimarkon : tiu grava, tre grava propono, estis anoncita nur 
lilntáu tri tagoj, de kiam la kongresanoj alvenis Barcelonon ; 
kaj, kompreneble, iliaj ciutagaj devoj kaj ókupoj mal
ebligis, ke.·ili povu gin pripeniiÍ trankvile -kaj vigle, tis lasta 
fundo. Eble <>ni povos hodiau inter~angi pri tiu temo kelkajn 



\ 

Ll!'IIGVO I.STERN.~CIA 

rapidajn impre~ojn , sed estas tute ne eble, kc 1• diskutado 
es tu kompleta kaj ~okumentita. kaj ke gi . povu . finigi pcr 
esprimo de preciza deliro. - Antau kvar jaroj, en la Bou
log nc'a KQngre~o, kie cees tis 1~ parolanto, onijam faris pro
ponon samspecan kiel tiu 6, kaJ tiun proporwn la kongresanoj 
preskau unuanimc forjetis, kvankam gi ~stis f~ri~a de nia 
Majs tro mrm . kaj apogita pc r lía grandega autorítatQ. -
Kial oni forjetis la proponon ? é ar oni povi~ dum kelk.aj 
monatoj anta u la Kong·re~o st udi gin trc z.orge, diskuti gin 
en konversacioj kaj )u·rnaloj. Tiamaniere oní akiris la kon
vinkon, kc t iu propono esta!:' maltau~a por la bono de Esper
anto. - Oni memoru ankau, ke , en la unu.a gene rala .kunveno 
de la Úene va Kongre::;o , kvankam la propono cs.tis de finitive 
forig ita en n;)ulogne , la estraro tamen demandis, .eu oni 
dcvas gin meti denove en la tagordon ; kaj duan definitivan 
fojon la Kongreso gin forpelis . Sed vcre tiu propono sajnas 
havi fortikegan vivon. Malgrau tia definitiveco gi r eaperas 
hodiau sub alia formo, kaj gi reaperas tute diskrete., senbrue, 
kiel afero negra va, se nkonsekvenca. - Tamen .. gi povas esti 
tre dangera por Esperanto. Kio p ovos okazi kun tiu pro
pono,' jen ~i estas en kelkaj vortoj : Oni volas doni al ni 
rajtigitan repreze.ntantaron. Sed jam tían organon ni posedas, 
kiu liveras multvalorajn garantiojn, ne Hverotajn ·de alia : 
gi estas la Akademio kaj la Lingva Komitato. La parolanto 
ja scias, ke la ~ova rajtigitaro devus esti, . alm~naií principe, 
tute ne lingva ; sed o ni · povas dmi, eé timegi, ke gi profitus 

. . . 

deziron, eé malprecizan de ni a Kongreso por preni la lokon 
de la Akademio kaj arogi al s i gian povon . .' Tion sendubc 
esperas kaj átendas la ne ankoraü finmortinta Delegado por 
alpreno de l'ingvo internada. l'\ian · Akademion gi . ne satas 
pro gia fidel~co al ]a Zamen bofa lingvo. Sed, se ni s tarigos 
alían organon ~ajne ne ling van ,' car · gi ne konsistos el ling,·
istoj. la De legaci¿ rapidos repreni kun gi, super .. la. Aka
demio , la rompitan traktadon ; kaj des pli fervore, ke gi 
scios, ke . ·a.ntaü . gi .nur estas J\omoj pe kom,pe~ntaj en la 
ling va fako. Kaj ni ne povas s~H nun, kia . . estus . tit1. repre
z.cntantaro, cu fidela., cu ne. - Resum~, o,ni . n~ devai»_. rélpidi 

. . . 

solvi m.al:;erioze la hodiaua.n dem~ndiln~ Gi~j autor~j me~ 
si ili kon:-;ideras gin kiel tute : atentiqdan kaj gr-..van, eble 
k.Qnsentos kun la. p~rolan,to, por . ne forrabi baloto-n kv.-azau 
surprize. l.\.iel . antaú kvar jaroj, Qni prenu. l~ n~es~J! te~.pon, 
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por gtn stu.di gisfunde, kaj oní prokrastu gm gis la venonta 
jaro, por pli plena enketo. Cu la kongresanoj volas resti 
fidelaj ? Jes ! Do, ili havas fidelan rajtigitaron; ili konservu 
gin. lli pripensu longatempe, eé unu tutan jaron, a.ntau ol 
aldoni al sia bona kaj ~·igla éevalo alian unuokulan, au ec 
tute blindan! 

S-ro Dougla~ (skoto) petas, ke oni ne tuj faru decidon 
pri tiel grava. propono. Oni sendu gian presitan tekston al 
la Esperantaj Societoj kaj prokrastu decidon gis la venonta 
Küngreso. 

S-ro Boirac plene aprobas la proponon. Li tute fidas al 
la fideleco de Ja naciaj societoj kaj grupoj. Li ne opínias, 
ke la proponata reprezentantaro povos kontraustari al la 
Akademío kaj al la Lingva Komitato. Cetere, oni jarn riprocis, 
ke la Lingva Komitato ne estas rajtigita. La Akademio kaj 
la Lingva Komitato bezonas monon, kaj gis nun mono venis 
nur prívate de malavaraj amikoj. Tio ne pova~ daüri. 
La esperantistoj mem dP.vas doni monon. Sed kiu difinos kaj 
kontrolos la monkolekton. Speciala organo estas tute necesa 
por tiu ofi.co, kaj tial la parolanto estas tute favora al la 
prezentita propano. 

S-ro Blaise kontraübatalas la projekton. Reprezenta.ntaro 
estas tute s enutila, ka.j transpasante sian oficon, gi ec povus 
farigi tre dangera. Simile, la Delegado estis fuSa afero, éar 
gi estis fondita por elek.ti lingvon, kaj gi volis reformL Oni 
povas sin turni rekte al la naciaj Societoj. ~ Car multaj 
personoj ne estas membroj de societoj, la projektita repre
zentantaro tute ne reprezentus la tutan Esperantistaron. 
Li proponas referendumon. 

S-ro Chavet diras, kc oni ne vo.las doni estrojn al la 
esperantistoj. La situado estas tute alia. Oní ne parolis nur 
pri grandaj societoj ; la malgrandaj povus ankau esti repre
zentataj. _ Lingvo internada . ne estas kiel naciaj lingvoj ; gi 
bezonas -. societojn. - Generalo Sebert vizitis francajn mínis
trojn por Esperanto, sed malsukcesis, car oni demandis lin, 
en kies nomo li parol~s. 

S-ro PUjula raportas, ke kiam li volis malfermi konton 
je la nomo de la Kongreso au d-e gia kasisto, oni demandis 
lin, de kiu li estas rajtigita. 

·.S-ro Mann (brito) opinias, ke malgraü la e klarigo -,. 
farita de 5-ro Chavet; la. diskuto ankorau ne estas e klara -,.. 
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Oni konfuzas diversajn aferojn. Oni -parolas jen pri Centra 
Ofic~jo, j ~n pri propagando, je n· pri Lingva Komitato. Oni 
d evas klare difini la rolojn de la Centra Oficejo kaj de la 
Lingva Kotnitato. La CPntra Oficejo devus esti nur arhive.fo, 
statístikej o, bibliografiejo, k . t . p. Pri la propagando la naciaj 
socíetoj jam bone :wrgas. Oni ne bezona~ specialan centran 
organiza)on, por reprezenti la Esperantistaron en rilatoj kun 
la r egi!-'taroj, ekzemph~ pri e nkonduko de Esperanto en la 
Jernejojn. Tíon povas plej dike fari la naciaj Societoj . s~, 

kiel diris S-ro Boirac. la naciaj societoj estas fidindaj , kial 
o ni ne fidus ilin, elm~tante al ilia konsiderado la proponatan 
organita)on ? - O ni klare difinu la rolon de la Centra Oficejo 
kaj de la Lingva Komitato, kaj oni facile trovos por ili sub
t enon (·e la nacie ligitaj g rupoj kaj societoj. Oni ne ligu sin 
por dek jaroj per facilanima decido nuna. - La parolanto 
proponas, ke uni elmetu la ideon dum unu jaro al la kon
siderado de la grupoj kaj rediskutu la. af..-ron en la proksima 
Kongreso. 

S-ro Mybs diras, ke la germanoj nur apogas la proponon. 
S-ro Decourt (franco) diras, ke oni fondis la Lingvan 

Komitaton kaj la Organizan Komitaton, sed ne donis · al ili 
monrímedojn. Por tio ne s uñcas naciaj societoj . 

S-ro Mahn (germano) aprobas la proponon kaj ophiias, 
ke ni bezonas konstitucion. 

S-ro Boirac, kiel privata kongresano, rimarkigas, ke la 
Kongres-o ne havas la rajton decidí ; gi povas nur esprimi 
deziron al la naciaj societoj, kiuj decidos mem. Oni konsentas 
pri ·la mona flanko, sed délegitoj estus ankaü utilaj por 
propagando . 

S-ro Duviard (franco) diras, ke Ii estas nur infano, sed 
gis nun oni parolis nur infan'ajojn. La prezidanto de la Lingva 
Komitato kaj la sekretario de la Centra Oficejo ja pli bone 
k o nas siajn aferojn ol la parolintoj ( Rrut) ). Kiel juna esper
antisto kaj reprezentanto de la · e sperantistoj de la estonteco 
(sic), 1i aprobas la projekton. 

S-ro Chavt:~t opinias, ke la starigo ·de reprezentantaro 
estas ankau necesa por fari kustajn statistikojn kaj por sendi 
al la Amerik.a Kongreso oficiale rajtigitajn delegitojn. 

S-ro Privat diras, k e o ni ne tnalfidas , ál tiuj', kinjn -o ni 
kritikas. Kaj efektive ni tr~ ti.das. kaj dan'kas . al , ,.la ·maljuna 
sed vigla horno, kiu gis nun private sabtenis niajn fnsritU(:iojn. 
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Ankaii al la naciaJ societoj ni tute ne malfidas. Sed certe la 
deziro de D-ro Zamenhof kaj la tuta Kongreso estas, ke oni 
bone akordigu. N e bonc es tus do fari decition pri tiel grava 
demando nur per malgranda ptimulto. Ciuj konsentas pti la 
financa flanko ; sed kial oni kasas sub tío ion alían r Pri 
cío cetera oni havos tempon por pripensi ; nun oni starigu 
nur ian konsilantaron, kiu zorgos eksklusive nur pri financa 
subteno de niaj lnstitucioj. S-ro Boirac certe ne povis parolj 
en nomo de Ciuj Lingvakomitatanoj. Ankaü oni · ne povus 
sin prezenti en nomo de éiuj societoj, se iuj vocdonus kon
traue .... Vivu D-ro Zamenhof kaj vivu interkonsento ! (Long a 
aplaüdado ). 

S-ro Chavet : Se la aplaüdoj al S-ro Privat montras 
aprobon, la demando estas nun preskaü nur pri financa afP-ro. 

S-ro Privat: N e ~ preskaú :., sed eksklusive nur finan ca! 
S-ro Cart, salutata per longa aplaudado, rimarkigas, ke 

en ciu parolado estas du partoj : la ~enerala kaj la praktika. 
Nu, praktike, ni bezonas monon, kaj la monan demandan ni 
ne devas prokrastí, sed tuj solvi. Sed por oportune diskuti, 
estas nepre neceBe havi presitan tekston. Poste oni povos 
aparte esplori ciun paragrafon. 

S-ro Chavet diras, ke oni presigos tekston, kaj ke tiu 
persono povos veni en proksiman kunsidon kun tiu esplorota 
teksto en la mano. Li poste faras diversajn anoncojn, kaj tiu 
tre interesa kunsido finigas tiel malfrue, ke ne povas okazi 
kunsido de la Lingva Komitato, difinita de la programo por 
la 12-a. 

• 
• • 

Posttagmeze, je la tría, estis ekskurso al la Monto 
Tibidabo. Per specialaj tramveturiloj kaj per snurvagonaro la 
kongresanoj suprenveturis tiun monton, altan 532 metrojn, 
apud Barcelono. Sur la supro íli guis tre belan vidon super 
la urbo kaj la maro. Ankau estis tie tre kuriozaj katalunaj 
dancoj kun tute origioala muziko. Kiam en belega rugo la 
suno . subiris la montan horizonton, la ekskursantoj kun 
beda,uro forlasis tiun belan lokon kaj rapidis reveturi mal
supren al la urbo, car vespere. estis en la teatro Romea 
prezentado de Mútero de Do/oro. 

T~u ti prf!zentado bonege sukcesis, kvankam neeviteble 
sin trudis ·al . .ia spirito d.e Ciuj teestantoj komparo kun la 
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mireginda lfi§tnio de la pasiata jaro: Gual ne estas Goothe, 
Pujula ne .estas Zamenhof, la teatro Romea ne estas la Dres
dena operejo. Tamen, .kvankam ne estis egalita la nesuper
ebla mirinda)o de la Kvara. Kongreso, la kongresanoj pasigís 
tre agrablan vesperon. La tuta teatro estis ornamita per 
flagoj kaj floraj girlandoj ; plencga gi estis, kiam eniris D-ro 
Za.menhof, akceptata per aplaüd.oj kaj ak.lamoj c;ie longa 
ovacio, kiu finigis per kanto de <La Espero:.... S~ro Bourlet unue 
legis paroladon de S~ro Gual (1) kaj poste komencigis la tea traJo. 
Tre bona estis la ludado de la aktoroj, kaj ankaü bonega 
ilia elparolado. Bedaürinde nur estis, ke oni .lasi.s en la teksto 
la multajn erarojn pri uzado de la formo kun e de 1' participo. 
Facile tamen estis korekti tiujn erarojn por la ludado . . En la 
mirinde bona elparolado de la aktoroj ankaü estis rimarkeble, 
ke <Mariano:. konstante .akcentis la unuan el du sinsekvantaj 
unusilabaj vortoj. Ekzemple : < mi diras al vi. .. :., kvazaü. la 
vortoj estus: < mi diras alvi A, Post ia lasta akto la aktoroj 
estis multfoje revokitaj per longa aplaiídado, al ili oni Jetis 
tlorojn, Siritajn el la ornamitaj balustradoj de l' teatro. 
La . autoron kaj la tradukinto-n, vokitajn sur la scenejon oni 
ankau varme aklamis. Fine la aktoroj vizitis D-ron Zamenhof 
en lian logion, kie ili ricevis liajn gratulojn kaj dankojn ; kaj 
per ~nto de «La. Espero-.. finigis, kiel komen~igis., tiu beb 
ves pero. 

• 
• • 

Vendredon, 10. Septembro, matene, je la 9-a, kunsido 
de la Lingva Komitato en la Universitato. 

Je la Io-a, solena kunveno de la Internada Scienca 
AsoCio. 

Generalo Sebert prezidas. S-ro Renard raportas pri la 
financa situado de la AsoCio. S-ro de Saussnre poste legas 
tre . a platídatari raporton, en kiu . ' li resumas la . historion 'de 
la Scienca Asocio ·· kaj klarigas ~ián laboran pri tehnikaj 
vottaroj. Estis kreitaj A~ademia Komisio, kiu ekzamenas la 
jam uritajn · · sciencajn vortojn kaj elektas· la ·pltj bunajn por 
oficialigo, kaj TelrJJilt.a Komisio, kiu ptoponas . n'ovajn vo·rtojn 
kaj dt>nas konsitojn al la eUaborantoj de téhnikaj vórtaroj. (' ) 

. ~ ~ ; :- ' 

(1 ) En la aldono oni ttovos 1~ plenan ·tek.aton de tiu intereaa parolado. 
(2) ·y¡4-a u la aldóa() la ~lenat t.ék.ltóa ele ti'il ctava 'raptn'to. · 
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Genera.lo Sebert esprimas al la S-ro de Saussure la plej 
korajn dankojn de la Asocio por lia sindona laborado kaj 
granda malavareco. 

Fine oní elektas la novan komitaton de la Asocio. 
Prezidanto por la venonta jaro estas Prof. Ed. Huntington, 
el la Harvarda Universitato (Usono). 

* 

* * 
Posttagmeze okazis en la Parko bicikletkurado, por gajno 

de ~ Pokalo Esperanto ». 

Vespere, je la Io-a, estis Internada Balo en la Palaco 
de la Belartoj. Gi estis pli vere prezentado de naciaj dancoj. 
ol efektiva internacia (( balo ». El la grandega halo de la 
palaco de la Belartoj estis difinita por dancado nur malgranda 
kvadrato kun tapiso inter triobla vico da segoj. Tic, sur la 
tapiso, ne tre glitiga por dancado, sin pene interpu~is la 
paroj dum kelkaj dancoj. Malmultaj estis la naciaj kostumoj, 
eble éar · éiujare pli kaj pli perdigas la bonega. elpensa}o de 
la Boulogne~a Kongreso ; pli kaj pli multigas fantaziaj kostu
moj: S-ro Chavet, ekzemple, pura Parizano, surportis ... 
katalunan ko~tumon. La plej grava parto de la tíel nomita 
balo estis dedicita al prezentado de katalunaj dancoj sur 
aparta estrado. Efekti"'e tre interesaj ili estis, kaj tre p.ito
reskaj la kostumoj de la dancantoj, sed rnultaj kongresanoj, 
venintaj por danci mem, eble ne tiom satis tiun iom longan 
prezentadon, kiom gi sendube meritis. 

Dum la balo oni sciigis, ke morgaü matene, je la deka, 
okazos en la U niversitato generala kunsido, ne anoncita en 
la programo. 

* 
* * 

Sabaton, 1 1. Septembro, JC la 1o-a matene, generala 
kunsido en la Universitato. 

S-ro Pujula, prezidanto, malJermas la kunsidon. 
S-ro Cbavet diras, ke la protokolo de la anta.ua kunsido 

ne estas ankorau preparita. Oni prok.rastos gian Jegadon gis 
la kunsido, kiu okazos posttagmeze, je la tr~. Ci,s tiu kun
sido oni, prokrastos ankau la daurigon de la dilkutado pri la 
c. reprez~ntantaro ... En la nuna ku()sido S-ro Boirac raportos 
pri la laboroj de la Liogva Komitato kaj de la Akademio. 
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Oni pritraktos la demandon pri la loko de la venontaj kon
gresoj, kaj, se restos tempo, kelkajn aliajn pli malpli gravajn 
demandojn. 

S-ro Pujula legas di versajn telegramojn kaj' sciigas, k e 
la unua telegramo de la rego ne venis kiel respondo. sed 
estis propra m ova saluto al la kongreso. 

S·ro Boirac havas la parolon. Li diras, ke la Direktoroj 
de la Akademiaj sekdoj jam prezentís al la Lingva Komitato 
raportojn, kiuj estis de gi a pro bitaj. C:u o ni povas paroli pri 
agado de la Lingva Komitato kaj de la Akademio ? Multaj 
plendas, ke ili nenion faras. Eble tiuj plendantoj dezirus, ke 
oni ilin persone sciigu pri la efektivigitaj laboroj, aü ke oni 
cion tuj solvu en unu tago. Ili simUas malsagajn gardenist
ojn, kiuj tro frue volas fruktojn. Ni havas por ni la estont
econ : Esperanto ja estas de nun eterna. N'i do laboru sage, 
serioze, elspezante la necesan tempon. Tio ci tamen ne signifas, 
ke ni devas atendí senfine. Dum la pasinta jaro la Akademio 
kaj la Lingva Komitato efektive plenumis gra'van laboradon. 
Pri gi S-ro Boirac resumas la raportojn prezentitajn de la 
Dírektoroj de la Akademiaj Komisioj dum la dua kunsido de 
la Lingva Komitato. Li ankaü raportas pri la kunsidoj dt
la Lingva Komitato okazintaj dum tiu éi kongreso. Finante, 
li diras, ke antau kvin jaroj, antaü la Boulogne'a Kongreso, 
li en Barcelono partoprenis en malgranda esperantista kon
greseto. De tiu tempo grandega paso estas efektivigi.ta, kaj 
tiu kontrasto plifortigas nian esperon kaj nian fidon . Lí 
petas, ke kun li la kongresanoj kriu: Vivu Barcelono! Vivu 
Zamenhof ! Vi vu por ~iam Esperanto ! _ 

Generalo Sebert, tre aplaiidita, parólas pri la loko de 
la venontaj kongresoj. En Dresdeno oni komisiis la Organizan 
Komitaton, ke gi organizu du kongresojn : unu en Barcelono 
kaj la alían en Usono. Post longa korespo.1dado, oni kon
vinkigis, ke neeble estas organiti - du koogresojn, kaj oni 
decidis fari Ja K vinan Kongreson en Bar celo no kaj la S-esan 
en U son o. Oni devis ankaíi interkonsenti kun la belgaj 
esperantistoj, al kiuj estis promesite, ke ·¡a · Kongreso de 
1910 okazos en Antverpeno. Hi bonvolis akcepti, ke la Ant
verpena Kongres() okazos nur en 191 I. De, la Kongre-So de 
1910·devas okazi" en Usono; ·kaj tiu de · 191i en Antverpeno. 
Nur pri- Kongresoj de· sekvontaj · jaToj o ni · povas nun:· diskutí. 
- LaD. ·· la regularo de la Organiza Komitato, nun ne plu 
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estas membroj en gi S-roj Pollen kaj Mudie, de la Tria Kon
greso. Por la Sepa, Generalo Sebert · propona.s S-rojn Van 
dcr Biest kaj Van Schoor ( Aproba aplaudado ). - La paroJ. .. 
anto fine sciigas, ke la Amerika Asocio proponis, ke la Sesa 
Kongreso ne okazu en Chautauqua, sed en Washin~ton. 

S-ro Reed, en nomo de la N ord-Amerika Asocio kaj de 
la Komerca Cambro de Washington, invitas la Sesan Kon
g-reson en tiu ci urbon. Se estos el>le oni arangos specíalan 
;ipon por la Europaj kongresanoj au almcnau spedalan 
fakon. 

S·ro Van der Biest invitas la Se pan Kongreson en Ant
verpenon, kie estas multaj esperantistoj kaj granda fervoro 
por Esperanto. 

S-ro Mudie esprimas sian malgojon, éar li devas eksigi 
el la Organiza Komitato, sed tiu ci malgojo estas kompensata 
de la gojo vidi nun en la Komitato pli junajn kaj energiajn 
membrojn el Ameriko. Lí legas leteron de Kolonelo Follen, 
kiu certigas, ke la Kongreso neprc sukcesos en Ameriko. 

S·ro Chavet scíigas, ke jam oni ricevis invitojn por la 
Kongresoj de la venontaj jaroj el .Münchf!n , Praha, Graz, 
\\'"ien kaj Krakau. 

S-ro Krudnicki p•~tas, kc la oka Kongreso okazu en 
Krakau, en la naskiga lando de Esperanto. 

S-ro Chavet anoncas, ke la solena ferma kunveno okazos 
je la tria en la Palaco de la Belartoj. Tuj poste okazos kun
Vt~no de la Rug-Krucanoj. Hodiaú, tuj post tiu éi knnsido~ 
estos kunsido de junuloj. 

S-ro Duviard parolas pri la propono de la franca deputato 
S·ro Cornet; por oficiala akcepto de Esperanto en Francujo. 
Tiu ci propono estis resendita al la Komisio de Instruado. 
éiuj francaj esperantistoj skribu al gía prezidanto, S~ro Buísson, 
kaj sendu la leterojll al la parolanta junulo, kiu ilin transdonos. 

S-ro Chavet atentigas la sekretariojn de specialistaj 
kunsidoj, k e ili ne forgesu sendí kiel eble plej frue la proto
kolojri de tiuj kunsidoj. 

S;.ro Müdie proponas, ke la Kongreso I·e esprimu ·la 
deziron, ke la granda Brita Biblia Asocio entreprenu la 
esperantan trad'ukon de la Biblio ; 2-e rekomendu la uzon de 

• 
metalaj ati~oj sur la pordó de la esperantaj oficejoj ; J .. e sendu 
saluton 1tl · du bedatírinde forestantaj mo~tuloj : s ... roj Kab~ 
kaj Pollen~ . 
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S-ro Berlant sciigas, ke 'la lasta Kongreso de Keramistoj 
akceptis Esperanton kaj esprimis la deziron, ke la naciaj 
federacioj de keramistoj gin propagandu. 

S-ro Pujula demandas, cu · oni aprobas la proponojn de 
S-ro MUdie. (A probo). 

La kunsido fini~as je la ú-á. 

* 
* * 

] e la tria posttagmeze, so lena ferma kunsido en la 
palaco de la Belartoj. 

S-ro Pujula, prezid'anto, malfermas la kunsidon. 

S-ro Chavet legas la protokolon de la dua generala 
kunsido kaj poste la novan tekston proponatan pri financa 
konsilantaro, kíu es•.ís ~isdonita al la kongresanoj dum la 
prezentado de }..fistero de Dolnro kaj afisita en la Universitato. 

Jen estas tiu ci nova teksto : 

La Kvina Kongreso de Esperanto esprt'tnas la dcz..irotz 
. . . - . , 

ke la diverslandaj socíetoj por la propagattdo áe Esperanto 
Jcreu per proporcia balotado Internaéian Konú lantaron, por 
1.orgi pri la financaj rt'medoj de nlaj ojicíalaj institUdoj. 
( Lingva Komitato kaj Konstanta Komitato Je la Kongresoj). 

E_n tiun le.onsilatJ.taron oni elektos tÚut . a non po mil ano.f 
de propaganda;' societoj. 

S-ro Cart plene aprobas 'la novan tekston kaj esperas, 
ke oni gin akceptos unuanime, por montri la pacan senton, 
kiu inspiras la Kongreson. Li aten ti gas pri g ramatika erareto 
en la teksto : anstataü unu ·atwn }o mil anoj, devus esti po 
unu ano por mt'l anoj. Li 'fine dankas S-ron Chavet por lia 
protókolo, ·tiel bone n !daktita, ke neriiu havis ion por riproei. 

S-ro Chavet dir~s, ke la · eraro montrita de S-ro Cart 
estas nur preseraro. Oni devas legi unu anon por mil anoj. 

. .. . . ' 

S~ro Mudie en nomo de la . ~gloj. estas . tute, kQntenta 
pri .la. nova teksto. .La . Angloj . est;us tre • da.akaj al ... la -mal
avaraj homoj, kiuj gis nun ptiv.ate helpis aL nia -rafero .. ; íli 
esta~ ank.a.U tute prf!.taj pro.vizi. financan helpon laií ~ bezono. 

S-ro Marich aprobas la proponon en nomo de bungaroj. 
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La Kongreso aprobas unuanime kaj sen rimarko la 
novan tek.ston ~ ·). 

S-ro Chavet diras, ke nun restas por trakti nur kelkaj 
malgravaj demandoj. Li atentigas, ke la forveturantaj kon
gresanoj devos enregistrigi siajn pakaJojn ne por Port-Bou, 
sed por Cerbére, kvankam iliaj reiraj biletoj valoras nur gis 
Port-Bou. - Li poste sciigas, ke en hodiaua kunsido de 
Germanoj oni raportis, ke kelkaj gazetoj donis muJgustan 
informan pri la nombro de la kongresanoj~ 

S-ino Pujula, sekretariino, diras, ke la nombro de la 
kongresanoj estas almena u r 300. 

D-ro Dor memorigas, ke Dunant, la fondinto de la 
Ruga-~ruco, rícevis Nobel'an premion de paco por sia klo
podo forigi la malfacila)ojn en flegado de militaj vnnditoj. 
Mankas nun konfirmo de Ja klopodoj de D-ro Zamenhof, kies 
genia elpensa)o efektive donos pacon al la homaro, forigante 
la militojn. O ni jam klopodis, por ke li ricevu N obel'an 
premion de paco, sed se la Kongreso akceptos unuanime 
proponon en tiu direkto, tío ci estos grava antaüenpuSo por 
atingi la celon. 

D-ro Zamcnhof tre dankas por la propono de D-ro Dor, 
sed petas , kc o ni ne enskribu gin en la protokolon, car tio 
ne aparte nas al la K ongreso, sed estas nur privata propon o. 

S-ro ~ udie demandas, éu D-ro Zamenhof opinias, k e la 
Kongreso ne rajtas tíon proponi, au cu li nur prívate petas, 
ke gi tion ne faru. 

D-ro Zamenhof respondas, ke, kompreneble, la Kongreso 
rajtas prezenti tiun proponon, sed li prívate preferas, ke gi 
ne prezentu gin. 

S-ro Keating dankas por la afabla akcepto de la kata
lunoj. Li diras, ke Brazilujo estas kaj restos ciam ñdela al 

(r) Oni t.amen povu• rlmarki, ke e11 la oova teJr.ato nc e1taa la vorto 
• •ur financa •• prí ldu Corte in•i•U• S·ro Privat dum la dia.kut.,do, dum kou
traüe en ti ~staa la jrojDr&ie&D, apartenaata al la unWl propono kaj tute ne 
neceaa pOr nur ft.nanca kbnsllantaro, - De • reprezentanta • · tu per tio ODl 
volu malrratl tlo atlllgi la uauaa celon, saataote poste en • reprezCJitaotaroo • 
la nune ak.ceptitan .fi~~;••u• • konsilaotaroa •· kiu tiel qur eauaa kvauu uau.a 
stnpo al tl ! La eatonteco tion montro•. Sed tion oni rajtaa antaiiauapekti 
pod hl 111i1tera ·preparado kaj · •ubi ta prezento de la ne akÚptita propon o prt 
reprueetaatuo. 
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la Fundamento. Li sciigas, ke la Kvara Kongreso latin
amerika de kuracistoj decidis konsili la uzadon de Esperanto 
en verkoj por internaciaj celoj. Fine Ji diras, ke tre feliéaj 
estus la Braziloi, sed ili iam povus akcepti la Kongreson en 
sian belan landon. 

S-ro de Saussure raportas pri la kunsidoj de la Scienca 
Asocio, en kiuj oni atingís definitivajn konkludojn pri la 
ellaborado de tehnikaj vortaroj. Li espera~, ke la unua el
dono de la tehnika vortaro povos aperi antaú la venonta 
Kongreso. 

S-ro Allende proponas, ke la Kongreso petu la hispanan 
registaron, ke gi fari~u kursojn pri Esperanto en la lernejoj, 
au almenaü permesu ilin fari. 

s..:.ro de Saussure sciigas, ke la nova prezidanto de la 
Scienca Asocio estas Profesoro Huntington . de la Harvarda 
Universitato (Usono). 

S-ro Brethon y Masgrau diras, ke la propono de S-ro 
Al1P.nde ~ajnas ne akceptebla. Ekzistas parlamento, kie oni 
devas studi ]a proponojn: kaj tiuj ci devas esti prezentitaj 
de deputatoj. Devus esti almenaú kelkaj landoj, por prezenti 
la proponon kune. 

S-ro A1lende respondas, ke li ne volas peti, ke oni pre
zentu la proponon rekte al la registaro, sed per la deputatoj 
de Katalunujo. 

S-ro Pujula rimarkigas, 'ke. car la propono ne estis 
antaue prezentíta al la estraro, tial oni ne povas decidí 
pri gi. 

S-ro Chavet legas telegramon de S-ro Evstifeieff, aka
demiano, kaj proponas la jPnan tekston por la dcziroj kaj 
decidoj de la Kongreso : 

Pri la propagando : " La Kongreso dan'kas S-rojn Mann, 
Blaise, Mudie, Cart, Allende kaj Privat pri iliaj interesaj 
komunikoj pri la g.enerala propangando. • · 

Pri insignoj : ~ La Kongreso atentas kun granda inte-: 
reso pri la modeloj de ins1gnoj, kiujn la Centra Komercejo 
por Esperantujo .kaj S-ro Diem~r prezentis . al ti.~ · 

Pri internada restadejo : ~ La . Kongtes() sciifas · kun 
granda pleiuro pri la intenco . de la grupo de Gódesberg 
starigi konstantan centran restadejon por la espera.otistoj. ~ 
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Pri la Lingva Komitato: <t! La Kongreso aüdis kun 
granda intereso la raporton de S-ro Prezidanto dP- Ja Lingva 
Komitato kaj de la Akademio~ kaj varme aprobas giajn kon
kludojn . . ~ 

Pri la estontaj Kongresoj : ~ La Kongreso deddas, ke 
la Sesa Kongreso okazos en Washington, laü la propono de 
la Amerika Asocio, en 1910, kaj la Sepa en Antverpeno en 
1911 la u la propon o de la Belga Ligo~ - Úi notas por la 
postaj jaroj la inviton de la urboj München, Graz, Praha, 
Wien kaj Krakau. -. 

Prí la Konstanta Komitato de la Kongresoj : ~. La Kon
greso, lau la Kongresa R egularo, elektas kiel novajn anojn 
de la Konstanta Komitato de la Kongresoj, komísiita por 
organizi la sekvontajn Kongresojn kaj plenumi la decidojn 
kaj detirojn de tiu Ci Kongreso, S-ron Van der Biest kaj 
S-ron Van Schoor, por la Sepa Kongreso. ~ 

Pri traduko de la Biblio ; < La Kongreso esprimas la 
deziron, ke la Brita Biblia Societo povu entrepreni la tujan 
eldonadon de la tuta Biblio en Esperanto. • 

Pri metalaj afi.soj por Societoj : e La Kongreso reko
mendas al la propagandaj societoj la uzon de verdaj emajlitaj 
metalaj afi~oj, por surmeti je la ekstera pordo de Ciuj esper
antaj entreprenoj. ~ 

Pri la nombro de la Kongresanoj : < La Kongreso kon
statas kun . bedaüro, ke kelkaj Jurnaloj donis negustan mal
grandan ciferon pri la nombro de la Kongresanoj, kaj ·ti 
sciigas kun granda plezuro, ke la nombro de la Kongresanoj 
f!stas pli o 1 1300. -. 

Pri organizo ; ~ La K vina Kon greso de Esperanto es
primat~ la deziron, ke la diverslandaj societoj por la propa
gando de Esperanto kreu per proporcia balotado Internacian 
Konsilantaron, · por zorgi pri la · financaj rimedoj de niaj 
oticialaj institucioj. (Lingva Komitato kaj Konstanta Komitato 
de la Kongresoj}. ·- · En tiun konsilantaro·n oni elektós unu 
anon por mil ·anoj de propaga:ndaj ~rocietoj. ~ · . 

Dankesprimoj : La Kongreso es primas koran · dá.nkon al 
la Urba Gvardio,' al la .. Loka Komitato kaj al ~iuj .• autoritatoj, 
kiuj • helpis ·. al gi~- sUkceso. · 

. Ti u· ci · teksto estas unuanime akcepta~. 



LlNCJVO · IWTEil:N.ACb\ 

S-ro Pujula donas diversajn sciigojn kaj proponas, ke 
oni danku per aplaüdoj la esperantistan Urban Gvardion de 
Barceiono. 

S-ro Sabadell proponas koran aplaudon por la forestantoj. 
S·ino Pujula esprima~ la dankojn . de la tuta Urba 

Gvardio en nomo de la s\lb-.estro, staranta apud si .. 
S-ro Chavet sciigas, ke tuj post la kunveno li komunikos 

al la gazetistoj la tekston d~ la decidoj kaj deziroj de la 
Kongreso. (Tiu ci teksto estas supre represita). 

S-ro Pujula donas sciigojn pri invito de la Urbestraro 
por honora vino, kiu estos proponata hodiaü vespere al la 
kongresanoj, en la granda halo de . la palaco de la Belartoj, 
por ilin oficialc .adiaui. · 

S-ro Bourlet petis la honoron diri la lastajn vortojn; 
ili estas vortoj de plena gojo kaj kontenteco por la atingita 
sukceso, tiom en la fakaj kunvenoj, en kiuj oni faris bonegan 
laboron (kvankam ili ne estis tiel multaj, kiel kutime), kiom 
en la g-eneralaj kunsidoj, en kiuj oni akceptis tre gravan 
proponon. Por la belegaj festoj li aO:kaú plej kore dankas 
la Barcelonajn amikojn, kiuj tiel bone sukcesis ilin organizi 
malgra\1 grat1daj ne antaüviditaj malfacilaloj . 

S.ro Pujula tre kojas· respondi la afablajn vortojn · de 
S·ro Bourlet' je la nomo de ciuj -Haj kamaradoj. Ne nur ili 
organizis kaj laborís, por ke la tuta movado estu frukto
porta. Ciuj laboris, pr<>pagandis kaj plenigis la Jurnalojn per 
la nomo de Barcelono. La Esperantistoj venis .en Barcel~non 
post batalado, por alporti la pacon. lli ne estis en . ftemda 
la.ado, sed inter fratoj,. inter membroj de sama familio. · S·ro 
Pujula fine dankas la añtoritatojn, kiuj multe helpis · al la 
Kongres.o. ~aj _adiaüas al ia kottgresanoj4 Vi forvojagos 
korpe, li diras, sed spirite vj restos ci ti~. Cie Qiru, ke .tie 
estas popo lo, kiu ,a.nt~s vio, kiu bat~las ·por h!L sukce&o de la 
lingvo_-intera,acia, ¡><?r p~co iqLj frateco. -, Li. poste ttansdQna.s 
la, ~ro_lon ~J. D-~o .Zamenhqf._ 

D-r9 Zam~nhoí, antau ol. la · kongresan,oj dis~os~ vo~ 
diri ankorai.í kel~ajn . vort_ojn.; Li v~lus esprimi. koJ:an dankon 
al ciuj, kiuj laboris p()r la K.ong.res<> kaj ~cepti~ .la. kon
gresanoj'n. Thín · devon_ jam _ plenupris S~ro Bourlet. ; _ C~uj f.or
veturos el Barcelono. kun la plej oona: . ~pemoro pri la url>Q 
kaj la tuta lando. - Cu la Kongreso '' ion donis, a~ ne? 
Sajnas sur la papero,- ke · la ·-:diroj · estas . malgnn:daj: ~ Eble 
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kelkaj mokos, ~ar ni ne faris ~ang<>jn, nek rompojn. Sed 
guste pro tiu církonstanco, ke ni ne faris rompojn, , ni eliris 
el la Kongreso fortikigitaj, sen ia skuado. Tio estas nia plej 
grava rezultato. S-ro Pujula rakontis, ke íu gazeto en Bar
celona tiam atakadis Es~ranton. Nun ~ konfesis, ke tf 
estis malprava kaj mokis senkatíze. Tio estas por ni tre 
grava afero kaj sendube ne estos la sola. Aliaj retultatoj 
certe montrigos poste. __; Ni montris en la nuna Kongreso, 
ke ni estas tute maturaj. Ti-moj montrití~ senkauzaj pri 
divido pri grava demando. Oni vidis, kiel ftue oni parolas 
nian lingvon. Audante niajn diskutadojn, oni ne supozus, ke 
gí estas lingvo artefarita. Tío faris plej bonan impreson. 
Nun ek1_istas nenia dubo pri tt'o, ke nia Jingvo estas lingvo 
vivanta, tiel jorte enradíkijis en la konvinko de ni éiuj, lu 
Esperanto estas lingoo, kiun neniu havas la ra_iton tusi 
arbitre. 

Adiaü ; felican vojagon ! Gis la revido en la venonta 
Kongreso en Ameriko ! 

La Kvina Kongreso de Esperanto estas fermita. 

éiuj kongresanoj hore ekkantas La Esperan, kaj iom 
post iom, kun bedaüro, eliras el la vasta halo, k.ie sonis la 
lastaj vortoj de r Kongreso. 

Vespere, en la Palaco de la Belartoj, la Urbestraro 
adiaüis oficiale la kongresanojn per honora vino, por kiu gi 
vocdonis sooo pesetojn. 

* 
* * 

Kiel ni komence diris , tiu éi Kongreso certe estis la 
malplej < kongresa > el niaj Kongresoj, pro gia ne sufice 
bona organizado. Sed sendube en tío ei estas kulpaj ne niaj 
katalunaj samideanoj, kiuj plej fervore laboradis por gia 
preparado, sed la bedaurindaj eksteraj cirkonstancoj, la mal
felicaj politikaj okazoj, kiuj en la lasta momento pli malpli 
paralizis ilian bonvolon. Tial oni tute ne konsideru kiel ri
proéojn la kelkajn kritikojn en tiu ci raporto. < La veraj 
amikoj ne estas flatemuloj, la veraj amikoj senkase diras sian 
penson ~ oni diris plej prave. Tiel ni senkase montrís tion, 
kio Sajnis ::tl ni ne bona en tiu ei ·Kongreso,- J>ot ''te estontaj 
Kongresoj ·~enOes~ profitadu la sperton de la antauaj. Sed 
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ankaü estis bonaj partoj, precipe la propagando en Barcelono. 
En la generalaj kunsidoj pli . ka.j pli montrigis . vera elokvent
eco de esperantistaj oratoroj. Plej fruktodonaj estis la kun
ven.oj de la Lingva Komitato. Oni bonege la boris en la fakaj 
k.unsidoj de Apotekistoj, Kuracis.toj, Juristoj, Fervojistoj, 
Maristoj, Katolikoj, Vegetarianoj, Liberpensuloj, Publikofic
istoj, Stenografiistoj, k. t. p. Nova sukceso por Esperanto 
cstis do malgraü .tio la B-arcelona Kongreso. 

Mortis la Kvina, vivu nun la Sesa.l Kaj de nun ni ciuj 
klopodu, ke ltiel ebk plej mul.taj Eürop~noj. :oeturu al gi, 
por ke .gi ne estu proks.imume nur amerikana kongreso. Tío 
ankau estus bedaürinda riproco ! 

D-ro P. CoRRltT. · 

P. S. - En la lasta momento ni goje sciigas, ke D-ro 
Zamenhof ricevis de Lia Mo~to la Rego de Hispanujo la 
ordenon de Komandoro de babelo la Katoli.ka . 

. ~f'nltit .... ,... l.~, U,neln{fiJe, ~ 
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