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iSALUTON!

M

AJSTRO Zamenhof, klcraj kaj spcrtaj pioniroj de nia lingvo
i n t e r n a d a , geesperantistoj, ceteraj gesamcelanoj de Hispanujo, enlandaj g e s a m i d e a n o j :
us novnaski inta familio, en
K a t a l u n l a n d o — la lando bonvola kaj gastamema — konsistanta el
geanoj diversaj, u u j fervoraj, donas al vi fratan, a m a n cirkaüprenon kaj manpremori de amikeco kaj salutol
Vi, la eksterlandaj gazetoj, efe la hispanaj, volu anka
akcepti nian sinceran saluton, kaj volu ccdi lokon simplan en via
h o n o r i n d a rondo al tiu areto malsporta, j u n a , kaj h u m i l a sed
fervora kaj cntuziasma, kiu celas, kiel vi, la v e n k o n de Esperanto!.
Al vi, « T u t m o n d a E s p e r o » en nia lando la pioniro, kiu
ricevis i u t e m p e nian k u n h e l p a d o n ; niaj altestimataj amikoj kiuj
c tiu i gazeto kunpartigis k u n ni la klopodojn kaj penadojn de
la esperanta disvastigado: akceptu nin bonvole, a m i k e kun la
estimo kaj afekcio i s n u n a ; al vi nian apartan koran s a l u t o n !
LA

REDAKCIO

K.ATALUNA

ESPERANTISTO

NIA DEKLARACIO

E

STàS veto, ke ai nia kalaluna esperanta movado mankis organizado; kaj malgra tiu i manko la disvastigado de nia
internacia lingvo i is rapidege en nia lando.
u, do, nia jeso estàs kontra dirajo? Tute ne, karaj gelegantoj. Tiun organizadmankon — ies kaj ie sentita — anstata is nia
entuziasmo kaj efe nia individua entreprcno kaj kura o. Danko
al tiu fakto Esperanto sukcesis en Katalunlando; nur danko al nia
natura entrepreno nia celo efektivi is e ni.
Sed al nia idealo baldaüe korpi inta en nia lando, mankis
sperta dircktilo; mankis al i, tiu sa a, lerta, klera, serena kapo
kiu in direktus; mankis al i tiu forto deveninta de ia unui o,
de eia kunigado de klopodoj kaj energioj, por efike prosperigi in.
Estàs pro tio ke ia societo okaze preninte sur sin la volon de
generala enlanda societo, sukcesis multe sed ne entute, ar ilia
uni o estis nur noma sed ne vere eíektiva.
Ni opinias ke la rolo de la generala societo krom unuigi devas
celi efektivigi la rajlojn koncernantajn al iuj enlandaj gesamideanoj: liveri al ili la perojn por uzi tiujn rajtojn: kaj kunhelpi
per sia klopodo la cef'aj societoj kaj iliaj taskoj kaj celoj.
Gis nun, nenia societo en nia lando celis plenumi tiujn celojn
naturajn e la geesperantistoj, kaj estos vere bedaürinde ke ni plue
prokrastus nian p'.enumontan devon kiel esperantistoj, kaj konsekvence ne agi kiel bonaj esperantistoj.
Nia tasko, ne nur estàs i i esperantistoj kaj igi esperantistojn,
sed anka unui i en serioza organizado por kontribui en la progresado kaj plibonigado de iujn rolojn kaj devojn sin rilatantajn
al internacia lingvo.
Tiuj ei pensoj de longe flosis en la aero e ni; tiuj- i sentoj de
antaü longe batigis la koron de iuj bonaj geesperantistoj katalunaj; iuj plendoj celis ie la saman celon, kaj ien oni nur aíidis
«unui o!». La vorto «amo», simbolo de nia kara internacia lingvo,
ne i is plenrealcco, kaj nur anime gi kunigis iujn.
Kial, do, oni ne penis por farigi vivantan tiun- i senton,
tiun- i penson? Kial oni ne kura is efektivigi la celon enestantan
en iu kataluno? Car por sukcesi baldaüé estis necesega aro da
kura uloj, de senlacegaj, fervoregaj entreprenantuloj, kaj ili ne
estis. Estis nur areto da ili: kaj jen iam en unu loko, poste en alia,
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poste kaj iam ien, ili semas kaj semadis sian ideon; ili in propagandas kaj propagandadis persiste, senhalte.
Novan fojon, ankoraü, dum nia pilgrimado ni konstatis, ve!
ke ce la esperanta kampo kreskas ankaü rozujoj dornhavaj, kaj ke
multaj homoj, aspekte bonaj kaj aspekte bonaj esperantistoj, estis
nek bonaj, nek ekzemplaj esperantistoj; en nia kampo, beda rinde,
la homaj pasioj kaj homaj ambicioj re as ankaü en multaj koroj
anstataüante al tiu sento natura — laü nia kredo — e cïa esperantisto; kaj pro tiuj i ambiciuloj nia ies dezirata kaj necesega kuni o
ne efektivi is...
Tempo pasis... Kun senlima persisteco ni laboradis. Tempo
pasis, sed jen nia afero plenumita. Gi postulis de ni multajn fortojn,
energiojn kaj penadojn, pliajn klopodojn oi ne bezonis niajn
kontraüloj por tereníaligi nian konstrua on. la vero estàs ke multaj
homoj plej bone taügas por dctrui oi por konstrui.
Fiere ni diràs ke nia konstruajo farita per la tempo estàs forta
kaj i estos la irmilo de iuj e de tiuj kiuj malhclpis nin kaj baris
nian vojon, ar ni estàs sindonaj kaj pardonemaj, kiel ni iame estos.
Kaj ni estàs tiaj, tial ke ni kredas interpreti uste la internan
senton de nia Zamenhofa lingvo. Nian celon per la Kataluna
Esperantista Federació iuj gekatalunoj povos lerni per ia Regularo enhavigita en i tiu sarna numero. Gi klarigos al iuj nian
senton plej bone oi niaj vortoj; sed ni devas malka e konfesi ke ni
transcedis al la K. E. F. ion kio ni havis kaj valoras; ni transdonisal i part on da nia propra animo kaj par ton da nia proprakoro.
Nune i estàs al vi, katalunaj geesperantistoj! Ni kune zorgu
pri i, kaj in ni prospcrigu!
•

•

•
BELA SON

B

O

restis la natura suprajo de la tiel bonfarema kiel
kruela somera suno: malbele flavaj la folioj de l'aleo: senkoloraj la kampoj, malgaja l'arbaro, teda la rivero: io inspiris
solecon. Nek kantis la najtingalo, nek ridetis la floroj, nek ojigis
la verda o. Sed feli e, Eolo ne dormadas; kaj subite malligas la
ventojn, kiuj furioze trairàs montojn kaj valojn, riverojn kaj
aleojn, jetante la foliojn is la fundo, klarigante 1' atmosferon,
surportante per siaj facilaj flugiloj amason iufoje kreskantan da
grizaj nuboj, kies terura viza o pli kaj pli nigri as, ver ante jam
RULIGITA
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fine malsupren fruktodonajn larmojn, malgaja m e m o i a o d e 1' est i m o kaj ojiga espero de 1' t e m p o alvenanta.
Vivu milfoje l'aütuna p u r i g a n t o de 1' a e r o ! Vivu seníine la
dolça fluidajo de la n u b o j !
io de n u n al mi ridas: f'reSa 1' atmosfero, beleta la sinlevanta
tritikajo, karesanta la herbejo, severa la vojo, babilema la t o r e n t o :
io certe anoncas novan epokon de restarigo, de gajeco, de atinda
frukto.
Novan certe, k o n l e n t i g a n epokon por la esperantista Katalunujo mi anla vidas: a r m a n , fruktoplenan fazon ni ckiradas.
Federació kataluna de esperantistoj estàs r o n d o kataluna de
samideanoj premantaj reciproke la manojn en k o n s e n t o : estàs ora
eno des pi i forte ju pli a m e liganta niajn korojn.
Benita do estu tiel alloga família d a n c o ! Bonveninta, potenca
ligilo de niaj k o r o j ! Korsaluton al venerinda s t a n d a r d o s u b siaj
flugiloj i r m a n t e la esperantan K a t a l u n u j o n !
Sed, u nia progresema kara patrujo estis is hodia
kampo
senfrukta en la Zamenhofa s e m a d o ? Ne, n e n i a m . Ne n u r kreskis,
radiki is kaj floris la nobla s e m o ; sed e p r o d u k t i s neforgeseblajn
fruktojn, kiujn vere atis la tuta esperanta m o n d o .
U n u e , nelaceblajn pionirojn, poste majstrajn stilistojn: tie,
enpu antajn g r u p o j n , tie kura igajn gazetojn: lastatempe, la
ankora b o n o d o r a n t a n V a " Kongreson, rava e l m o n t r o de la kataluna m o v a d o .
T a m e n , malgraü la plcj decidema volo, la h o m o laci is, ne
restas firma la koro, la malfacila oj lin timigas; kaj lial nia k a m p o
sajnis iom dezerta; kvankam en la kataluna spirito nenio perdigïis,
io k o n t r a ü e multobli as.
Jen la dol a frukto el la Kongrcso tirita: la naski a n t a Federació. Se «arbo bona ne povas produkti malbonajn fruktojn»:
a n k a ü , la r e m e m o r i n d a Barcelona Kongreso naskas altvaloran
Federacion, de iuj deziratan, por iuj same h o n o r a n .
Anta en do, k a t a l u n o j ! :
«En laboro paca ne laci u,
Gis la bela son o kataluna
Por eterna ben'efektivi( ;os».
sEEASTiANO P U B I L L , S K O L A P I U L O
Olot'o

•

•

•
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supren... ne, tutc ne. Poste flugadeto irka
kataluna lando, mi reflugis hejmen.
Ka ita en mia animo kiel silenta ambro, interne mi klopodas...
«Frateco, frateco» eliris de senkorpa brusto. Mirinda o! La
frateco jam tegas nian patrujon, murmuretis mia lango. Farila la
Kataluna Federació, kion vi deziras, malkvieta spirito?
«Kunlaboru fervore, senlaci e por la tutmonda frateco» i
respondis.
Nune, kiel fantaziemulo, mia revo flugas, rapide flugas koron...
alian... foran... fremdan koron, ojege kisante iujn kiel amema
infanulo kioma varmeco!
Feino, nia esperanta Feino, estu senmakula patrino, benu la
amikaran federacion, akceptu nian homan aferon, gravan, disvastigontan, spiritan, transcendan...
Ni toastu amon, gekunfederanoj, per glaso de feli o, al la
esperanta sukceso, en la solena unua flugado tra la sankta amikeco,
is mirinda disciplino, ripozante en blua ielo, dorlotaj per orfadenaro de la suno, lulkantaj de la an eloj kiuj donis la dian pacon
al la homoj bonvolemaj.
ORFLUGANTE

FLORENCJO S U R R O C A
Transcendemuloj...? 3-9.

•

*

•

MORTANTA CAGRENO
De 1' hejm' la foresto
min mal ojigas,
se iam mi kantas
mi kantas malgaje,
se iam mi ridas
ne per la kor\
Cagren' de foresto
kial vi staras?

kial la sorlo
nun min devigas
de mia hejmo
restadi for?
Sen la varmeco
de mia lando,
mia ànim' falas
mi agreni as,
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ie rcnkontos
nin kunportantan
la plej dol an hor'.

malvarmon scntas
kvazaü de mort'.
Kial kor' mia
agrenas tiel,
se 1' aliaj koroj
estàs kiel vi?
kial min lasas
nune la fort?

Per Gi mi mortigos
la hejman agrenon,
kaj kune kun ili
mi restados frate,
kaj iuj unuvo e
ni kantos en hor'.

u vi ne sentis
la novan varmon,
koro la mia,
por la Homar'?
— Esperanto estàs
en nia sort'.

Vivu Esperanto
por nia feli o!
por nia interamo
Gi restu kun ni,
ò i staru en nia koro
gis venu la mort'!

Se ni lasis hejme
karajn gefratojn,
ni esperantiston

Regu Esperanto!
Regu en ciu kor1!
K.ROM
Transcendemulo? —4-1

Januaro 1910

•

•

•

EN LA MARBORDO

P

LA AS al mi ripozi sur la tonegoj la krurojn pendantajn súper
la abismo, kiun la maraj akvoj ka as duone, la rigardon vagantan tra la senfino kaj la animon ripozantan sur via rememoro.
Vi estàs malproksime, tre malproksime je mi, sed mia animo vin
vokas kaj sentas vin proksima.
Ni sidi u unu momenton kaj poste ni da rigos nian promenadon. Dume fetu vian rigardadon sur tiun maron, kiu etendi as
anta ni. Rigardu: kiel kvieta kaj kiom bela! Giaj ondoj venas,
trankvilaj, kisadi la limigajn tonegojn kaj ilin kisinte i as blanka
a mo kaj iufoje sendas al ni sian f'resecon per miloj da netu eblaj
eroj. Ankau tiel, en la maro de 1' nia vivo la ondoj estàs nun kviet-
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aj kaj kiam ili karesas per dolíaj kisadoj niajn animojn, ili tuj
devenas blanka kaj pura aumo, kiu plenigas de la dol cga fre eco
el la rememoroj nian spiriton. Sed ho ve! Unu tagon ver ajne,
sammaniere kiel tiuj tonegoj, sur kiuj ni ripozas nun, vidas la
ondegojn supreniri fierege kaj fali senforte, ni vidos el la maro de
1' vivo la ondojn stari i antaü ni furioze kaj aüdos blekantan ventegon súper ni. Ellernu esti kiel la tonegoj firma al la maraj atakegoj kaj same kiel ili, post bataladi vi vin sentos pli pura kaj pli
forta oi anta e, ar estàs post la ventego kiam la aero estàs pli
pura, la ielo pli blua kaj la suno pli brila.
Rigardu. Sub niaj piedoj estàs profundega o. Ne timu in, ar
u vi estàs forta vane penós por vin depreni je tiuj altajoj la sirenoj, kiuj de sube vokos vin. Ui por vin altiri zorgos igi vin deziranta ri ajojn, kiujn ili al vi promesos donaci. Malsukcesinte en
siaj intencoj, ili atendos la nokton, kies horojn per sia allogaj
kantoj ili intencos vin dormigi. Dormante, vi vidos en son o la
promesitajn bela ojn kaj dclogita ilin sekvos senkonscie al la maraj
grutegoj de kie oni ne revenas plu. Estu do, kiel tiuj tonegoj,
forta. La sirenoj, iunokte rampas sur ilin, ilin kisante per dol egaj karesoj, sed la tonegoj estàs fide je sia amo kaj kiam la sirenoj
karesemaj ilin kisas ampasie, ili ne sin donas, ar pli amemaj, pli
pasiaj estàs la kisadoj de 1' suno kaj de la nebuloj kaj pli delogaj
estàs la kantoj de 1' maro oi la kisoj kaj la kantoj de la allogaj
sirenoj.
Ni stari u kaj iru promenadi laü longe de la marbordo silenta. Rigardu: oni ne vidas iun promeni. El la sojloj la marlaboristoj rigardadas senmovaj la maron, same kiel ni rigardadas el
nia vila o senmara, senmarborda kaj sen tonega la najbaran kamparon kaj la malproksimajn montojn. Sed kiel malsimila la vivo
tie kaj tie i! Ci tie la homoj parolas la t.', alta la kapon, trankvila
la mienon kaj per neka ema koro. Vi vidos parojn de geamantoj
promenadi tra la dezertaj marbordoj, kiam la suno brilegas plene
au kiam i iràs morti trans la montojn; ci tie le geamantojn ne
viglas malspritaj okuloj nek mokas babilemaj vila anoj. La domoj
estàs blankaj ci tie kaj la balkonoj kaj fenestroj ajnas rigardadi
simpàtic kaj la enirejoj estàs malfermataj je gepatra akcepto. La
stratoj ne estàs unuforme liniigitaj; ili estàs tordaj, ili kreskadis
laü sia volo kaj pro tio ili estàs belaj kiel la vivo mem. Tre malsame je 1' nia vila o kie la stratoj estàs unuformaj same kiel la
dogmoj kiujn oni trudis al ni je nia infaneco igante neeble al ni
ui la ojon de 1' vivo. Tie la domoj estàs fieregaj, lukse vestitaj,
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kun fenestroj post kies vitroj zorge rigardadas scivolemaj okuloj
kaj kun balkonoj post kies sunevitiloj iam okuloj elesploras...
Rigardu, Karulino mia. La suno kari as post la montojn,kiuj
cirkaüas nian malproksiman vilagon; i subiras orkolorigante la
maron, la tonegojn kaj la marbordon. La blankaj domoj sangkolorigas. lli bedaüras prof'unde la morti on de V tago fini anta, ar
ili ne scias certe u la suno denove levi os morgaü kaj al ili sendos
ian kareseman kisadon je amo. Ankaü ni ne scias pri la mistero,
kiun al ni rezervas la nokto, kiu anta ni eketendi as nun...
Meze el la noktiga mallumo ni kisadu nun la alian kaj cu la morto
venos kune kun la nokto morgaü la suno levi anta nin renkontos
sur la stonegoj de i tiom amataj kaj same kiel al ili, i nin kisados kaj karesos.
Paroj de geamantoj promenadas laülonge el la marbordo.
La nokto estàs ie. Vi, Karulino mia, vi estàs malproksima, tre
malproksime je mi.
A. ROBRENO GÜELL
•

•

•

MI RAKONTIS...
Mi rakontis al maro senborda
pri la grandaj turmentoj en koro,
kaj per bruo mallaüta de 1' ondoj
i respondis al mi kun favoro.
Mi rakontis al vento ràpida,
ke ne povas mi spiri libere;
kaj el landoj i iaj mirindaj
al mi portis tuj freíon aere.
Mi rakontis al verda arbaro
de la vivo malgaja dolorojn;
kaj en ombro gi tuj min dormigis,
ancelante f'oliojn kaj florojn.
Mi rakontis al Suno varmega,
ke mi vidas ntir tagojn malklarajn;
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varmigantajn kaj lumajn radiojn
i tuj sendis al mi malavarajn.
Mi rakontis al homo-kunfrato
pri la vivo sengoja; kaj li,
iel strange movinte la ultrojn,
tre rapide foriris de mi.
VEJNBKRG

~k *

*k

«LUMON» AL CASTELLAR

L

A ta vetero helpis la deziron de iu kiu intencis ui irante al
Castellar por redoni la afablan viziton kiun fans al ni niaj
aniataj samideanoj el «Pacaj Batalantoj» ui ante samtempe je la
vida oj de la nomita belvila eto.
La elirado el Tarrassa, kiu okazis irka la unua kaj duono
tagmeze, donis al ni specialan karakteron. [Nu! Imagu dekduon
da veturiloj, sekvante unu al alia, enhavante la respektindan
kvanton da dudekkvar ekskursantinoj, kiuj altiris al si la rigardojn
de la murmuremuloj kaj scivolemuloj.
Ni alvenis al Castellar je la tria horo, vekl ante la intereson
de la indiferentuloj ni atingis la etenditajn brakojn de niaj samcelanoj, kiuj nin atendis. Poste ni elveturis en la Urbdomon e kies
tereta o la grapo P. B. donas esperantan kurson; grupano el
P. B. nin salutis kaj ni supreniris tuje al la efa salono kie ni estis
akeeptitaj de la Ubkonsilantaro.
La urbkonsilanto S'°. Sampere dedi is al ni paroladeton al kiu
respondis S'". Quintin López el «Lumon» dankante la akcepton
faritan al ni, kaj ankaü esprimante la plej varman saluton, finante la
akcepton kantante iuj kune, nia majesta himno «La Espero».
Poste ni vizitis la pre ejon laudesplorante la altvalorajn arhitekturajn mirinda ojn, kiujn i enhavas, kaj ankaü la «Unugradaj
Publikaj Lernejoj» en kiu oni jam atendis la instruistinoj, rakontante al ni la funkciado de tiuj la dindaj lernejoj. La efinstruistino promesis al ni lerni kiel eble plej balda Esperanton, kaj
instruí in al la infanoj tuj kiam i estos lerninta in.
La sòcia sidejo de la grupo P. B. elbordi is pro gianda amaso
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da eestantoj. S'°. Casanovas el P. B. dankis al la Terrassa']' samideanoj ilian neforgeseblan viziton kaj akceptis korege la ideon
proponitan de «Lumon» organizi dum la venonta somero Esperantan feston sur unu el niaj najbaraj montoj. S'°. P. Rigola parolis
pri la amo, starigante ustajn similajojn, kun Esperanto.
Plro. Marko Lliro us alveninta de Sabadell, salutis la du grupojn kunvenintajn pro sarna afero. Sr". Rambla, el «Lumon»
dankis la afablecon liveritan al li kaj al siaj amikoj.
Finigis i tiu festo per fratman eto. Oni ekbalbutis nian
himnon. Nokti is iam post iom. Oni organizis denove la karavanon, dcvore ni esprimis nian amikecon al Castellar')' kamaradoj
kaj adia ante ilin ni ekmar is.
La oka eksonoris kiam la karavano trairis la efpromenejo,
kaj alveninte e la sidejo de «Lumon» iuj disiris hejmen kun
rava memoro pri la eksterordinara pasinta vespero.
Grupano el
*

•

«LUMON»

•

PENSOJ
— La vivo estàs tuparo tra kiu la homoj fatale devas suri i i,
kaj pro iliaj agoj iuj suriras tre rapide, aliaj malrapide aliaj malsupren falas. Sed kion mi ja vere al vi diràs estàs, ke, neniu rajtas
sidi i sur la tupoj.

— La grandaj jesoj de la homaro determinantaj la progresadon
de la popoloj, estis faritaj pro tri demandoj: — kiel? — kiam? —
kial? — La religioj metas ilian celon súper ni; la scienco aníaiie...
Nuntempe, ni mar as...
F. DE P.

BEDóS

Esperantigis D. S.

•

•

•

ENLANDA MOVADO
Oni petas la delegilojn ke ili sendadu siajn monatajn priskribojn pri la
loka esp. movado, plej mallongaj kaj legeblaj nur sur unu flanko de la
papero klopodante sin okupi en ili nur pri delaloj rilatantaj al la festoj,
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kursoj kaj diversaj aktoj de propagando okazantaj en la loko, en maniero
raportema kaj konciza; se oni deziras sin distri per literatura au pseüdoliteratura skribo kvankam traktanta iun samideanan ekskurson aíí solenon,
verku £in aparte kun propra titolo kaj se i estàs publikiginda la la jugo
de la Redakcio, tiu L'í aperigos in en alia loko de la gazeto. La lima dato
por la sendo de la manuskriptoj estàs la 15.* de diu monato.

BARCELONO
Vidinte la sukceson momente pligrandi atitan de la Kataluna Esperaníista Federació, en la Barcelona Esperantistaro, i is la ideo krei la «Barcelona Esperantista Societo'n», tiel ke L'í tiu estos por Barcelono, kio la
Federació estàs por Katalunujo.
Nature, estàs kelkaj cirkonstancaj dlferencoj: la Federació ne povas
havi ejon: la «Barcelona Esperantista Societo» povas kaj devas havi propran ejon.
Oni intencas slarigi, per i, la unikan Esperantistan Societon en Barcelono (ne Sant Marti, Poble Sèch, Sarrià, k. t. p.) kaj ke diu Barcelona
Esperantisto estu ano de tia d societo. Kompreneble, oni ne i os perforte
malaperigi la nunekzistantajn esperantistajn grupojn, nek perforte oni igos
diun Esperanliston esti tia ano. La esperanüsteco kaj la logiko ja igos tion
esti.
Kaj ar lial la Barcelona Esperantistaro estos forta, kapabla, mullepova, i instruigos kursojn pri Esperanto, L'C la diaj defaj societoj, die en Barcelono, kaj tiel i os Esperantista fako en dia defa Societo, die en Barcelono.
Jen kial estos tute troa kaj ne prava la ekzistado de senpovaj nur Esperantistaj grupetoj, kaj tiel iu Barcelona esperantisto ani os en la «Barcelona
Esperantista Societo».
Tiu ideo estàs certe tiel bona kiel grava. Do estàs devo de diuj Barcelonaj Esperantistoj, in disvastigi kaj fervore helpi tiujn, kiuj i os iajn
pionirojn. — DKLFí DALMAU.

SABADELL
La entuziasmo jam tradicia de tiu i urbo por la Zamenofa verko
montri as je diuj aspektoj de sia ekzisto kaj pri tio estàs nebezone informi
la legantojn de Kataluna Esperantisto, dar ili ne ignoras la aktojn publikajn
kaj nepublikajn kiujn organizis la Sabadell'aj esperantistoj kaj neankau
ignoras la efikajn rezultatojn de ilia propagando kaj de la kursoj donitaj de
la du di-lieaj societoj, kio dis etis centojn da adeptoj tra la tuta urbo.
Sendube al tio L'í obeas la fakto ke la dankindaj organizintoj de la
amegaia «K. E. F.» lokis fonde ian sidejon en nia urbo kaj konfidis al ni
la delikatan laboron elirigi ian Oficialan Organcn. Kiel, ajn estàs, ni
penós plenumi kun nia humila povo la laboron kiu estàs al ni taskita, car
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ni eslas konvinkitaj pri tio ke la afero donos da sukplenaj fruktoj por la
kataluna esperanta vivado kaj por E s p e r a n t o .

N u n e , la m u l t e konata societo « E s p e r a n t a S e m o » instruas du kursojn
de lingvo internacia por viroj kies lernantoj f eestas m u l t e n o m b r e kaj kelkaj
esperigas ka la n o m b r o da lertaj esperantistoj jam atentinda kiun ni havas,
pligrandi os pro ilia eniro en nian r o n d o n . Multe sukcesas anka la kurso
por virinoj kiun instruas la klera samideano S'°. A. Lagarriga el la sarna
societo kaj en ia propra sidejo, kies klasoj okazas triope líiun semajnon
kun c"eesto de a l m e n a ü d e k d u o da fraülinoj tre entuziasmaj.
La komilato de la us citita g r u p o por la periodo 1909-1910, elektita en
la lasta trimestro de la pasinta jaro, estàs kiel sekvas: pre^idanlo, Sro. J. Piferrer; vic-prezjdanto,
S r o . A. Costa; sekretario,
S'°. S. Mas;
kashlo,
r
S °. J. A l t u r a ; kaj anstata anto, S">. J. R o m e u .
La societo «Aplecb» Esperanta G r u p o , jarkomence nomis por si la sekvantan k o m i t a l o n : S'°. J. Vilardell, pre\idanto;
S r °. J. Bracons, vic-pre^idanto; S'°. J. Pavia, sekretario;
S'°. J. Xercavins, kasisto; S'a. L. Busqueta, biblioíekisío; S™. J. Molins, anstataïíanto
i."; S™. A. Xipell, 2.";
Sro. M. Peig, 3.\
ó i lastatempe elcedis sian krediton al la
ekbanko Esperantista en
L o n d o n o . — L A DELEQITO.

TERRASSA
La esperanta movado en nia u r b o pligrandi as d a n k ' al la sen esa agado
de la us naskita grupo « L u m o n » , kiu prenis sur sin la gravan aferon tute
esperantigi nian amatan u r b o n . Jen la hodiaüa esperantagado.
La Urbkonsilantara Mo to, subvencias esperantan kurson i?e la « i n d u s triaj Lernejoj», faratan de la profesoro S™. J o h a n o Graells, kie ( eestas pi i
oi 30 l e r n a n t o j .
e la «Escuelas Pias», niaj fervoraj samideanoj P P . Muixi, Carbonell
kaj Martí instruas ne oíïciale sed rajtigite de la estro de tiu c*i laüdinda
kolegio, esperantan kurson por infanoj, kiuj jam ekbabilas nian karegan
lingvon.
Kaj fine, la grupo « L u m o n » daürigas sukcese la kvar kursojn (tri por
viroj, kaj u n u n u r por virinoj) kiujn oni tnalfermis post la neforgesebla
i n a u g u r a d a festo.
« L u m o n » , ankaü organizis festeton okaze de la kvindekjara datreveno
de la naski o de nia Majstro. Oni legis kelkajn traduka ojn kaj originala ojn dedi itajn al Li. S">. E. Ferrer paroladis pri «Sienco kaj E s p e r a n t o » .
Li rimarkis la nepran necesecon de ia ajn k o m u n a lingvo por he]pi la dis-
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vasti adon de sciencaj verkoj; li rakontis kelkajn rememorinda ojn, inter
kiuj mi citas tion kio okazis al la franca imiisto Berlhelot kiu, por sin
informi pri la íiimiaj eltrovajoj de rusa aütoro, estis devigita studadi tiun
malfacilan lingvon. Li jesigis la balda an triumfon de Esperanto, taüga
lingvo por sciencaferoj. Oni legis verka on deS™. J. Graells adekvata al tiu
iíi festo. Ptro. Muixi ankau giri plenigis per sia favora kunhelpo.
Fine, «Lumon» aran is sukcesplenan ekskurson al Castellar kies specialan raporton mi faràs en alia parto de i tiu numero. — LA DELEGITO.
La tagon 13™ de Februaro devis doni konferencon pri «Gramatikaj
Generala oj» en la sidejo de «Lumon» la profesoro de niaj Industriaj Lernejoj S™. Eugeni Ferrer. Ci estàs la unua de serio organizata de la sarna
grupo, traktante gramatikajn aferojn de vera utileco por la novaj esperantistoj.
VIC
En tiu urbo Esperanto ankaíí kreskadas Ciutage per sia propra forto, Car
la studemeco de la tieaj samideanoj eslas tiom rimarkinda ke multaj el ili
i is esperantistoj nur pro propra konvinki o pri la nediskutebla sukceso de
Esperanto.
De la komenco de tiu d jaro niaj fervoraj samideanoj Sroj Delclòs,
Albajes, Naves kaj Pujadas (oficialaj insliuistoj) malfermis kursojn en
diversaj lokoj el Vic.
Estàs Carmege vidi tiujn klasojn tiom animozajn, precipe tiujn de la
la tri unuaj per infanoj, e kiuj alestas sepdek lernantetoj cirkaue. Tiom
mirinde kaj rapide tiuj infanoj lernas la lingvon internacian ke dank' al
tiu diligenta knabaro, oni povas certigi e Vic belegan estonton de Esperanto.
Dum la venonta Septembro tiu urbo solenigos la iooa datrevenon de
la naski o de sia glora filo la klera filozofo doktoro Jako Balmes per grava
internada Kongreso de Apologieco, kaj por tion pretigi, oni elektis diversajn komitatojn specialajn, e kiuj estàs ankatí Komitato de la lingvo Esperanto, ar en tiu Kongreso òi estos oficiale akceptata. Tiu Komitato jam
sinturnos per speciala alvoko al líiuj esperantistoj.
La grupo «Vika Esperantistaro» elektis la i6»n Januaro, novan Komitaton por la nuna jaro, jene: Prexidanto, S ro . J. Palmarola; Vic-pre^idanlo,
S<°. E. Subirà; Sekrelariino, F ino S. Sanvins; sekretario, S ro . F. N. Pujadas; K&sisto, S ro . J. Conill; Votdonatitoj, F>"° R. Cortinas & S ro . Florenco
Surroca.
Tiu di komitato en sia unua kunveno decidis ali i la Federacion Esperantistan de Katalunujo. — LA DEI.EGITO.
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REUS
La idealo esperantista enradiki is lastatempe en tiu íi urbo per la entuziasmigo de nur ok amikoj por la lernado de nia dua lingvo kies ili Ceestis kurson instruitan dum Novembro pasinta en la tiea «Centre de Lectura», de la klera esperantisto S>°. Ludoviko Coll Calvet el «Esperanta
Amo» de Manlleu.
Foririnte de la rondo pro siaj okupoj la nomita Sr°. Coll, la Reus-anoj
tute ne forlasis sian faritan laboron, sed dauris lernadi kaj instruadi kun
fervoro la belan internacian lingvon kaj por plenumi sian devizon kiu
estàs «tíiuj esperantistoj» ili us fondis esperantan grupon titolitan «Nova
Semo» kiel plej efika rimedo por propagandi nian ideon tra la tuta urbo.
La estraro de «Nova Semo» estàs jene: S™. A. Clivillés, Pre^idanto;
S'°. P. Felip, Sekretario; S*'°. F. Baré, Kasisto. La delegito de la Federació al kiu la grupo unuanime ali is, estàs S™. Henriko Aguadé.
Resume: ke Esperanto multe progresas en Reus kiu, pro tio, fari os
grava alportilo de la definitiva triumfo de i.
Ni esperu.
OLOT
La sindonemo de la klera esperantisto P''°. Sebastiano Pubill, vekis la
entuziasmon de la anoj de tiu íi urbo por la lernado de nia kara lingvo,
kion pruvis la multenombra Ceestantaro de la esperanta kurso instruita de
tiu bona kondukanto, kun granda sukceso.
Malfermita la kurso, kreskis la fervoro por la lingvo Esperanto tiom, ke
post ne longe la lernantoj ekbabiletis esperante, kaj oni tuj fondis je iniciativo de la nomita instruinto, esperantan grupon sub la nomo «Olota
Stelo».
De nelonge «Olota Stelo» havas líiutagan kurson, kie rimarki as mullaj deziroj ellerni la internacian lingvon dank' al senlaca laboro de ia instruanto S'°. Jozefo Pi.
Nune, estàs je granda nombro tiuj kiuj en Olot, lernadas la belan
lingvon, kaj Ciulage pligrandi as la nombro da iaj adeptoj.
Anta oi komenci la diritan kurson, lernis hejme Esperanton Sroi. Roca,
Capdevila kaj alia). Ankaü estàs rimarkinda, esperantistino mona ino, kaj
aliaj kies nomojn mi nun ne rememoras. Dank' al la du paroladoj pri Esperanto de la eminenta esperantisto Sru. Alfonso Sabadell, kaj al la persisteco,
en la esperanta lernejo, de Plr0. Pubill, lecionante Ciutage la lernantojn, kaj
fine al la fondo de «Olota Stelo», iuj urbanoj sentas grandan amon al la
internacia senmorta Zamenhofa lingvo.—Josefo Pi, delegito.
BALAGUER
Antafl ne longe, nia íi tiea delegito, Sro. M. Espar kaj Boquer, ekmalfermis kurson de Esperanto. La lernantoj estàs dek, kaj ili seninterrompe
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eestas a skulti la instruadon de nia fervora samideano, kiu celas kunhelpita de la federaciano S'°. P. Pallàs esperanüstigi baldaüe la tutan urbon.
Kura o ne manku al vi, kaj vi prosperu en viaj proponoj! La kunhelpon nían vi ne devos peti du fojojn, kaj ni oji os grandege ke viaj klopodoj estu fruktodonaj por la bono de niaj celoj!
Nur la entuziasmuloj sukcesas! Estu entuziasmaj kaj sindonajl

•

•

*

EKSTERLANDA MOVADQ
Nun la eksterlanda movado estas tre rimarkinda, c"ar krom la efa fakto
kiu okazos dum la venonta Majo en Bruselo, kun okazo de la Mondkongreso de la Internaciaj Asocioj en kiu estos sendube prezentata Esperanton
kiel internacia lingvo atingante i grandan sukceson, oni povas rimarkigi,
ne nur la disvasti ado en Ciuj landoj — laü la naciaj gazetoj —sed anka la
eldonado de verkoj — originalaj au tradukitaj — konkursoj diversaj organizitaj per niaj especialaj gazetoj, ekz, la organizita de «Juna Esperantisto»
al kiu oni devas doni solvojn al la sekvantaj demandoj. «Pensi estas arto,
revi estas metio». «Deziro estas la feliCo, kio estas menuo al festeno». «La
artisto mallaci as sed neniam ripozas», pruvante IííO tio, ke nia afero antaüeniras rapidege al la efectiveco.

•

•

•

BIBLIOGRÀFIC)
«Sub tiu Ci rubriko oni pritraktos la esperantajn verka ojn librojn kaj
eldonafojn kies la Redakcio estos ricevinta du ekzemplerojn.»

•

•

•

OFICIALA PARTO
La Junta Directiva de la «K. E. F.» ha quedat constituïda provisionalment, fins a la celebració de la primera assamblea, la qual tindrà lloc
durant els dies 15 i 16 de Maig prop vinent, baix la següent forma:
President, Sr. J. M. Terricabras (Vicb),—Viç-president, Sr. A. Badia
(Terrassa). •—Secretari, Sr. J. Bta. Albinana (Barcelona).—Caixer-administrador, Sr. Joan Piferrer (Sabadell).—Viç-caixer-administrador, Sr. Pere
Ustrell (Sabadell).
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Aquesta Junta prega a totes les societats esperanlistes que per oblit no
se-ls hagi enviat la circular notificant-los la constitució de «K. E. F.», que
ho dispensin, puix per manca d'una verdadera llista, molt fàcilment se pot
incórrer en lamentables omissions, les quals sempre són de doldrer.
L'Administració prega a tots els senyors socis que no han pagat totalment la cuota anyal, ho facin a la brevetat possible, per el major ordre de
l'Administració, i a la vegada per a donar compliment a l'article quart del
reglament, puix s'ha d'entendre que ho es la suscripció a la revista lo que-s
paga, sinó la quota de soci.
Tots els grups esperanlistes de Catalunya que no hagin rebut o desitgin
rebre més ali ilofi fulles de propaganda, contenint aquestes l'alocució i reglament de la «K. E. F.», poden demanar-ne an aquesta Redacció. Se prega
que dits impresos siguin profusament repartits entre'Is membres de cada
grup sens distinció.
Pels estatuts per que-s regeix la «K, E. F.», queda entès que-ls socis
de cada localitat han d'elegir un representant per majoria d'ells. Per lo que
fa referència a Barcelona, la Junta Provisional ha disposat que l'interior de
Barcelona, o sigui casc antic i aixamplis, se consideri com una localitat, i
tots els pobles agregats (Gracia, Sant Martí, Poble Nou, etc.) també, havent
d'elegir altres tants delegats respectius.
Fins avui, a les llistes de socis de la «K. E. F.», hi figuren esperanlistes de les següents poblacions:
Reus, Vilanova i Geltrú, Sabadell, Vich, Bàrbara del Vallès, Balaguer,
Cambrils, Olot, Terrassa, Ma-.iieu, Barcelona, Tarragona, Premià de Mar
Tivissa i Castellar del Vallès; i adherits, els grups «Vika Esperanlistaro»,
«Esperanta Nesto», «Esperanta Semo», «Lumon» i «Tarragono Esperania».
Segons l'article setè del reglament, en el proper congrés o assamblea
de la «K.. E. F.» que tindrà lloch a Sabadell durant els dies 15 i 16 de Maig,
s'hauran d'elegir els individus per a formar el Comitè definitiu per a
1910-11, donar compte dels delegats elegits per a cada població respectivament, presentar les finances pe> a llur aprovació, designar la localitat per a
la vinenta assamblea, i, finalment, discutir les proposicions presentades pels
senyors socis, les quals poden nsser enviades an aquesta Redacció fins al
dia 20 del corrent mes, a fi i efecte de poder-les publicar en el prop-vinent
número.
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A . V I Z O : La Redakcio konservas al si la
rajton korekti lau bezone la manuskriptojn. Neakceptitajn manuskriptojn oni
ne resendas.

E N H A V O : Venu, Venu!,— ciuj kunvenu! — Flugadoj.— Kial ne verki pli originale?.
— Nega mateno. —Enketo. — La du Vintroj. — Enlanda Movado. — Oficiala parto.

VENU, VENU!

L

A esperanlsonoriloj vokas al festo! u vi aüdas?
«Venu, venu, geesperantistoj, ar estàs festo!»
Kiel la kristanoj ni starigu nian naskan feston, la festo de la
naski o de nia K. E. F., kaj, ar ni fervoraj gojas pro la naskigo, ni
devas in festi.
«Venu, venu, ar la sonoriloj vokas al festo!»
En la tuta lando la vokoj a di os! Ciuj pretigu, gefratoj; iuj
alestu, geamikoj! Ciuj venu honori vian lokon kaj venu iuj varmi i en entuziasmo! Du tagojn vi delasu la hejman amon, kaj venu
droni en la amo batiganta la koron por la gefratoj tial, ke la gefratoj kunvenos, ar la sonoriloj vokas al festo.
«Venu, venu!»
En ajna metamorfozo, la naturo e nin festos pro nia naskigo;
gin vidu: gi verde sin vestis, gi kovris sin per nia koloro, per
nia simbolo — la espero! Vi venu! Nia okaza hejmo estos urbo indústria, estos Sabadell'o, kiu, en tiuj tagoj la ma inaj ferajoj mutigos por ke iuj alestu al la festo de l'espero, kaj por aüdigi nian
kanton, ar okazos nia festo!
«Venu, venu, samlingvanoj!»
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iuj irka la tablo por kontentigo de la koro, ni staru ! Tie ni
kunfrati os, ni ojos kaj ridos; dum ni irka prenosla geamikojn
kaj manpremos la nekonatojn ni bedaüros pri la nealestantoj. Vi
venu! Nia kunveno estos toasto al ojo, al amo, al espero, al fido;
i estos la festo de la vivo kaj de la poezio; i estos la festo de la
idealo, de Esperanto; gi estos la festo de la katalunaj geesperantistoj!
«Venu, venu!» — vokas la sonoriloj.
Venu iuj, gefederacianoj; eestu íiuj geesperantistoj! En nia
festo neniu devas manki, ar la ojo kaj sukceso des pli grandaj
estos, ju pli multenombre vi venos. Venu ciuj, neniu manku, ar
la sonoriloj vokas al festo!
Dum nia kunveno ni fortiki os! Per i ni preti os por estonlaj
bataloj, por balda aj konkcroj. La diligentuloj, la spertuloj, la
kleruloj, iniciatos la ceterajn; kaj ciuj en festo, Esperanton festos!
«Venu al la festo!»
En lastratoj de la urbo, ni svarmos; i ajnos perforta ekokupo
de la esperantista gento, ie amsemanta, ie bonfaranta!...
Kaj en la íestofinigo, en la dissi o, ni kvazaü riverdefluigo
superakir os la landon, pretaj por la venko, pretaj por triumfï, kun
slimulo por laboro, la koro batanta, la kapo serena; alsopirante la
íeston, sopirante pri la gefratojn, sopirante pri nova festo!
«Venu, venu! ar vokas al festo la sonoriloj», kaj, se vi ne
eestas ili morgaü ne vokos, morgaü muti os, morga silentos!
Morgaü estos la paco kaj la kvieto. «Venu, venu!»
*

•

•
IUJ
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KUNVENU!

EPBE ni bezonas kunveni, samlandanoj! Estàs la kunveno
necesa. Mankas al ni reciprokan koni adon, por esprimi unu
al aliaj dezirojn, sentojn, fervorojn, entuziasmojn, entreprenojn,
agemecon! La fervoro, espero kaj fido de ni aparte sentita bezonas
kuni on por ke ili flami ante ardigu iujn korojn!
La K. E. F., granda rondo de gesamideanoj, devas pridiskuti
dujn aferojn rilatantajn al la movado en nia lando. Kaj estàs eies
devo partopreni, pridiskuti kaj kunhelpi la organizadon kaj triumfon de tia movado. Ni devas rimarki ke, la entreprenoj ne fari as
grandaj per la sola forto de unu homo, sed de multaj; ke la trium-
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fon atingos ne unika sola homo, kvankam li estu heroo, sed multaj
herooj, multaj homoj, multaj entreprenantuloj, ar nia movado ne
estàs aro da militistoj sed aro da batalantoj por ideo. Ni devas atenti ke nia movado ju pli granda estos, des pli multaj homoj gin deziros kaj klopodos grandigi, ar i ne konsistas el unu homo sola,
sed el iuj samideanoj, tial ke la K. E. F. ne estàs unu samideano,
sed arego da samideanoj. Rimarku ke la triumfo de nia ideo e ni,
ne nur konsistas el la alvarbado de novaj kaj multaj samlandanoj,
sed ankaü de nia bona direktado kaj organizado. Ni do, partoprenu
iuj senescepto en la elekto de nia konsilantaro; ni do, eestu*— iuj
sen escepto — en la i." Kongreso de Katalunaj geesperantisloj. Ni
elektu por nia Komitato klerajn kaj agememajn homojn, malgraü
ïli ne estu famaj; ni elektu kiel direktantojn niajn, kura ajn batalantoj n.
Ni discipline plenumu nian devon, kaj ni agu kiel popolamasoj
kiam aüdas la vo on de la estro: obei. Ni aüskultu la vo on de nia
estro — la Idealo — kaj ni obeu ankaü. Ni ne atentu la bruajn
kriojn de la ne amikoj: ni ne anceli u; ni memoru pri nia devo
kiel esperantistoj kaj gi nin rajte plenumu. For de ni la duboj!
De la kvar flankoj en nia lando vi venu partopreni en la i .* Kongreso de Katalunaj geesperantistoj. La kvinpinta verda stelo
montras la aldirekton al ni: gin sekvu; ni mar u post i: ar resti
hejme kaj forgesi la devon plenumontan ne decas la kuraga batalanto.
La koroj supren, gesamideanoj! Ni imitu la ekzemplon deia
Naturo en la estanta tempo: ni floru: ni ekmontru promeson de plejri a fruktado. Kiel la tero, kiellaarboj, kiel iuj planta oj, ni fruktu:
ar ni ankaü en ni havas grandan íorton: [sed estàs nia devo elmontri, kaj elpruvi tion; kialPCiuj kunvenante en Sabadell, iuj
alestante al la i.a Kongreso de Katalunaj geesperantistoj.
•

•

•

FLUGADOJ
II

O

FTE, eligante de mi mem, mia revo ie disvolvas kiel malkvieta spiritulo ser ante... mi ne scias kion; mi ser as: eble
la hom on; ankaü eble lafeliion; kaj mirindajo! eble iafoje mi min
ser as en la spaco, inter la estelaro...
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Hodia mi forflugas suben ser ante entuziasmon, fortegon,
virecon, jiinan sangon, abnegacion, akran sonon de bataloj.
Hodiaü forflugante tra la kataluna lando, mi ankora üripetas la
toaston de la unua rlugado: «Ni toastu amon, gekunfederanoj, per
glaso da feli o, la esperantan sukceson... tra la sankta amikeco...
is mirinda disciplino»...
Mastro de la tempo, kvazaü dia fantomo, mi ordonas la
anamasojn, kiuj rondirantaj, kiel fervorega Walkiraro, la cignon
kiun rajdasZamenlioPo-nia Lohengrin'o forta batalanto pro Homareco. Li elvenas de Monsalvat'o, la dolorplena vivado, sed kie
estàs Templo de Sankta Graal'o, la amego, donante nevenkeblan
virecon. De Parsifal'o, mastro de Monsalvat'o, bona filo, kaj prefera filo de amo, Lohengrin'o rajdas tra la tempoj fratigante la
homojn iujn, triumfante malgra perfidatako de Frederiko... Mi
lin vidas, brilantan, helegan, kiel disver as benojn al la grandeguletoj malanoj.
De liaj okuloj eliras rigardojn de ru a fajro, kontraü la kora
kaj pensa frosto... Per siaj manoj li dorlotas kaj kombas la frizitan
dikharon de la Homaro, dum la kolombino de la Sankta Graal'o
kantas: «frateco! amo!»
Verda stelnokto resendas en lian viza on esperantan ielarkon... allege, la blua aero rebrilas la imagon de la homo, kiun mi
ser as en la hodiaüa flugado.
F. SURROCA
Transcendemuloj...? 3. q.
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KIAL NE VERKI PLI ORIGINALE?

L

A esperanta nació de anta ne multaj jaroj mirinde vastigas
siajn limojn kaj kun ili eksterigas siajn animajn energiojn,
montritaj u en sennombro de specialistaj societoj, u en sia potenca gazetaro, u fine en sia diversa, multhava kaj alloga Literaturo.
Interesaj sendube estàs por la evolució kaj disvastigo de nia
benita lingvo la unua kaj dua de tiuj elcmentoj; sed multe pli
interesa, pli radikiga, pli konvinka, pli memstara kaj daura estàs la
lasta el la cititaj faktoroj.
Efektive: rilate la direktorojn kaj organizantojn de rimedoj por
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intensiva propagando, tre penetritan elmontras enhavi la ideon de
esperantismo: tamen, la homa naturo estàs malforta kaj post ripetitaj baroj ofte cedas la individuo, kaj e pro unu persono falas iam
anaro respektinda. Oni ne povas same paroli pri literaturaj verkoj:
do, unue, la publikigoj estàs ordinare destinataj longedaüri: iliaj
legantoj, kiel tiuj de kiu ajn naciero, posedas laüdedukte la lingvon:
la legado, dum ke i estu iom agrabla aü instrua, postlasas en la
spirito profundajn impresojn, persistajn rememorojn, superajn
sentojn; kaj la verko pasas de unu al alia, kiel taüga ilo al unuj
por perfektigi, kiel ligilo de kunpenetro kaj solidareco al aliaj,
ankaü kiel iama propaganda instrumento al la indiferentuloj,
inter kiuj i realigas grandepovan kaj progreseman selekton por
niaj jam dikaj vicoj.
La esperanta Literaturo entreprenis eksterordinaran flugon tra
iuj literaturaj klasoj kaj konataj regionoj. La stilistoj esperantaj
okupas honoran segejon enviitan de multe de naciaj verkistoj. Ilia
famo etendi is tra la tuta homaro: ilia nomo estàs riverencita de
miloj kaj miloj de admirantoj: iliaj skribajoj estàs legataj kun
duobla, e triobla uo oi la mempatrujaj. Kiu ne sian eapon respekte demetosantaü la distingindaj nomoj de: la Majstro, Kabe,
Grabowski, Vallienne, Lojko, Kofman, Boirac, Cart, Noel, Lengyel, Bourlet, Chavet, Dufentrel, Deshays, Meyer, Parisot, Giambene, Inglada, Loira, Pujulà, Sabadell kaj cent aliaj de sarna aü
plia merito? Dank' al i tiuj grandmeritaj verkistoj ni povas èiuhore
ui la literaturajn perlojn, en iuj epokoj de la historio de la homa
genio ien trapasinta, dissemitajn: dank' al ili, eiu literaturo akiras
novan senmortecon, ar estàs tradukita en internacia idiomo kaj
trakuras konsekvence la kvar mondajn partojn: dank'al ili, iu
malgranda patrujo estàs nobligita kaj entile akceptata de la ceteraj
en la grandan socian kampon, reciproke penante dorloti unu la
alian, kunhelpante treege al la intersia respekto, kiu baldaü fari as
simpatio kaj finas i ante feli a ligilo de amo inter iuj popoloj de
la tero; ligilo kiu ilin pli forte kaj fruktodone kunligas oi iuj feraj katenoj kune kun iuspecaj militiloj de la homo en sia frenezo
elpensitaj.
Malgraü nia jam ri a literaturo oni de tre longe en i rimarkis grandan malplenon, des pli malfacile plenigeblan ju pli malfrue
oni gin ekelizos. Mi rilati as al nia preskaü nula originala literaturo. u mankasen niakampo kreantaj genioj? Cu ne pruvis multaj
el niaj verkistoj per bro uroj kaj gazetoj posedi brulantan inspiron
por produkti majstrajn verkojn?
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Cu eble ili suspektas ke siaj produkla oj ne havos favoran akcepton kian povas atingi la tradukoj de la famaj genioj? Pri tiu i
punkto oni devas rimarkigi: ke la efaj verkoj estàs legeblaj en iu
preska idiomo: ke estàs rigardataj kun prefera simpatio de la legantaro kaj esperantista gazetaro, la verkoj originale esperantaj: ke,
post nelonge, oni postulos e niaj ekzamenoj kaj esperantaj konkursoj profuhdan scion pri i tiuj produkta oj, pli oi pri kiu ajn;
kaj laste, ke iliaj nomoj enkapigos niajn katalogojn kaj brilos kiel
unuagradaj steloj en la ielo de la esperanta literaturo.
Pli ankoraü: kio plej klare elmontras la apogeon kaj riOecon de
iu lingvo estàs precize ia originala literaturo: Oi tiu reflektas kvazaü sur fidela spegulo la karaktcron, la energiojn de iu tuta popolo:
ei tiu prezentas antaü la okuloj eksterlandaj la vivantan historion
de iu raso: i tiu, kiu, ludante Tirtean rolon, bruligas la koron kaj
imagon de la amasoj por daürigi glorajn almilitojn: i tiu, kiu
kantas niajn heroojn, festas agojn mcmorindajn, kaj senmortigas
nian lingvon kaj nian popolon. Cu do ni restos indiferentaj antaü
tiel rimarkindaj rezultatoj kaj dorlotemaj kvalitoj kiaj ornamas la
originalan literaturon? u ne uzos siajn mirindajn talentojn la
gravaj esperantaj literaturistoj por nin ri igi per siaj geniaj kreajoj,
e kaj for de nia gazetaro, enpu ante tre alten nian benatan lingvon? Se tiel estos, realigos en la esperanta raso la diro milfoje e
nia lando kopiita: «la popolo kiu sian lingvon honoras, sin memhonoras»; kaj Esperantujo kun la dankema homaro kronos iliajn
fruntojn per laüro de la senmorteco.
s. PUBILL, sk.
•

•

•

NEGA MATENO
Edzinet' la mia
alproksimi u min,
mia ama koro
varme vokas vin.
Alproksimi u varme,
ekstere estàs la ne ';
ni tuj veki u arme,
al ara' ni kantu pre l
En mia varma hejmo

ne san os la veter',
en i per nia amo
eestados la somer'.
Aminda edzino mia,
de mia ànim' la lum',
de miaj revoj celo,
de mia kor' parfum'.
Se min de l'cielo falas
ne o anceli anta,
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la floroj elirantaj,
gojigos niajn korojn
per ííaroj odorantaj.
Patrin' Naturo zorgos
kreskantan floron sian;
kaj ni kiel Naturo,
amzorgos la flor' nian.
Alloge ni rigardos
kiel la flor' beli os
kaj patra nia amo
jam tiam plej sati os.

ni gloru nian amon
per kanto varmiganta.
Falu, negeroj, falu,
ion malvarmigantaj,
sed ne niajn korojn
pro la varmeg' batantaj.
Se ekstere nego falas,
kaj io blankigata,
himno al Sankta Amo
interne estàs kantata.
Post, dum la Somero,

KROM
Transcendemulo?— 4-9

Vich ig 3 Marto 1910.

*

¥

¥
ENKESTO

S

E kion mi nun Esperante diros, in dirus alilingve, tre kontraücsperantiste mi agus; kvankam i-tiu afero, parte, estàs
tute negrava, kaj ne nur enesperanta sed ankaü ennaturlingva: gi
estàs speciala gramatikajon ni povas gin elprezenti per la jenaj
voitoj: «diferenco (gramatika) inter la artikolo kaj la adjektivo».
Kio estàs artikolo? Kio estàs adjektivo? La definojn pri i-tiuj
du gramatikpartoj mi ne memoras esti iam vidinta en Esperanto.
Tial mi priparolos, lau la eneralaj definoj ennaturlingvaj. Tiel
oni povas konkludi la definojn. pri artikolo, per, gi estàs gramatikpaito kiu montras la substantivon; kaj tiujn pri la adjektivo, per,
i estàs gramatikparto kiu kvalitas la substantivon.
Nu! Cu la artikolo ne kvalitas la substantivon? Cu la adjektivo ne montras gin? Ekzemple: la homo kiu estàs tie; tiu homo
kiu estàs tie. Cu estàs ia gramatika diferenco inter tiu (adjektivo)
kaj la (artikolo)?
Nun neniu diru — gi estus infana — ke se oni komparas alian
adjektivon, ekzemple tia mem, oni vidas la diferencon; car tiel oni
konkludos ke tiu ne estàs adjektivo sed artikolo.
Aliè, en Esperanto okazas—kaj por tio ei posta mi diris la
Èion antaüan — ke la artikolo ne estàs gramatike satne konsiderata
kiel la adjektivo (postetempe mi priparolos pri la adjektivo ies): ei
tiu estàs deklinacíata kaze kaj nombre; tiu ne. Tamen katalune
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ekzemple, kiel kastile, france, itale, k. c , ambaü estàs konsiderataj gramatike same ambaü estàs deklinaciataj nombre kaj sekse;
angle, cetere, estàs medeklinaciataj, sed ambaü same; k. t. p..
DELFí DALMAU.

Cu iu estos tiom dankinda ke honvolos ion plu diri pri i
tiu afero?
i tia enkesto celas nenion krom instruí.
D. D.
1

En Barcelono —Carrer Carme, 41

ftprilon de la 1910.
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LA DU VINTROJ
Antaüe, kiam alvenis
nigra vintro, la malvarmon
mi mokis; kaj sole pensis
ke poste, Printempo gaja
revenos kun sekvantaro
de gajeco, kaj parfumoj
de floroj, ludoj, movadoj,
aero, vivo kaj lumo.
Kiom mi ojis pensante
pri la noktoj stelplenaj
varmetaj kaj parfumataj
de la belega Printempo!
Sed nun, rememorigante
malgaje, ke jus alvenas
de la vintro la regadon,
malvarm' interne, mi sentas.

Sekaj folioj jam falas
de l'arboj, alvenas vintro,
kaj mi jam sentas malvarmon
interne en la koro mia.
La grizaj venontaj tagoj
revenas kune kun pluvoj.
Alproksimigas frostadoj,
ne oj, glacioj kaj nuboj.
Kiel falas la folioj
velkitaj de la malvarmo,
la mia koro velkigas,
la miaj esperoj falas.
Kaj, ankau, kiel la ventoj
dispecetigas foliojn,
disigas la malfeli oj
de mia kor' l'iluziojn.

ANIZERO
•

•

•
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ENLANDA MQVADO
BARCELONA
Grava Fakto. — Pere de \ tiea esperantisto, kaj en la Kongreso de Boulogne — ajnas al mi ke i estàs — holanda blindulino ekciis pri blindulo
de nia urbo, kaj ii tiu pri i. Ambaü interkonati is korespondade is la Va
Kongreso, kiam ili i tion faris parole.
Konsekvence de i tio, ili geedzi is la g»« de la fus pasinta Apriio.
i estàs la klera SiM de Chalmot, kaj li nia kara sampatrujano S ro . Zapater. Kiel vi vidas unu estàs holandino kaj la alia kataluno, kiu tamen
povas dubi ke ili reciproke komprenis unu la alian, kaj tiel bone skribe
unue, kiel parole poste?
Okaze de tiu fakto la Barcelona Esperantistaro, festis la novaj geedzoj
per festeno kiu okazis la ioa" de Apriio.
Cent dek geesperantistoj el iuj i tieaj grupoj partoprenis en la festeno
kiu estis vere memorinda. La entuziasmo reganta en tiu festo, krom la
honoro al la dirita fakto, elmontris, unu fojon plu, ke Esperanto definitive
kaj líiasence sukcesis en Barcelono.
La prezida tablo esiis bele ornamita, kaj sur i, perflore skribita «Vivu
Esperanto». Meze sidis la gefestatoj, kaj je ilia dekslra flanko, Sroi. A. Sabadell, J, Rosals, kaj Ü. Dalmau, je la maldekstra S'-K i. Bremón, M. Cases,
kaj Balcells.
Post kelkaj minutoj dum kiu oni gaje man is, trinkis, kaj interbabiladis, komencis la toastoj. Nome de la festorganizintoj, S™. Ribera dankis la
deestantaro pro ilia partopreno, kaj nomis tiujn kiuj devis parolade loasti,
samorde kiel mi iliajn nomojn jenskribas: Sroi. Lafuente, Casajona, Anglada, Borts, Vermúdez, Gonzàlez, kai la prezidantaro.
Sro. D. Dalmau kiu diris ke kiam oni scias pri eksterordinare granda o
kia Esperanto, neniam oni estàs plene konvinkitaj pri ia efikeco, is kiam
oni in vidas kiel, ekzemple, en i tiu okazo. Tial li daurigis kordezirante
iaman feliííecon al us geedzi intoj.
S™. Balcells, nome de la societo «Paco kaj Amo» post toasti, kiel Muj,
bone konkludis ke nia lingvo estàs fonto de paco kaj amo.
Sr°. Rosals, kiu diris ke tiu festo sentigas al li ojecon kaj mal ojecon:
ojecon, li diris, Car i estàs honoroal tiu honorinda fakto; kaj mal ojeco.
ar i estàs la adiauo al tiom simpatiaj gesamideanoj.
Sro. Cases, nome de «Espero Kataluna» kiu legis bonhumoran toaston,
kiu aliparte estis kortu a.
Dt0. Bremón, kiu faris elokventan paroladon, aplikis belan rakonton al
nia okazo, dirante ke estis sultano kiu malgraü sia grandega riiíeco estis
Ciam malfeli a iiar li estis blinda, sed tamen, de iam kiam li povis havi
vidon, kvankam i kostis al li sian tutan materialan ridecon li estus felida;
pli bone okazas hodiaü al niaj blinduloj — li diris — danko al la grandega
verko de Dro. Zamenhof.
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Sro. Sabadell, kiu per elokventa parolado sciigis la devenon de la faklo
kiun ni honoris, kaj priparolis ian gravecon.
Fine parolis la geedzoj kiuj vere emociplene dankis iujn, finante <ïi
tiu simpatia festo kun la himno de nia nova sento, kiun Dro. Bremón bonvolis ludi fortepiane, kaj Muj in kantis.
Anka okazos je la fini o, baleto kiu ojigis la gejunuloj. kiuj multenombre deestis la festenon.
La i8an de Marto pasintania klera samideano Dro. Bremón, faris paroladon, pri la temo «Solvo de la poblemo de lingvo internada» e la grava
societo «Centre Autonomista de Dependents del Comerç i la Indústria».
La konvinkegaj argumentoj pri tiu temo, jam konataj de preska diu
esperantisto, kaj la fameco de D™. Bremón, senkulpigas nin, pro ne raporti
lian paroladon, porpruvi la Espeiantistigecon de i.
La ideo pri la Barcelona Esperantista Societo kiun mi priskribis en la
antaüa numero, rapide progresas entuziasme de Ciuj tieaj esperantistoj.
Esperanlistaj vendredoj.— La laborema esperantista grupo de «Ateneu
Enciclopèdic Popular» organizis kiel jam anoncis la Iíí tieaj urnaloj, Esperantistajn vendredojn e~e si.
Tiaj Esperantistaj vendredoj, konsistas el esperantaj pridiskutadoj kaj
paroladoj: nun mi ne devas forgesi diri ke i ties organizintoj gratulinde
sukcesis, líar sia organizita o estàs multe Ceestigata, malgra la diskutadoj
ne liom sinpartoprenigataj.
La tagon 2$™ de Februaro, nia honorinda pioniro Sro. Pujulà inauguris
tiajn vendredojn per esperanta elokventa parolado, pri ldeologio de Sinibaldo de Mas.
Post klarigoj pri la personeco de S'a. de Mas, S'°. Pujulà elmontris la
fundamentan teorion, kaj ortografiajn — se oni povas diri! — signojn kun
aliaj fonetikaj valoroj, de la ldeologio de nia samlandano,
Ni vidis kiel la fundamenta teorio, tre similas nian esperantan, kaj
sekve alproksimi as al la vero; kaj ni konstatis kiom erare, de Mas post tiu
logika kaj klera vido de la solvo falis en la komplikecon de hieroglifa skribado. Ankora Iíí tie, Sinibaldo de Mas, restas la logika klarividanta elpensinto. Mi povis tie rimarki la uzadon de afiksoj tute kiel en nia Zamenhofa
lingvo, la simpligon de la konjugacio, kaj unuvorte, la simplecon relativan
de la tuta sistemo. Sed la veran eraron li faris atribuante al líia signo arbitran fonetikan valoron, kiuj parolebligas la ideografion sed en maniero
so va a.
Cetere S™. Pujulà, celis pruvi, ke tradició pri internada lingvo ne
mankas iíe ni kaj ke krom Aribau, aliaj eminentuloj sin okupt's pri la solvo
de tia demando, ne nur teorie, sed reale, kaj sekve ni devas konsideri kiel
devon la disvastigon de Esperanto, sola solvo de la problemo.
La 4»" de Marto, dua esperantista vendredo, okazis esperanta interdis-
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kutado. Paroligi esperante, estàs la precipa celo de la organizïntoj de i tiaj
kunvenoj.
La temo pridiskutata estis «La Esperantismo en Barcelono», partopreninte en la diskutado Sino. G. Rebours de Pujulà, kaj S™'. Pujulà, Bremón,
Gonzàlez, kaj Bacardit, memorante la historion de nia movado en Barcelono.
La n 1 " de Marto, okazis parolado de nia klera samideano, D™. Bremón.
kies temo estis ankaíi «La Esperantismo en la Kataluna defurbo». Li
elmontris la vojon is nun trairita de la Barcelona esperantistaro, kaj
elokvente li elprezentis al líirkau kvar c;nt deestantoj nian kvietecon kaj
semagadon por Esperanto, konsekvenco de tro individualista karaktero kaj
manko da organizacia unui o, kies solvo — li diris — estàs nia «Kataluna
Esperantista Federació».
La i8an de Marto okazis diskutado, kies temo estis «Propono de temoj».
Tre interesa estis tia diskutado. Unue oni konkludis ke estàs konveninda ne miksi politikon kaj religion en kunvenoj, sed balda oni vidis la
malfacilecon de tio.
Tamen iu kies nomon mi bedaüras ne scii, kredis kiel solvon diskuti
temon pri arto au scienco; tiam Sro. Pujulà petis la parolon por rimarkigi
ke politiko estàs scienco, la sienco pri la regado; do — aldonis la alia — temo
pri arto; kaj S'"° G. Rebours de Pujulà proponís diskuti pri «Salomé» kiu
estàs ja pri arta temo kaj tamen oni tuj enirus en la moralo, religió kaj poliiiko. En tiu afero partoprenis krom la nomitaj, Sroi. Bacardit, Balcells,
Gonzàlez, Vermúdez kaj aliaj kies nomojn beda rinde mi ne rememoras.
La 25a" el la sama monato, nia klera samideanino, la bela edzino de
S'°. Pujulà, faris paroladon pri la francaj lernejoj, sed pro manko da
spaco, mi ne povas in raporti nun.
La prezidanto de la grupo de la «Ateneu Enciclopèdic Popular», kiu
organizis tiajn kunvenojn, kaj ankaíi prezidante diujn, S'°. Antoni Barrot,
bonvolis fari de nun, la taskon raporti la esperantistajn vendredojn, pro kio
mi kore lin dankas, dar mi ne havas la necesan tempon por in fari bone,
kaj krom di tio, li faros di tiu raporton, pli bone oi mi — D. D.
TARRAGONA
Fine la entuziasmo per nia internacia lingvo veki is en nia urbo, kaj
nia veki o ajnas elmontro de la efiko de K. E. F. kies organo estis oje
akceptita kaj reentuziasmigis nian samurbanojn.
La di tieaj oficialaj societoj kaj nia Urbà Konsilantaro kaj Deputitaro
sin montras tute favora al nia celo, kaj ni klopodas por ke antaü ne longe
sia simpatio kaj favora akcepto por nia ka zo fari u reala.
Antaü unu monaio la urbogardistoj komencis lerni Esperanton, kaj
diutage ili sentas pli da entuziasmo por òi. Tio estàs bona akiro, dar iamaniere la alilandaj esperantistoj povos antaü ne multe viziti nian historian
urbon.
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Okaze de la unua kongreso de katolikaj esperantistoj, la i tiea efepiskopo sendis telegramon al la gekongresistoj.
La «Societat d'Atracció de Forasters» intencas publikigi gvidlibron de
nia urbo, en kastila kaj esperanta lingvoj.
Multaj el niaj samideanoj <!eestos en la i.* Kongreso de Katalunaj esperantistoj.— LA DELEGITO.

TERRASSA
Tiu iíi grupo malfermis alian kurson por fra linoj kiu estàs farata de la
fervora anino Gertrudis Cantareu kun laudinda lerteco.
Daürigas entuziasme en la montrita grupo la profitajn konferencojn
kiujn mi raportis en la pasinta numero pri «Gramatikaj eneralajoj», donataj
de nia sperta gramatikisto Sro. Quintin López helpata de la eminenta iingvisto Dr . Àngel Sallent kaj la profesoro Sr . Johano Graells.
«Lumon» malfermis de antaü ne longe konton je sia kredito en la
« ekbanko Esperantista».
«Lumon» organizasesperantistan grupeton por infanoj kies inaugurada festo okazos la ia de Majo. Mi raportos detale tiun-i i rimarkindan
feston en la venonta numero.
Impresigis la koron de la c"i tiea esperantistaro la decidon okazigi la
Unuan Katalunan Esperantistan Kongreson en la najbara urbo Sabadell.
Terrassaanoj ni iru kune al la Kunvenol — LA DELEGITO.
SANTA PERPETUA DE LA MOGUDA
Ecí en la plej malgrandaj vila oj, nia bela lingvo havas entuziasmaj
propagandistoj.
En tiu vila eto oni fondis esperantan societon kiu sub la nomo «La
Kamparo» batalos por nia afero.
Ni ricevis de i koran saluton, por kiu ni restas tute danketnaj.
Nune estàs Pre^idanlo, S™.Johano Soley, kaj Sekretario, S'°. Mariano
Angulo.
Antaüen iam, samideanoj! Ni vin atendas tutkore Ce ni.
IGUALADA
La i tiea grupo «Igualada Esperantisto» ne plu lo as en la Rambla
Nova, n." 30. Gi havas nune sia sidejo e «Ateneu Igualadi».
La komitato de tia grupo, estàs la jena:
Pre\idanto, Sro. Justino Vilaró; Sekretario, S'°. Jakobo Gomis; Kasisto,
Sr0. Jozefo Rafegas; Bibliotektsto, S™. Johano Caballé; Vocdonaníoj, Sr"'. J.
Borràs, R. Gabarró, Ludoviko Ferrer; F ino '. Katalino Vich kaj A. Cuadras.
Tiu c"i grupo kune kun la grupo «Katolika Idealo», nomis delegiton
de la K. E. F. al nia samideano Jakobo Gomis. Ni esperas ke la entuziasmo
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kaj fervoro de nia delegito kaj la entrepreno de la du grupoj atingos plenan
iriumfon de Esperanto en tiu líi urbo kie antau du jaroj G\ estis tiel kura e
propagandita. — L A DELEGITO.

VIC
La societo «Vika Esperantistaro» solenigis la 13."" de Marto la inaguracion de sia nova sòcia loko, per literatura festo, kiu rezultis tre animoza,
Ceestante ankau en i tre simpaliaj sinjorinoj kaj Carmaj fraülinoj.
Fost la malferma parolado de S r o . Albinana rimarkigante la nepran bczonon de l'Esperanto Ce I' H o m a r o , aíídigis sian agrablegan paroladon,
S ino . Sanvicens studante la disvolvecon de Esperanto tra la civilizita m o n d o ,
kaj vere alliris la atenton de 1' a dantoj.
S'°. Pujadas rimarkigis per sia parolado «Vortoj» la bezonon altiri la
laboristojn el la maldecaj lokoj, kiujn ili tiel ofte eestas, ilin alportante al
instruaj lokoj kiel esperanlistaj societo k. c.
S' u . Casals legis sian belan poemon «Miaj amoj» vere senta verko, de
Ciuj tre entuziasme aplaüdita. Oni legis ankau í a r m a n poezion de F'«°Pratdesaba.
S r °. Terricabras, rakontis belan historieton « L a patra a m o » , kaj la
lerta a s t r o n o m i e m u l o S r °. Pratdesaba, sciigis al ni sian lastan son on « L a
Astronomio kaj Esperanto» rajdante sur vosto de kometo, kiu rezultis tre
agrabla.
Fine Ciuj Ceeestantoj starante kantis nian h i m n o n « L a Espero». — LA
DELEGITO.

OLOT
Antau nelonge «Olota Stelo» ricevis Drogramon kaj regularon de la Gerona kongreseto, kiu okazos en la tagoj 14." kaj i5. a de l'Augusta monato
projektita de la Gerona Esperantistaro. Ne estos necese diri ke ni ojege
akceptis tiun projekton vidante n u r en i bonan propagandilon por nia
provinco, Car ni supozas, ke ju pli oni laboras ia maniere aü alia, neniam
forgesante la vorton «unui o» despli kreskas nia bela afero. Sed beda rinde
mi suferis disrevigon, vidante ke la tieaj organizintoj ne estàs ali itaj al la
nia amegata K. E. F . almena
is n u n .
Bona esperantisto, lau mia opinió, devas aparteni almena al u n u el la
grupoj el la urbo kie lo as, kiel bona u r b a n o kaj esperantisto, sed ankaü
estàs tute necesege, esti ali itaj al la K. E. F . kiel bonaj katalunanoj.
La anoj de «Olota Stelo» havas la intencon trairi Ciujn apudajn u r b ojn, por ilin esperantigi iom post iom; pro tio baldaü oni komencos la
ekskursojn. — L A DELEGITO.

REUS
La esperanta movado is n u n estàs fruktoplena en nia bela urbo, Car ni
Ciutage konigas al Reus'aj u r b a n o j , nian belan idealon, por kiu ili montras
gravan fervoron.
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iuj la lokaj gazetoj, estàs ali intaj al ni, sed unu el ili kiu sin priokupas
pli oi la aliaj por nia afero estàs «Foment» íar i publikis diversajn artikolojn pri nia bela lingvo.
La esperanta societo «Nova Semo» decidís sin ali i al la K. E. F. kaj
i anka havas la proponon organizi dum la venonta somero kelkajn ekskursojn al la najbaraj vila oj, por propagandadi la Zamenhofan lingvon.—
LA DELEGITO.

SABADELL
La <íi-tiea grupo «Esperanta Semo» dum la pasinta monato, translokis
sian sidejon en la domon kiun de longe lo as la kultura societo «Ateneo»
— Placo de Pi y Margall, 10 kaj 11 —kies dua eta o estàs nun parte okupata
de tiu. La centreco de la loko rilate al la urbà situació kaj iaj bonaj kondiíoj, same pro la vasteco de la domo kiel pro la majesteco de la ties facado,
aüguras al la malnova esperantista societo estonton plej belan tial, ke la
geurbanaro estos pli altiraia de i por eesli kaj vizili iajn kursojn kaj festaktojn venontajn, kaj iuj samideanoj enurbaj kaj eksterurbaj povos trovi
en la grupejo la komforton necesan kiu kun la gasiamo posedata de la
propra gaja geanaro, faros agrabla kaj amuza la tempon de ilia eestado.
Anka la vasta societo «Aplec» Esperanta Grupo daürasen la sukceso.
Dum la lasta monato, i malfermis esperantan kurson por virinoj kies
klasoj sin sekvas plej esperige, pro kio meritas íies gratulojn sen distingo
instruanto kaj lernantinoj.
En la lasta Aprila remajno ekn.alfermis kurson por katolikoj la «Esperanta Fako» de la «Acadèmia Catòlica».
La ekscio pri okazo en nia urbo de la unua kongreso kiun alvokis
la K. E. F., vekis entuziasmojn en Iííu esperantista koro. La sabadell'anoj
atendas oje tiun okazon por esprimi sian afekcion al òuj enlandaj geb&talantoj.

•

•

•

OFICIALA PARTO
Conforme anunciàvem en el primer número de KATALUNO ESPERANTISTO, i tal com prevenen els estatuts, el Primer Congrés d'Esperantistes
Catalans ha de celebrar-se 'Is dies 15 i 16 de Maig, havent decidit el Consell
Directiu (provisional) que dit Congrés tingui lloc a Sabadell.
El referit Congrés s'efectuarà segons l'adjunt ordre:
Dia i5 de Maig

(diumenge):

Al matí. — Recepció a Cà la Ciutat, al «Gremi de Fabricants», a ('«Escola d'Arts i Oficis», i al «Centre de Dependents».
A les tres de la tarda. — Primera sessió (oficial), d'acord amb la següent
ordre del dia:
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Memòria raport dels treballs de constitució de la «K. E. F.» pel senyor
Joan B. Albinana, secretari.
Presentació i explicació de les finances, pel Sr. Joan Piferrer, caixeradministrador.
Donar compte dels delegats elegits en cada població.
Elecció de càrrecs del Comitè Directiu que ha de regir la «K. E. F.»
en el curs de 1910 a 1911.
Designació de la localitat ont haurà de celebrar-se i vinent Congrés.
A dos quarts de dèu de la nit. — Vetllada organitzada pels esperantistes
sabadellencs en honor dels senyors Congressistes, la qual tindrà lloc en els
salons de l'«Ateneu», prenent-hi part distingits esperantistes.
Dia 16 de Maig

(dilluns):

A les dèu del matí.—Segona sessió. Discussió dels temes presentats,
baix aquest ordre:
Tema primer. — «,JES convenient, per al millor desenrotllament de la
«K. E. F.», la designació de més d'un delegat en cada localitat?» — Ponent:
Josep Palmerola, de Vic.
Tema segon.—«Per als samideanoj que viuen lluny, isolats dels centres ont hi han agrupaments, es necessari que'l Congrés acordi l'institució
d'un Comitè per a que solventi i aclareixi 'Is dubtes i incomprensions que
s'ocorrin a dits companys, a fi de que puguin lograr posseir l'Esperanto al
menys amb relativa perfecció». — Ponent: J. Ximinis Guri, de L'Escaia
(Girona).
Tema tercer. — «Necessitat de fer propaganda constant i assídua en els
periòdics i diaris locals, principalment en els de Barcelona, per ser els de
més circulació.»—Ponent: Antoni Martí, de Sabadell.
Tema quart.—«Que'l Congrés acordi la creació de Marislan Komision,
que residirà a Barcelona, l'objecte de la qual serà la propaganda de l'Esperanto, per les claus Cefeè, entre - ls marins dels vaixells extrangers que
visitin el port de Barcelona.» — Ponent: F. Pujulà i Vallés, de Barcelona.
Tema quint.—«Amb el propòsit d'estimular als esperantistes, seria útil
organitzar concursos literaris de treballs en Esperanto (originals o traduïts),
concedint recompenses als que sortissin premiats. Projecte i manera de
poriar-ho a terme.» — Ponent: Domènec Serdà, de Sabadell.
Tema sext. — « Utilitat d'introduir l'Esperanto en les institucions oficials, creant en aquest sentit, dintre de la «K.. E. F.», seccions especials.
— Ponent: Grupu «Lumon», de Terrassa.
Aquests són els temes presentats fins al dia 28, lo qual demostra que
hi ha vertader interès en fer alguna cosa pràctica, com així ho espera'l
Consell Directiu.
El Consell Directiu ha cregut oportú la celebració d'un Banquet de
germanor, el qual tindrà lloc el dia 15 (diumenge), a les vuit en punt de la
nit, a l'esplèndid saló de l'Hotel de Espanya. El preu del cobert es de
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quatre pessetes, havent d'enviar el llur nom al domicili de la «K. E. F.»
tots els esperantistes que vulguin assistir-hi.
Durant l'ulüm mes han engruixit nostres rengles, esperantistes de
L'Escala, Berga i Igualada, en les quals poblacions regna fort entusiasme
per la nostra «K. E. F.» així com també s'han adherit els agrupaments
«Espero Kataluna», «Esperanto Juneco», «Olola Stelo», «La Kvinpinta
Stelo» i «Nova Scmo», lo qual demostra una volta més la bondat de la
nostra institució.
Se prega a tots els que tinguin intenció de quedar-se a Sabadell durant
els dies 151 16, que a la major brevitat, ne donin coneixement, per postal,
an aquesta Redacció (si volen que se'ls procuri allotjament) fins al dia 12
d'aquest mes.
Gràcies a les gestions fetes pels nostres companys de Sabadell a l'Ajuntament de dita ciutat, «K. E. F.» tindrà a sa disposició-1 magnific saló
de sessions de dita corporació, com també possiblement una subvenció metàlica; lo qual, sens dubte, serà acordat en una de les pròximes sessions de
dit Ajuntament, fent patent això l'entussiasme que sent per la nostra idea.
El Consell Directiu (provisional) dóna mil mercès a tots els senyors
que han tingut la bondat de dirigir-li paraules d'encoratjament, ja per
cartes rebudes en aquesta redacció, o desde altres periòdics, ja que això ha
demostrat a dit Consell que no's troba sol a la lluita, i que té qui'l segueix
per a apoiar-lo si ho fa bé, o advertir-lo si s'equivoca.
Tots els senyors esperantistes que vulguin arribar a Sabadell a hora
oportuna per a assistir a les recepcions de l'Ajuntament, «Gremi de Fabricants», «Escola d'Arts i Oficis», i «Centre de Dependents», poden sortir de
Barcelona (estació del Nord) en els trens de les 8'23 i ç/50 del matí, i han
de baixar al parador de la Rambla on ja hi haurà una nombrosa comissió
d'esperantistes sabadellencs per a donar-los la benvinguda.

*

*

*

KQRESPONDADO
Al niaj afablaj gekunlaborantoj ni devas insiste peli, ke ili sendu siajn
manuskriptojn, legeble skribilcijn, nur sur unu Jlanko de la papero. Plie,
kvankam ni laü bezone koreklos la alsenditajn skriba ojn, ni unike korektos
tiujn, kiuj ne entenos multajn erarojn, tiamaniere ke, por ilin enpresigf en
nia gazeto, ni ne estos devigataj ilin verki novan fojon.
F"'« T. P., S'°i J. Pratdesaba, J. M." T., J. P., A. B. kaj J. B. M.: Viajn
alsenditajn verkojn estos baldaü publikigitaj.
Presejo «L'Avenç»: Rambla de Catalunya, 24, —BARCELONA
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A V I Z O : La Redakcio konservas al si la
rajton korekti lau bezone la mairoskrip.
lojn. Neakceptitajn manuskriptojn om
ne resendas.

E N H A V O ; En Sukceso, — Raporto de la unua kongreso de katalunaj Esperantistoj en
Sabadell. — Kongresaj Amuzajoj. — 1 ri komunikajoj. — Balado. — La sesa kongreso en
Washington. — Enlanda Movado. — Gazetaro. — Oficiala parto.

EN SUKCESO

L

A Unua Kongreso de Katalunaj Esperantistoj okazis sukcesplene. Kaj ne estàs nia alju o fakto, kiun al ni vidigas nia natura
entuziasmo por tio kion ni kontribuis okazigi, sed la rezultatoj atingitaj per la ies klopodo.
Se ni estus el tiuj homoj, kiu kontrolas la sukcesojn perla amasoj
de homoj partoprenintaj en la okazado de manifestadoj de ideoj; se
ni estus el tiuj homoj kiuj unike alju as per la eksterajaj manifestadoj, vere nia Unua Kongreso ne estus kronita de gloro. Sed ni
kontrolas la valoron de la okazajoj per tio, kio estàs ia vera animo,
ia vera vivo, ia vera valoro: kaj estàs nediskutebla ke la valoro
intima, efektiva, de nia Unua Kongreso estàs en tio, kio determinas
la vojon alkondukantan al plej baldaua atingo de la celo por kiu ni
entuziasme klopodas; estàs en tio, kio elmontras kaj vidigas ke apud
ni, flankon e la flanko estàs amaso de lertuloj, de kura uloj kiuj
senhalte, senripoze laboras por nia Esperanto kaj por la peroj alkondukantaj al nia idealo, t. e. al Esperanto, kaj al pli grandigado de
«K. E. F.»; estàs sindonemuloj grandnombre kiu staras e la piedoj
pretaj por konkeri tion, kio estàs por ni ta gaj elementoj por la disvastigado de nia internacia lingvo kaj por alvarbi tiujn elementojn
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kiuj plifirmigos nian estontecon. Kaj pro tio ni fiere asertas ke nia
Unua Kongreso estis triumfo, kaj en la triumfo de la Kongreso estàs
ankaü, kompreneble, la triumfo de «K. E. F.»
Kaj tio ni ne konstatis nur en la urbo de la Kongreso, sed e
en la eksterajo: ne estàs unike ni, kiuj proklamas ke nia organizado
estàs inda de la celo por kiu i estis fondita, kaj ne unike ni, esperantistoj praktikaj, kiuj jesigas ke i estàs honorebla kaj efa, sed la
elementoj kaj organizadoj íremdaj al nia societo, la organizadoj kiuj
estàs la riprezentantoj deia urboj kaj iaj direktantoj.
Jen; iuj la kongresistoj per si mem tion povis konstati en Sabadell: tie lia MoAto la urbestro je la nomo de la urbo deklaris sian
protektadon al esperantistaro; l'a «Gremi de Fabricants» (Korporacio
de Fabrikistoj), la «Escola Industrial» (Indústria Lernejo), kaj la
Centre de dependents del Comerç i de la Indústria» (Societo de Komercindustriaj Oficistoj) proklamis ankaü sian bonvolecon kaj íavoron por Esperanto — kiel ni raportas en alia loko de «K. E.»—kaj
krome, dum la Kongreso oni scii is ke lia Mo to la Urbestro de Tarragona, je la nomo de la Urbestraro petis al la Kongreso okazigi la
Duan Kongreson en tiu i fama kaj historia urbo. Kion pli ni povus
esperi?
Ne estos de nun la esperantistoj kiuj devos iri de loko en lokon
peti bonvolecon kaj favoran akcepton por nia ideo; ni konstatas ke la
tempo alvenis, kiam nia konstanta agado komencis frukti; ni konstatas ke fine la efaj elementoj de la urboj kaj sekve de Katalunlando
komprenis ke ni ne batalos por utopio; oni fine deklaras ke ni estàs
forto kaj oni esperas de ni, konsekvence, agadon kaj sukceson.
Ni ne dormu sur lala roj: pro tio, ke ni ne estàsherooj, pro tio, ke
ni devas konkeri aliajn fortojn aliajn helpilojn, ni ne siestu! Nune pli
oi anta e ni devas plej fervore klopodi, kaj en ia estanta klopodo
ni sentos stimulon, kaj konsekvence sajnapremion, pro tio ke ni konkeras praktikaj n kaj videblan celojn.
Ni preti u por ke en la Dua Kongreso de «K. E. F.» ni atingu
plej valoran konkerojn; ni preti u por korespondi al sindonemeco de
la urbo Tarragona kiu deziras krom kunhelpi nin, nin irka braki; ni
preti u senhalte por pli enradikigi nian «K. E. F.», t. e. Esperanto.
La Dua Kongreso de Katalunaj Esperantistoj estos alia triumfo!

•

*

*
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UNUA KUNSIDO JE LA GRANDA SALONO DE LA SABADELLA
' URBDOMO

RAPORTO DE LA UNUA KONGRESO DE
KATALUNAJ ESPERANTISTOJ EN SABADELL

T

iu i Revuo, organo deia <<K. E. F.» ne estàs kiu devas komentarii
kaj apologii la taskon faritan de la organizintoj de la Federació
kaj de la kongresistoj: al ni nur apartenas priskribi la laboron faritan
per maniero klara kvankam konciza, por ke iuj, same tiuj kiuj plenaj
je sankta entuziasmo klopodadis kaj klopodadas por doni formon kaj
vivon al la «K. E. F.», kiel tiuj aliaj, kiuj pro malgrandanimaj egoismoj, antipatioj personaj a de partió kontra agis ian fondi on, povu
ju i la aferon juste kaj klare.
Tamen, ni ja devas konstatigi nobh kaj malka eme ke nia agado
tute nin kontentigis kaj kura igis por la estonto, ar ni liavas firman
konvinkon pri tio, ke alvenos tago, ne multe malfrua, en kiu kuni inte
iuj katalunaj esperantistoj irka ni, ni havos tian tutan forton necesan por atingi unu el niaj celoj, kaj montri, ke la kataluna esperantistaro estàs unu vera sola familio.
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Kiel estis anoncita per la oficiala organo de «K. E. F.» kaj kelkaj Barcelona] urnaloj, je la deka kaj duono matene alvenis e la fervoja haltejo kelkaj samideanoj el Barcelono, Terrassa, Manlleu, Vilanova i Geltrú, Bàrbara del Vallès, Vic, Tarragona kaj el aliaj urboj
por partopreni en la taskoj de la Kongresaj Kunvenoj.
lli estis atenditaj de niaj Sabadell'aj samideanoj, kiuj oje manpremis la jus alvenintojn, kaj post la rubrikaj salutoj oni organizis
gravan manifestacion kiu preskau trapasis la tutan urbon vekante la
scivolemecon de la urbanaro pro la esperantaj flagoj kiuj n kunportis
niaj Barcelonaj amikoj.
Unue, ni estis akceptitaj e la instrua societo «Centre de Dependents del Comerç i la Indústria» kies prezidanto Sro. D. Saló, post
nia prezentado farita de la maljuna sabadell'a esperantisto Sro. A.
Miralles Gual, gratulis kaj dankis al la «K. E. F.» por okazigi ian
unuan Kongreson en Sabadell, kaj li finis dirante, ke la domo de ilia
societo estàs je la dispono de «K. E. F.». Sro. D. Dalmau el Barcelono, je la nomo de iuj, esprimis la dankecon kiun ni sentas por tia
grava prezento.
Tuje ni iris e la gravan societon «Gremi de Fabricant»), en kies
domo jam nin atendis sia prezidanto Sro. M. Duran i Folguera, la sekretario-advokato Sro. G. Casals i Pena, kaj Sro, A. de P. Campmany. Sro. Duran akceptis nin la dante Esperanton, lingvo kiu estàs
difinita, — li diris—por faciligi inter la popoloj el la plej malsamaj
lingvoj lainterrilatojn kaj la inter an ojn de industriajoj kaj komercajoj. La Komerca Cambro (sekcio de tiu èi societo) jam de longe
akceptis Esperanton kiel internada lingvo.
Sro. Delclos el Vic, dankis je nia nomo al Sro. Duran pro siaj la dindaj paroloj por Esperanto, kaj rekomendis' al i tiu sinjoro ke la
grava societo kiun li prezidas influu por ke esperantaj n kursojn
estu donataj ce la «Escola Industrial» el Sabadell, respondante sinjoro Duran ke li klopodos por efektivigi nian proponon. Poste la sekretario Sro. Casals montris al ni tre antikvajn dokumentojn datumitajn
dum la XV. a jarcento, kiuj montras la antikvecon de Sabadell pro la
fabrikado el lanteksa oj.Alia vizito estis farita al la «Escola Industrial
d'Arts i Oficis» kie la klera sabadell'a esperantisto Sro. A. Lagarriga,
per elokventa parolado prezentis la kongresistoj n al la profesoroj, al
kiuj li anka rekomendis nian lingvon por ke Gi estu instruota en tiel
grava lernejo. Respondis la proíesoro de me aniko Sro. Cortada
je la nomo de la profesoroj, ke ili iuj penós por ke dum la venonta
kurso 1910-11, la deziroj de ni esprimitaj havu eiektivecon.
Xia lasta vizito estis porlaUrbestraro, e kies domo akceptis nin
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la Urbestro Sro. F. Griera kaj kelkaj urbkonsilantoj al kiuj nin prezentis nia inteligenta samideano Sro. D. Serdà, kiu facilmaniere paroladis
dirante ke, dum iuj tempoj la sabadella Ürbestraro simpatiis kun nia
ideo, elmontrante tion, ke, se la urbkonsilantoj estàs la esprimo de la
urbo, nia tuta urbo estàs enperantigita, pro tio, ke neniu urbkonsilanto neis al nia afero sian helpon, kiam ni in petis por nia propagando. Sro. Urbestro post saluti al la kongresistoj diris ke Sabadell'o ne havasgrandajn aleojn, ri ajn konstrua ojn, ion kio ornamas
aliajn urbojn, sed tamen i havas grandan junularon kiu sin priokupas ne nur pri la materiala laboro propra de urboj industriaj ?ed
ankaü pri la venko de iuj noblaj ideoj kaj artoj. Li fini is dirante:
«tiu i domo estàs la domo de la urbo kaj mi je ia nomo diràs, vi
estàs en via hejmo», Sro. J. B. Albinana, dankis al la Urbestro la varmajn parolojn al ni dedi itaj, promesante ke ni iuj restos iam dankemaj pro la gastemeco de Sabadell'o. Poste ni vizitis la diversajn
urbajn oficejojn, akompanitaj de kelkaj urbkonsilantoj, is niaeliro
por iri tagmezman i. Estis la unua kaj duono, kaj la unua kunsido
devis okazi je la tria posttagmeze.
i a KUNSIDO
La kunsidoj okazis en la efa salono de la Urbodomo. Prezidis
amba kunsidoj n Sro. Johano Piferrer, kasisto-administranto de
«K. E. F.» kaj en sia dekstra flanko sidis Sro. J. B. a Albinana, Sekretario, kaj maldekstre, Sroj. A. Badia, Vic-prezidanto, kaj Sro. J.
Ustrell, Vic-kasisto-administranto.
Je la4. a , Sro. Prezidantomalfermislakunsidon. Liklarigis al multenombra eestantaro ke nia estimata efektiva Prezidanto, Dro. J.
M.a Terricabras, ne povis eesti kaj sekve prezidi la Kongreson, tial ke
ur aj neprokrasteblaj devoj de lia kuracista profesio katenigas lin en
Viko. Li petis pardonon al Sroj. gekongresistoj, dezirante al Kongreso bonan sukceson.
Sro. J. B. a Albinana, ekkomencas la legadon de la raporto pri la
klopodoj entreprenitaj is la starigado de «K. E. F.».
Tiu i raporto plej detale klarigas kial la organizintoj entreprenis
la fondon de <J\. E. F.», kaj plie liveras al iuj la celojn por kiuj povas la federacianoj ldopodi.
Gi estis aplaüdita je la fino, kaj unuanime akceptata.
Sro. Johano Piferrer, Kasisto adminístranto, legis sian raporton
pri financoj de «K. E. F.», kiun ankaü estis aprobita. Ni in konigos
katalune al niaj geabonantoj, kaj gefederacianoj.
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La sarna samideano, konigis poste la nomaron de la. delegitoj de
«K. E. F.,» la nombron de gefederacianoj, kaj la ali intaj grupoj, laü
la j ena ordo:
DelegiM.ro de «K. E. F.t>:

Sro. Delfí Dalmau, de Barcelona; Sro. Joaquim Garriga, de Sabadell; Sro. F. Mestres, de Vilanova i Geltrú; Sro. A. Bach, pbre., de Vic;
Sro. J. Puigbonet, de Barberà del Vallés; Sro. M. Espar i Boquer, de
Balaguer; Fino. J. Massagué, de Cambrils; Sro. Josep Pi, de Olot;
Sro. B. Pineda, de Terrassa; Sro. LI. Coll, de Manlleu; Sro. J. Molas,
de Tarragona; Sro. P. Alsina, de Premià de Mar; Sro. F. Blanquer, de
Castellar del Vallés; Sro. J. M. Brú, de Tivissa; Sro. LI. Margenat, de
Sant Llorenç Savall; Sro. J. Coll, pbre., de Sant Feliu de Codines;
Sro. J. Sola, de Mataró; Sro. J. Ximinis Guri, de L'Escala; Sro. J. Cardona, de Berga, Sro. E. Aguadé, de Reus.
La ntimaró de gefederacianoj kaj grupoj ali intaj al «K. E. F.», ni
ekkomencas ilin publikigi en la 2.a kaj tria pago de la kovertoj.
Pro tio, ke multaj el la ali intaj grupoj speciale komisiis privatan
delegiton por eesti en la Kongreso kaj partopreni en iaj kunvenoj,
Sro. Prezidanto permesis al iliparoli al la gekongresistoj. La grupaj delegitoj estis:
Sro. C. Urbez, el «Espero Kataluna», Barcelona; Sro. J. Serra, el
«Laboro Esperanta», de Vilanova i Geltrú; Sro. J. Guillomia, el «Uiam
Antauen», de Sant Martí (Barcelona); Sro. J. Pujol, el «Escola Universitària», de Barcelona; Sro. M. Lafuente, el «Kvinpinta Stelo», de Barcelona; Sro. J. Arnella, el «Esperanta Nesto», de Barberà del Vallès;
Sro. J. Casajoana, el «KomercaFako, de C. A. de D. del C i de la I., de
Barcelona; Sro. J. Molas, el «Tarragono Esperanta», de Tarragona;
Sro. A. Marti, el «Esperanto Semo», de Sabadell; Ptro. A. Bach, el «Vika
Esperantistaro», de Vic; Sro. LI. Coll, el «Esperanto Amo», de Manlleu;
Sro. S. Margenat, el «Monta Grupeto», de Sant Llorenç Savall; kiuj
varme esprimis sian bondeziron kaj sukceson al «K. E. F,», kun plena
fido atingi per la ies kunhelpo nian celon.
Poste, la Prezidanto anoncis ke, ar la organizintoj de «K. E. F,»,
deziris ne plu daürigi en la estraro de la Federació pro tio ke sia organizada laboro jam fini is, kaj pro la aliaj kialoj klari'gitaj en la raporto legita de sinjoro la Sekretario, la Kongreso devas elektilanovan
Komitaton por la periodo 1910-11, kaj li permesis kvin minutojn da
libertempo por ke la gekongresistoj interkonsentu pri tiu afero.
Laü la balotado rezultis elektitaj Sroj. J. Bremon Masgrau kaj
J. Pujol Montfort, el Barcelono; Sro. J. Delclòs, el Vic; Sro. J. Piferrer
Rifà, el Sabadell; kaj Sro, V. Alavedra, el Terrassa.
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Ni de vas rimarki ke i tiuj Sroj. estis elektitaj preskaü per la vo dona oj de iuj, kio vidigas la interkonsenton de la gefederacianoj pri
tiu afero.
Poste la sekretario legis du komunika ojn rilate al la loko kie ni
devas kunveni en la venonta jaro.
Unu estis de la grupo «Vika Esperantistaro», kaj la alia de la
Tarragona Urbestraro.
«Vika Esperantistaro» invitis nin por nia Dua Kongreso per varmaj vortoj. La delegito el Tarragona diris ke, ne nur estàs la Urbestraro, kiu invitas al ni sed anka la Provinca Deputataro, kaj la societo «Atracció de Forasters», promesante ke ni estos tre bone akceptitaj,
pro kio, iuj akceptis ke nia dua Kongreso okazos en Tarragona dum
la venonta jaro.
Kun tiu i decido oni finis la unuan kunvenon, kaj la prezidanto
invitis al la gekongresistoj por ke ili eestu al la nokta festo, e la salonoj de la societo «Ateneo».
2 a KUNSIDO
Gi komenci is je la dekunua matene sub la prezido de Sro. Piferrer. Tiu i sinjoro post peto de kelkaj kongresanoj, kiuj bezonis
foriri tagmeze al Barcelono kaj deziris partopreni en la diskutado de
la temo prezentita de Sro. Serdà, kies temo estisenlakvina loko de la
programo, proponis an i ian ordon en la senco ke, la temo 5.a estu
unue diskutata; kaj tiel aprobite, li cedis la parolon al Sro. Graupera
el Sabadell, kiu legis la verkajon de nia amiko.
Jen kiel parolas Sro. Serdà, pri sia temo «Kun la celo stimuli al
la Kataluna Esperantistaro, estus utila organizi esperantajn literaturajn konkursojn premiante la plej bonajn verka ojn (originalaj a
tradukitaj?). Projekto kaj maniero por organizi tion».
«Mi konstatis ke kio pli taügis por la disvastigado de la Kataluna
lingvo interkatalunoj, ke kio pli taügis por instigi al katalunoj skribi
katalune siajn verkojn, estis la «Floraj Ludoj» a Literaturaj Konkursoj .
Kiu tion neos, tiu ne konas la veron. Tamen mi ne forgesas ke ne
iuj verkoj estis premiitaj en tiaj konkursoj kaj e iujn poetojn kaj
prozistojn ne konigis al ni, tiu i de la Katalunoj tiel atata festo, Sed
mi estus devigata fari multajn konsiderajojn rilate al tiu afero. La efa kaüzo estàs en la maniero kiel oni alju as la verkojn, enerale, en
tiaj konkursoj. Mi tion konstatis de tre proksime, kaj mi sperte povas
priparoli tiujn aferojn. Pro la ftrotekto al amikoj niaj konkursoj kata-
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lunaj fari is, enerale ridindaj, kaj fari is infanaj ludoj, efe tiuj kiujn
oni okazigas en eksterbarcelonaj urboj. lli íarigis kiel necesega afero
por niaj « efaj Festoj», kaj tiuj festoj rilatas al ni, kio rilatas al aliaj
popoloj la «bovoviraj kuradoj».
Ni vidas, do, ke niaj katalunaj konkursoj havas flankon ta gan
kaj malta gan; flankon utilan kaj malutilan: ni sciu el erpi la bonon,
la ta gon kaj la utilon por atingi per tuj konkursoj en Esperanto, bonfaran agadon, kaj instigi per ili al niaj kamaradoj verki kaj perfektii kiel verkistoj kaj kiel esperantistoj, ilin stimulante samtempe per
rekompenco kaj distingo.
Taugas adapti al ni tiun i peron por atingi de la katalunaj esperantistaj verkistoj, kiuj ne sentas inklinon liveri sian utilan laboron
al ceteraj esperantistoj mallertaj, ke ili sentu sin de i allogita, kaj povu
ni tiel akiri aron da stilistoj se tio estas eble, kaj liveri samtempe literaturon ri an kaj ekzemplan kiel originalan kaj tradukitan.
Cetere, per tiuj konkursoj ni starigos agrablan kaj mirindan feston,
kiu montros ke Esperanto scias eltiri profiton el tiuj aferoj kiuj montras utilecon efektivigeblan, kaj starigante samtempe belan kaj sukcesan feston.
Jen la detala projekto:
Mi konsistigus la konkurson el du partoj:
Ordinaraj temoj kaj Ehsterordinaraj temoj.
Por la Ordinaraj temoj mi difinus:
Premio al plej bona kanto al Amo.
Premio al plej bona proza Literaturajo.
Premio al plej bona tradukita Poezio. el Katalune.
Premio al plej bona tradukita Prozajo, el Katalune.
Pri la du lastaj estos anta e difinitaj la verkoj por traduki.
Rilate al unua temo difinos premion la «K. E. F.»,kaj rilate al la
tri ceteraj, la organizintoj kune kun la loka kongresa komitato klopodos, por ke premion estus difinita de societoj aupersonoj el kie okazos
la Kongreso kaj la «Literatura Festo».
Mi donas tian preferon al tradukajoj, — u en prozo, u en verso
— ar mi ju as in meritinda, pro tio, ke ne estas facile — la mia
opinió — verki perfektan tradukajon. Eble viavice, vi kredos ke estas
multaj malfacilajoj por alju i konscie, kiun el multaj alsenditaj tradukajoj estas la plej bone tradukita. Mi rimarkis ke en sama verko
tradukita de malsamaj homoj, oni iam konstatas e kiu la stilo estas
plej pura, la elturni oj pli belaj kaj harmonia], kaj la spirito de la
verko pli fidele translokita kaj interpretata, kaj e kiu tiu savoirfaire
tiel propra kaj karakteriza de la bonaj tradukistoj kaj de la aütoroj
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mem, estàs trovebla. Tiujn i malsimilecojn kiujn mi citis, krom
aliaj, mi konstatis en du Esperantaj traduka oj faritaj de malsamaj
tradukintoj de unu sola originalo. Pri la kapableco de la tradukintoj
estàs nenia dubo, car unu estàs Sro. Grabowski kaj Sro. Kabe la
alia. La tradukita originalo oni trovos en la Enkondukanto, de Grabowski, kaj en Pola Antologia, de Kabe, sub la titolo La Simó de
V Mondo.
Anta e mi devas konfesi que mi nek iomete konas la polan lingvon;'
sed en la atenta kaj kompara legado de amba traduka oj, oni rimarkas — la mia alju o — ke tiu de Grabowski estàs laulitere, dum tiu
de Kabe ajnas, ke la tradukinto sciis tiel íidele interpreti la senton de
la originalo, ke li atingis eltiri la tutan belecon kaj la senton; li ilin
proprigis al sia personeco de esperantisto, kaj ilin disvolvis tiel belmaniere, tiel akurate, per floraelesprimado, ke la pli malsperta homo
ekkrius: «jen verko skribita rekta en Esperanto; jen verko skribita en
patra lingvo, en lingvo kun kiu oni sentis, suferis kaj amis.» Ci tiu
estàs la impreso kiun mi sentis dum mia komparo.
Alian detalon mi povas ankora prezenti al vi. Anta ne multe la
«Germana Esperantisto» malíermis konkurson-ekzercon. Gi konsistis
traduki el la germana lingvo artikolon originale verkitan de doktoro
Foerster; kaj u vi scias kiu plej bone in tradukis? Do, Sro. Cario
Bourlet, franco. Vi vidas, sekve, ke ne estàs tiel facila afero esperantigi, kaj pro tio la tradukado meritas konsideron kaj gravecon. Oni
bezonas krom perfektan elkonadon de la lingvo tradukota, plenan
elkonadon de tiu al kiu oni tradukos; oni bezonas plie.prilingvan kulturecon kaj posedi facilecon de esprimado kaj de kompreno, kiujn ja
estàs malsimilaj en iuj tradukintoj, pro tio ke iuj ne posedas ilin egalajn, kaj kies malegaleco mi opinias ke ne estàs malfacile alju i Kaj
tion, kion mi konstatis e esperantaj tradukajoj, kaj e aliaj lingvoj,
vi sendube anka konstatis.
Kiel Ekster or dinar aj Temoj, mi akceptus iuj n, kiuj n societoj, grupoj au individuoj prezentas al ni kunigante premion al ili. ï i a j Temoj
devas sin rilati al Esperanto a al io koncernante al i.
Rilate al alju ado de manuskriptoj — kaj tion mi parte prunteprenis al «Esperantistaj Floraj Ludoj» — oni povus organizi laü la jena
formo:
Prezidanto de la Konkurso: Sinjoro la Prezidanto de «K. E. F.»
Alju antaro: — Rajtigi la Direktantan Komitaton de «K. E. F.»
por ke i ilin elektu, el kiuj oni nomos Sekretarion.
Pri la alju antaro. — Ciu alju anto estos samtempe: i . a ju anto
de una temo; 2. a ju anto d e d u a temo; kaj 3- a ju anto de tria-temo;
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t. e. li estos ju anto de 3 malsimilaj temoj en malsimila ordo de aljugado, de tiuj temoj kiujn li anta e estus elektintaj kiam oni estus
al li petata sian konkurson kiel alju anto. Esceptinte la Prezidanton
kaj la Sekretarion, la alju antaro povos partopreni en la Konkurso unike en la temoj kies aljugontoj ili ne estos. La Prezidanto
kribados la al li alsenditajn manuskriptojn: la plejbonajn verkitajn
li sendos al i . a alju onto. Tiu i ilin sendos post aparta klasiíikado,
al 2. a alju onto de la sarna temo, kiu faros anka sian klasifikadon kun
klarigaj rimarkoj pri la manuskriptoj kiujn li opinias premiindaj. Tiun
iklarigojn kaj klasifikadon li verkos sur aparta papero (enfermataen
koverto, kiun li sendos kunc kun la alju otajn manuskriptojn al
3. a alju onto. Tiu i agos kiel la 2. a sen malfermi la koverton entenantan la raporteton de i tiu, kaj li sendos ion — t. e. manuskriptoj, raporteto de la 2. a alju into kaj la sia — al la i.» alju into, kiu legos
la raportetojn de la ceteraj alju intoj kaj komparos ilin kun tiu de li
farita.Li — la I.* alju into — verkos lastan raporton pri la de lifarita
laboron, kiun kunigos al la manuskriptoj kaj sendos al la Prezidanto.
En okazo de malkonsento inter la alju antoj, la Prezidanto decidos.
Pri la cetero, mi sekvos la katalunan kutnnon.
Jen, karaj gekongresistoj, mia propono. Se vi opinias in inda,
in reformu a
in akceptu entute; mi bonvole akceptos viajn reformojn al i, se la gekongresistoj ankaü ilin akceptas. Mi restos tre
kontenta se «K. E. F » prenas sur sin i tiun feston, kaj se mian celon
oni atingas, mi sentos la ojon de tiu kiu plenumis sian devon.» —
D. Serdà.
Ptro. Bach, el Vic, proponis ke ne estu la komitato de «K. E. F.»
la komisiito por nomi la ju antaron kaj la okaze decidi kiaj devas
esti la verkoj premiitaj, sed ke por tio oni nomu iaman ju antaron
kiu povus konsisti el personoj famekonataj en la Kataluna esperantismo, kies nombro pligrandi adus dume eliradus novaj kompetentuloj, rajtiginte prefere por eniri en tian ju antaron la poliglotojn.
Sro. Serdà rimarkis al Ptro. Bach ke en okazo de konsento pri
tio, kion proponis tiu i, neeviteble krei us oligarkio el kelkaj memrajtigitoj kies volo superus iujn; kaj lia kompreno konsistis je tio ke
la ju antoj devus esti an ataj, por tiel profiti la personajn ecojn
de èiu esperantisto, kiu dezirus esti preta por ju i temon la sia
kompreno.
Sroj. Dalmau kaj Colet estàs je la sama opinió kiel Sro. Serdà.
Sro. Pujol proponas ke la komitato de «K. E. F.» nomu la juantaron.
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Sro, la Prezidanto kredas, ke la komitato de «K. E. F.» nur povus
nomi la prezidanton por la aran o de literatura konkurso.
Sroj.Serdà kaj Figuerola klarigas kelkajn punktojn pri la organizado.
Sro. Albinana diràs ke la Kongreso devas iujare nomi la juantojn.
Sro. Serdà akceptas tiun aldonon kun la klarigoj, ke la Kongreso
devas nomi iujare tri organizantojn de literaturaj konkursoj, kiuj
poste nomos la ju antaron.
Tio estàs aprobita por iuj, kaj la prezidanto permesas kvin minutojn da libertempo, por ke la Kongresanoj interkonsentu pri la
tri organizantoj, kiuj oni devas nomi, rezultante esti post baloto,
Sroj. D. Serdà, el Sabadell, J. Rosals kaj F. Pujulà el Barcelono.
Pri la temo «Estàs necese ke «K. E. F.» havu du delegitojn en
tia urbo por plibonigi ia disvasti ado?» de Sro. J. Palmerola el Vic,
parolis anstata ia a toro Sro. Delclos dirante ke povas okazi ke
delegito malsani as a pro siaj aferoj, devas lasi la urbon, kaj
«K. E. F.» restas sen delegito en tiu loko.
Li proponas do, starigi vic-delegiton por anstataui la delegiton,
kaj anka helpi lin, iuokaze.
La Kongreso decidas post la paroloj de kelkaj kongresanoj, ke
la delegitoj mem nomu la vic-delegitojn anoncante tion al komitato
de «K. E. F.» por la aprobo de la nomoj.
Sro. Dalmau defendis la temon de Sro. J. Ximinis Guri el L'Escala (Girona), kiu proponas starigi komision por klarigi la dubojn pri
Esperanto, kiujn ofte havas la esperantistoj kiuj lo as en urboj ne
havantaj societojn esperantajn.
Pri tio la Kongreso decidís, ke anstata komisio, estu la oficiala
organo de «K. E. F.» kiu devas respondi a klarigi la dubojn pri
gramatiko, malfermante sekcion en kiu iuj gefederacianoj estàs
petataj respondi iujn demandojn. En okazo kiam la demandoj ne
estos respondataj de niaj legantoj, la redakcio mem ilin respondos.
Sro. Martí legis sian raporton pri la temo «Ni devas propagandi
konstante kaj ofte en la iutagaj gazetoj, precipe en la Barcelonaj,
pro tio ke ili estàs la plej legitaj» kaj por ke niaj legantoj vidu la sencon de tiu temo ni publikigas in sube.
«Mi ne pretendos, karaj geamikoj, per mia mallonga parolado,
longe la di la meritojn de la Propagando, tute konvinkita ke vi in
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konsideras kiel la plej bona ilo por igi enradiki kaj kreskadi d u j n ajn
teoriojn kaj ideojn. Kaj kiam ni konsideras que Esperanto ne estàs
ankora atinginta la altegan lokon kiun i meritas pro siaj grandaj
kaj geniaj ecoj, ni devas peti la helpon de la Propagando se ni iuj volas ke la bela internada lingvo estu nune respektata kaj estimata kiel
d a verko naskita de la studado kaj la logiko; ke la muroj de iuj lernejoj i ante e oj, longe kaj senfine ripetante la vorton Esperanto, tiu
d estu kun entuziasmo akceptata de iuj geinfanoj, se ni volas, fine,
ke, en proksima estonteco, kiel luma diino, forigu la konfuzon kiu,
kovrante la homaron kun malluma mantelo, malpermesas ke la popoloj tute povu sin kompreni.
La plej bona ilo por propagandi estàs, sendube, la gazetaro, tiu
d direktilo de la publika opinió, lau kies volo la urbà vivado u restas gaja kaj trankvila, u sentas varmajn dezirojn de malamo kaj
ribelo, u i as entuziasmoplena pro la sdigo de ia ajn grava elpensa o.
La gazetaro, do, devas esti la altega piedestalo de kie la Esperantismo
proklamu sen ese al la mondo la regadon de la progresado kaj frateco, la publika tribuno kiu ien dissemu nian idealon. La «Kataluna
Esperantista Federació» havas sian revuon; sed tiu d perfekte plenumos sian devon se atingas — kion sendube i atingos — anta enirigi la entuziasmon de ni duj kaj, samtempe, sciigi al la fremda mondo esperantista ke, en nia Kataluna nació, kreante literaturajn
geniajn verkojn, fervore laborante por la progresado de la aliaj
belartoj; malsuprenirante en la grandegan kaj profundan maron de la
Scienco kaj akceptante la renovigemajn idealojn kiel anka d u j n
manifestadojn de kulturo kaj anta eniro, estàs malkvieta popolo kiu
batalas kaj sopiras por la libereco de sia patrujo.
Nia gazetaro, la gazetaro por la propagando, devas esti la iutaga kaj deiranta, la Barcelona gazetaro kiu sendube akceptos d u j n
esperantajojn elirotajn el la multenombro da plumoj de la Kataluna
esperantistaro. Doktrinaj artikoloj, opinioj de eminentuloj, kronikoj pri gravaj faktoj kiuj tute klare pruvas la praktikon kaj utilecon
de Esperanto, estàs temoj por kies defendo ne mankos certe la necesajn argumentojn kiuj, ne nur pligrandigos la esperantan rondon,
sed ankau konvinkigos tiulojn al kiuj, parolante pri la i n t e r n a d a
lingvo la nescio florigas en siaj lipoj ironian rideton.
Sekve mi proponas: ke la direktanta komitato de la «K. E. F.»
elektu la federacianojn kiuj, pro iliaj specialaj ecoj, plej bone scios
propagandi per la gazetaro; kaj, samtempe, — se ne momente, pli
anta nelonge almena — malfermu konkurson, kiel faris la «Germana
Esperantisto», en kiu oni premios la propagandan artikolon.' plej bone
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verkitan. Tio, por la federacianoj, estos kiel sprono, kiu ilin devigos
batali per la gazeta propagando. Batali estàs vivadi, amikoj, kaj nur
per nia sen esa batalado
la popoloj faros en konsento
unu grandan rondon familian.
ANTONI MARTí»
el Espernnta Stmo»

,

Post malgranda diskutado estis aprobita tiun temon, kaj atendi
la Duan Kongreson por plenumi la duan parton de la temo kiu rilatas
al la premio por la plej taüga artikolo el la aperintaj en la iutagaj
urnaloj.
La kvara temo, proponita de nia pioniro Sro. F. Pujulà Vallès
pri la kreo de Maristan Komisionon por propagandi Esperanton en
la maristoj el la eksterlandaj ipoj, kiuj vizitos la Barcelonan havenon, per efe aj losiloj, la a toro prezentis la i suban verka on, ar
sia saneco ne permesis al li eesti en niaj kunsidoj.
«Estimataj gesamideanoj:
Mi beda ras, ke la malsano retenas min hejme kaj malpermesas
al mi eeesti persone en tiu i Kongreso, el kiu tiom da bonaj aferoj
— mi estàs certa — naski os por la bono de nia individua tnoralo kaj
de la generala movado de Esperanto en nia lando.
Mi estàs devigata klarigi al vi la sencon de mia propono; tial mi
petas bonvolu senkulpigi, ke mi trouzos kelkajn momentojn vian
atenton. Aliparte, via senkulpigo estos des pli facile donebla, ke mi
ne parolos longe.
Neniu el vi bezonas grandajn nek malgrandajn argumentojn por
konvinki i, ke la efa celo de esperantista grupi o estàs la propagando, la propagando, kaj cïam la propagando.
Beda rinde, ni ne ankoraü atingis la tempon kiam ni tute simple uzos Esperanton u por nia plezuro u por niaj bezonoj. Beda rinde ni ankoraü estàs en tro granda malmultenombro. Amasoj, centoj,
miloj da personoj pasadas apud ni sen ia ideo pri Esperanto en iliaj
cerboj! Nia tasko ne estàs finita. Apena
i estàs en la komenco. Ni
devas propagandi ie, iam, al iuj! Propagandi senhalte, senripoze,
senlace, obstine!... Kaj nun, kiamlumo ajnas aperi sur nia lando, kiam
ni fine komprenis ke unui o estàs forto, kiam ni ekhavas k u r Federació gravan instrumenton de disvastigo kaj propagando de niaj ideoj,
ni devas profiti iujn níajn fortojn kaj alcentrigi ilin al nia efa celo.
La sperto montras al ni, ke la propagando, kiun oni faràs aJ
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fremdulo estàs pli efika oi tiu, kiun oni faràs al enlandano. La proíetoj iam estàs fremdaj. Ce ni, ni povas rimarki kun kia indiferenteco samlandano nia aüdas pri la aprobo al nia lingvo de nia eminenta
literaturisto Joaquim Ruyra. Sed rimarku, kiel grande li malfermas la
okulojn, kaj kiel ronde li rondigas la bu on, kiam vi certigas al li ke
la urbestro de Fuji-Orna a de A eki-Lakama a de iu alia elpensita
de vi vila o de Japanujo, estàs esperantisto!
Tiu ridinda inklino de la animo, ne estàs apana o nia. i estàs
homa! En iu popolo, en iu lando okazas same! Kial do ne profiti
tiun malvirteton por efikigi nian propagandon?
La fremduloj ne mankas e ni. En nia haveno ni akceptas iutage unu a du fremdaj n ipojn kun iliaj respektivaj maristaroj.
lli venas de malproksime. lli ofte tute ne konas nian lingvon. lli
kunportas malnovajn urnalojn: librojn, kiuj estàs multfoje legitaj...
La fremdaj homoj multe pli legas oi niaj. Promenu tra la kajoj de la
marbordo kaj vi vidos ilin—post la laboro — sidantajn sur la ferdeko,
legantajn u por instrui i u per kontra batali la tedon...Ha, se ni
povus en ovi en iliaj n manojn unu el tiuj mirindaj Cefe aj losiloj!
Certe i restus legita! Kaj certe tiu semo florus kaj fruktigus!
Mi estàs certa, ke mi ne bezonas eni vin plu! ke via konvinko
jam ekzistas!
Kreu tiun komisionon, kiu tre certe ricevos helpon de iu lando,
kiu tre certe disvasti os al iu haveno de la mondo kie estàs esperantistoj, kiu nepre fari os internada!
Mi paras al vi la tedon de klarigoj pri ia funkciado, kiurj mi
rekte donos al la sindonemaj samideanoj, kiuj sin proponos por tiu
meritinda tasko. Mi diris. —F. Pujulà.»
La Kongreso ricevis per apla doj tiun i temon kaj kore akceptis
in kune kun la personaj proponoj de ia a toro, sed kun la klarigoj
ke nun «K. E. F.» ne povas difini monon por tia propagando, is la
dua Kongreso, ar nune «K. E. F.» devas plifirmigi ian krediton.
Plie, tiu komisiono estos sekcio de K. E.
La temo sesa, proponita de grupo «Lumon» el Tarrasa, pri la
enkonduko de Esperanto e la Oficialaj Institucioj, kiel Industriaj
Lernejoj, Universitatoj, Komercaj Cambroj, k. t. p., okazigis iom
da diskutado, ar kelkaj kongresanoj opiniis ke tiu tasko estàs pli
facila al la lokaj grupoj oi por la komisiono, kiun, proponas krei tiu
i temo, kaj malgra la bona defendo ke de la temo faris Sro. Colet,
el «Lumon» la kongreso decidis rekomendi al la lokaj grupoj ke ili laboru por la atingo kiun celas tiu temo.
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Post la temaj diskutoj, Sro. Piferrer proponis al la Kongreso
esprimi laplej sincerajn dankojn al la Sabadell' a Urbestraro pro ia
morala kaj materiala helpo al «K. E. F.» kaj ahkaü sendi salutan*
telegramon al Majstro Zamenhof, je la nomo de la Kongreso. La
kongresistoj aprobis iujn tiujn éi proponoj.

*

•

•

KQNGRESAJ AMUZAJQJ

D

iMAN ON vespere la gekongresistoj solenigis la Kongreson per
vesperman o kiu okazis en la «Hotel d'Espanya».
Nokte ili estis invititaj eesti en literatura festo organizita de niaj
sabadell' aj samideanoj je ilia honoro, kiun prezidis nia nova komitatano Sro. Delclòs.
La vastan salonon de la «Ateneu de Sabadell», kie okazis la festo,
plenigis la geesperantistoj , kiuj avide a skultis la pàrtoprenintojn.
Sro. Dalmau faris apologion de Esperanto, komentariante samtempe
la aldira ojn de niaj kontra loj kun pravaj kaj konvinkigaj argumentoj.
Sro. Albinana, per originala poezio Deliro de studento, prezentis
belan verketon en kiu studento miksas kaj konfuzas la klarigojn en
ekzameno, pro kio li atingas malsukceson. La subtileco kaj bonhumoro de tiu poezio ridigis kaj amuzis iujn.
La sabadell'a samideano, la romantikulo — la de la fatalo ekbatita amiko J. Altura Pujada, tiu junulo kiu anta longe baraktas sin
kontrau tia malbona sorto, kaj kiu malgra sia volo fari is okaza
skeptikulo, ankaü partoprenis per originala verko La Dona i l'Esperanto kiunlegis lia amiko J. Torra. Lia proza o estàs, la nia alju o, la
unua ekrido kiun la amiko faràs al sia jus entreprenita nova vivo;
ar ja estàs nova kaj alloganta vivo por koro poeta la atingo de
amanta fian ino kiu estàs entileco kaj subtileco: la atingo de dorlotema esta o kiu scios, ni ne pridubas tion, gajigi kaj ojigi la ekzistadon de nia agema amiko, kiun la fatalo grizigis anta tempe lian
junecon. La de li disvolvita revo ajnas himno al virinoj, ajnas la
dankesprimado al tiu fra lino kiu sciis doni al li esperon kaj kura on,
kiu sciis forgesigi al li la de li suferitan pasinton. Ke i estu por lia
bono!
Nia redaktoro Sr. Martí volis ankau-li la fama flirtanto de la belo,
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de ridoj kaj virinoj — testi en tiu nokto la virinoj kaj veki en la koro
de la fra loj— e eble en sia propra k o r o — l a senton al amo. Kaj por
tion atingi li legis Leteron de amo, tradukita prozajo el erpita en la libro Romàntics d'ara de la kataluna verkisto Enric de Fuentes. Cu li
trafis? Espereble: e la íino, sur la viza oj de iuj gefra loj estis ekrideto de aprobo, e sur tiu de la ironia kamarado Martí.
Poste samideano LI. foll. el Manlleu, legis poezion el Krestomatio

KELKAJ ku_\e,RESANOj KAJ SABADELLAJ ESPERANTISTOJ EN LA ARBARO
«CAN

FEU»

kaj originalan tradukajon, per kiu nia malnova Manlleu'ano montris
^ian lertecon traduki.
Sro. Pujol, la simpatia samideano jus elektita Sekretarion, tiu
fraülo kies partoprenado en la Kongresaj kunsidoj esperigasal ni ageman kunhelpadon kaj laboradon, improvizis paroladeton per kiu li
dankis al kongresistoj sian elekton.
Fine, la festo-prezidanto Sro. Delclòs. dankis al alestantoj üian
eestadon, kaj sciigante ke la Sabadell' anoj regalos üin per lunch.
La festo fini is per dancado, en kiu ne mankis La Rondo. Kaj
estàs komprenebla ke la festo fini us tiel, pro tio ke la plej multoj
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estàs gefra loj, kaj la simpatio reciproka multan fojon postulas esti
esprimata apud orele. Niaj fraüloj ja estàs entilaj, kaj malgra ili
ne estàs tiel lertaj entijuloj kiel spertaj esperantistoj, ili klopodis por
ke la festo estus estinta festo de gajeco, kaj ho ve! hímno al Amo; sed
ne al Amo: al amindumado, kiu ja estàs a t a t a de la grefrauloj, sed,
ne havas tiom da adeptoj. tiel fervoraj J e la i a matene iuj dissi is.
Kiel postkongresan ekskurson oni organizis ekskurson al kamparo
en kiu partoprenis la gekongresistoj multenombre. Malgra la postagmezo ne estis tiel ridema kaj gaja kiel estis estinta la mateno,malgra
la suno lumis tra nebulo, kaj la fini o de l'tago iom grizi is, tamen i
ne influís en la promenantoj, kaj la gajeco estis nia devizo. Kaj tia
devizo ne estis kiel devigata a altrudita al ni afero, sed lute simpla
naiva gajeco kiun al ni liveris la plenumita kun sukceso tasko, — tio
ja influís sur nin — kaj nia natura ojo, ar la geekskursantoj estis
iuj junaj. Kaj vi ja scias ke en aro de gejunuloj seriozaj nur sufi as
unu sola gaja karaktero por sukcesi gajigi la ceterajn ajne mistikulojn kaj por foririgi la seriozecon kaj fari i iuj ardanta ojo.
Estis interesa kaj samtempe alloganta vidajo tiu, kiu aperis kontraü niaj okuloj de observemulo, kiam e la kamparo sen antaüa konveno, iuj la gesamideanoj kuni as iom post iom laü la karakterinklino
a pensomanieroj, au tute simple laü simpatio! Pli oi unu mi vidis, kiu
kvaza flirtanta abelo elektanta la floron por su i, iris de unu al alia
areto, elektis inter iuj, por fine trovi sian taugan kamaradon inon, kaj
estàs ankora
ojiga afero, rimarki kiel oni priparolis pri io, kio koncernas al Esperanto e ni, kiel oni priparolis pri iuj punktoj indaj de
rimarko de nia internacia lingvo, pri trafitaj tradukitaj vortoj, pri literatura, pri io, jen. Se la temo ne estus estinte tiel alloga, kiom bele
silenti kaj aüdi kaj a skulti nur! Sed multan fojon nia volo ne estàs superreganta kaj la forto de la entuziasmo in kontra staras kaj venkas
in. Mi rimarkis — kaj ne estàs la unuan fojon — ke la kamarado pro
aspekto ne klera, nelerta, en kies okuloj la forto interna ne helas, subite
veki as kaj lia veki o ajnas a roro por vi kiu lin ju is male... Estàs
en tio sensacioj kiujn la koro tuje ilin kaptas por resenti ilin poste en la
soleco, en la intima cambra de hejmo. Sed estàs alia plej intima ojo
kiam en karaktero humila, en simpatia viza o oni vidas okulojn lumantajn, montrantajn ne vulgaran klerecon, kaj oni konstatas ke la de vi
eltrovitan kecojn estàs realaj. Cion tion i mi elpruvis en tiu- i ekskurso, krom la akiron de novaj geamikoj. Kiam ree, mi sabadell' ano,
laü kutime vizitos novan fojon lakvieta, silenta, majesta arbaro; kiam
mi laü kutime iros sidi e la rando de «el pla de l'Amor» (la ebenajo de
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l'Amo) kontra tiuj altegaj rektaj pinoj, io ajnigos al mi la postkongresan ekskurson: mi ree vidos la amikojn en ludo — kvazaü ili estus
infanoj—mi ree vidos kiel gefra loj kolekti as sub kverkoj kaj senorde sidas sur la de la folioj tapi ita planko, mi ree aüdos la spritajojn
de iuj, kaj sen ia dubo la bloveto similos al mi la paroladojn de esta oj kiujn mi amas, kaj sen ia dubo la bloveto ajnigos al mi kanzonon:
la kanzono de la feli o. Kak kiel mi scii is de estimata poeto, mi ree
iros sur tiuj vojoj kiuj vidis min feli a, por ke la sur vojrandojn falinta feli o ree min feli igus...
La adiauo alvenis, kompreneble: mi sentis nenian beda ron pro
la dissi o, pro tio ke la « is la venonta Kongreso en Tarragona» restis
e mi kiel espero. Kaj tiu èi espero ajnigas al mi,ke la dua Kongreso
okazos morga mem, sed en morgauo tute proksima, en morga o kiu
ne estos paco kaj kvieto, sed alsopiro kaj laboro.

-¥•-¥-

*

TRI KOMUNIKAJOJ
Majstro Zamenhof post la apero de K. E. salutis al ni per tiu i
varmaj vortoj.
«Karaj Sinjoroj! La du unuajn numerojn de la KATALUNA ESPERANTISTO mi ricevis, kaj mi dankas; al la Federació kaj al ia organo,
mi deziras la plej bonan prosperadon. Via, Zamenhof..»
Jen la respondo al la telegramo kiun ni sendis je la nomo de la
Kongreso:
«La Unuan Kongreson de Katalunaj Esperantistoj mi kore dankas la saluto, kiun i sendis al mi. Via, Zamenhof.»
ALCALDIA CONSTITUCIONAL DE TARRAGONA.

Car oni esprimis al tiu i Urbertraro la deziron okazigi en nia
urbo la proksiman Esperantistan Kongreson, mi havas la honoron
prezenti al vi nian moralan kaj materialan kunhelpadon, kiujn estos
je la atingo de nia Urbestraro, en la kazo ke vi elektu nian urbon.
D. g. al V. m. j .
Tarragonon la i 4 a n Majon i o j o 8
La Urbestrci,

Pedró Cobos.
Sro. Prezidanto de la Kongreso de «K. E. F.» en Sabadell.
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BALADQ
Katalune verkis, J. López Picó.

Estis en la ekkomenco...
Ombro de la Nokto estis memfida bruna belulino. Viza e ielen,
kun la malligitaj haroj akvofale falantaj sur la malkovritaj ultroj,
i viglis la iradon de la steloj.
Kaj en la sereneco de iaj okuloj veturis la astroj, kvaza en
firmamento de duondormo. Ombro de la Nokto, per etenditaj brakoj
benis la ripozon de la mondo.
Ce la mondo io florís.
La Vento estis amema kaj entila fra lo. Li atis ludojn kaj
atis spritajojn pri amindumado. Li sciis pri la mistero de la arbaro
kaj la ensor ado de la supromontoj. Li konis de la maro la tuta
malavaran vastecon.
Li estis perfumita de la bonodoro de malproksimaj landoj.
En la sereneco de la ripozo la Vento kantis.
La Ombro enami is je tiu kanto. i i is floro de deziro meze de
la nokto.
Kaj la Vento svenis e iaj brakoj, ar li estis malsperta en
aferoj pri amo.
...Diris la Vento sidanta e la piedoj de la multe amata: «— Mi
parfumos viajn harojn per la bonodoro de la arbaroj ; mi faros vian
dormadon malpeza per la kanto de la marondoj, mi ornamos por vi
liton per la floroj de i j ardenoj»...
Kaj la Ombro respondis : «—Mi donos al vila stelojn; mi donos
al vi la pacon...»
La Ombro de la Nokto kaj la Vento sin kisis...
...Poste, ilia aminterparolado dauris ankora ...
— Ni havos íilon kiu estos amo kaj lumo: mi lin enkondukos
rigardi la taglumon kaj mi montros al li la limojn de la tero...
Li estos superreganto sur i.
— Ni havos filon kiu estos entileco. Mi restigos lin kun mi
kaj mi volos lin lernigi kalkuli la astrojn... Kaj mi a skultigos al li
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la malpezan spiron de la tero, kaj la ritmon de la vivo, kaj la
pla don de la akvo kunportanta fre ecojn kaj revojn, kaj la festojn
de la kreitajoj en la mallumo.
La dezirata filo ne naski is. Estis pala filino bruna kaj malsprita. Sia patró, la Vento, vidis in nur unu fojon... Poste li foriris
in forlasante.
Ombro de la Nokto kisis sur la frunteto ian filinon kaj ankaü
forlasis in.
De post tiam, la Vento i is furioza kaj kruela. Li ion vipas kaj
forkuras tra la mondo en dolora frenezeco. Krie li vokas sian perditan amantinon.
Ombro de la Nokto estàs suspektema kaj pèrfida, malvarma kiel
sfinkso.
E n la fundo de siaj malhelaj okuloj nuboj kaj teruraj fumamasoj disi as. i etendas la brakon kaj palpas en la malplenecon.
La malpleneco al i ajnigas amatan figurajon.
La astroj akceptis kiel fratinon la palan filinon brunan.
En la kvieteco de la nokto éio kantas...
Kaj tiel estàs la kanzono:
La palbruna luno
en funebra vest'
in vokas la panjo
in volas la patr'.
Esperantigis
XAVIER S I M Ó

*

*

*

LA SESA KONGRESO EN WASHINGTON
14-20" de A gusto 1910
ALVOKO!

P

OR plene montri la utilecon de Esperanto en la Internaciaj
Kongresoj estàs necese, ke kiel eble plej multe diversaj nacioj
kaj lokoj estu reprezentataj. Ni devas montri, ke kongresanoj el
iuj partoj de la mondo povas facile interparoli kaj interkompreni i
sole per la Internacia Lingvo.
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En la Sesa Kongreso estos ankora pli necese, ke Esperantistoj
eestu el kiel eble plej mul te diversaj nacioj de Eüropo, Azio kaj
Suda Aíneriko, anka el Kanado, Meksiko, kaj iu tato en Usono.
Tio estàs superege dezirinda en la Usona Kongreso, ar kvankam oni
diversloke en Usono uzas iun E ropan lingvon krom la angla, oni
faràs ion kaj veturas ien en nia vasta lando, uzante nur la anglan
lingvon. Tial la Usona publiko ne tiel profunde sentis la bezonon
por internaria komunikilo kaj is nun ne devis akcepti Esperanton
tiel enerale, kiel i estàs jam akceptita en multlingvaj regionoj.
Tial ni petas la Esperantistojn en iu lando, regió 110 kaj urbo de
la mondo, ke ili estu representataj de almenau unu kongresano e la
venonta Kongreso. Ni proponas, ke riu Esperantisto, kiu ne povas
mem eesti la Kongreson, donu iomete da manhelpo al iu elektita
Esperantisto en sia urbo a regiono, kiu havos la libertempon por
veni, kaj kiu volonte venos por reprezenti siajn najbarojn e la Kongreso, denonte al ili formalan raporton, se nur ili riuj iom helpos lin
pri la elspezoj de la voja o kaj de la Ioga do en la Kongreso urbo.
Tuj grupigu vin, kaj elektu iun, kiu estos via reprezentato, kaj
kies elspezojn vi prenos almena parte sur vin. Momoru, ke la Sesa
Kongreso okazos en iu el la efurboj de la mondo anta la okuloj de
la registaro de Usono kaj de la ambasadoroj de la aliaj nacioj de la
mondo. Se ni faràs bonan impreson sur ri tiun registaron kaj la
ambasadorojn, tio multege helpos al la Esperantista Afero. Se la
Usona Registaro vidos klare, ke Esperanto estàs ta ga kaj praktika,
kaj ke i komencu mem uzi Esperanton, kiel oíicialan internacian
komunikilon. Estàs grava devo de riu Esperantisto en la mondo
helpi en ri tio! Cu vi ne tuj komencu?
La Vo]a o. — La Universala Esperantista Asocio afable konsentis
aran i la detalojn de la voja o de E ropo is Nov-Jorko. Ciu, kiu
intencas eesti la Kongreson, sin turnu al tiu Asocio (8, rue BovyLysberg, enevo, Svisujo) por informo pri biletoj, kosto, k. t. p. Oni
devus tuj fari tion, car estàs preska iam necese a eti la ipbiletojn
du a tri monatojn antau la foriro de la ocean ipo. La veturado de
Nov-Jorko ne kostos pli oi dek dolarojn (20 Sm.). Kredeble ni ricevos
pli malgrandan prezon, se estos sufi e granda nombro da kongresanoj.
Lo ado. — La Organiza Komitatovolonte faros aran ojn por la
kongresanoj pri lo ado, k. t. p. La hotelo «Arlington», kiu estàs rekte
trans la parko Laíayette kaj tre proksime de la «Blanka Domo», estos
la konstruajo, en kiu trovi os la akceptejo k. t. p., kaj en kies
grandaj haloj okazos kelkaj el la kunsidoj de la Sesa. En ri tiu
hotelo la specialaj prezoj al kongresanoj estos la jenaj:
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Lo ado sen man ada (nomita «European Flam)'. Unu is du
dolaroj (du is kvar spesmiloj) por unu tago por unupersona ambro;
sarna ambro kune kun bano ambro, du is tri doloroj (kvar is ses
spesmiloj) por unu tago.
Lo ado kun m a n ado (nomita «American Plan»): Tri dolaroj (ses
spesmiloj) por unu persono en unu ombra; kvin dolaroj (dek spesmiloj) por du personoj en unu ambro. Bano ambro kostas unu dolaron
(du spesmiloj n) plu.
Kelkaj aliaj hoteloj donos pli malkaran prezon, sed ili ne estàs
tiel proksime de la kongresaj sidejoj. Sed la komitato povas aran i
por lo ado kaj man ado en bona hotelo po du dolaroj (kvar spesmiloj) por unutaga lo ado kaj man ado.
Aldone, la komitato anka aran as por lo ado kaj man ado en
lo ejoj, pensionoj, k. t. p. La komitato havos multajn ambrojn,
bonajn kaj purajn, en sufice bonaj lokoj, po kvar dolaroj (ok espesmiloj) por unu semajno, kaj anka unu aü kelkajn man ejojn, kie
oni ricevos bonajn man ojn po kvin dolaroj semajne. Kompreneble
oni povas lo i e la «Arlington», au alia hotelo, kaj m a n i aliloke.
Skribu al la komitato, se vi volas anta aran i pri lo ado, kaj
skribu klare kaj plene, kion vi deziras. La komitato penós plenumi
viajn dezirojn. Adresu la Sekretarion, Sro. Edwin C. Reed, Chamber
of Commerce, Washington, D. C, Usono.
Karioj, Po kartoj, Kongresmarkoj. — La kongreskartoj, kiuj
enlasos la posedanton en iun oficialan kunsidon kaj feston de la
Sesa estàs nun a eteblaj e la Sekretario, en Washington, kaj ankau
e la Centra Oficejo, 51, Rue de Clichy, Paris. La prezo de i tiuj
kartoj estàs kvin dolaroj (dek epesmiloj), el kiu la duono (kvin epesmiloj) estos redonata al iu, kiu venos el alia kontinento oi Norda
Ameriko.
La belaj kongresmarkoj estàs nun a eteblaj po dudek kvin
cendoj (duono da spesmilo) por cent markoj, afrankite. La serio de
dek kvin po tkartoj, de Washington'aj vidindajoj (Esperante priskribitaj) kostas dudek kvin cendojn (duonon da spesmilo),

LA URBO WASHINGTON
Washington estàs unu el la plej belaj urboj en la mondo,
enhavante proksimume tricent mil lo antojn, kaj estàs fama pro sia
pureco, lar aj stratoj kaj aleoj, belegaj arboj, pitoreskaj parkoj,
majestaj konstrua oj el marmoro kaj granito, multaj lokoj interesaj,
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inter kiuj estàs la Blanka Domo, kiu estàs la lo ejo de la Usona
Prezidanto; la Kapitolo, kie kunvenas la Usona Kongreso; la Biblioteko de Kongreso, la plej bela kaj granda en la mondo; la Monumento de Washington, 171 metrojn alta, kiu estàs la plej alta
masonajo en la mondo, kaj havas interne rapidan elevatoron, kiu
portas la pasa erojn is la alteco de 155 metroj; la Nacia Trezorejo
kun iaj grandaj kasejoj; belegajn konstrua ojn de la registaraj
departmentoj; la Corcoran (korkoran) Artgalerio; la Smithsonian'a,
Nacia, kaj Kuracarta Muzeoj; Botanikaj
ardenoj; Zoologia Parko,
k. t. p . E n iujn i la enirado estàs senpaga.
A gusto estàs nomata en Washington la «Monato Turista», car
ordinare estàs pli multe da vizitantoj oi en iu alia sezono de la jaro.
La vetero dum Aügusto estàs modere varma, la vesperoj estàs malvarmetaj kaj refre igaj. Estos multaj plezuroj, ekzemple, ekskursoj
lunlumaj al la Grandaj Akvofaloj de la Potomac (potomak) Rivero,
al Glen Echo (glen eko), al Chevy Chase ( evi ejs) Lago, k. t. p. kaj
veturadoj lau la bela Potomac Rivero per boatoj provizitaj je muziko, dancado, m a n etoj, kaj aliaj amuza oj por la pasa eroj.
Ekskursoj estos aran itaj al Mount Vernon (ma nt vernon), la
originala domo kaj tombo de Georgc Washington, kie oni povas vidi
la meblaron, k. t. p., kiun li uzis dum sia vivo, uste kiel ili estis
anta cent kvindek jaroj; al Arlington Cemetery; al Chesapeake
Beach ( esapik bi ), Cabin John Bridge (kabin on bri ), kiu estàs la
plej longa tonarko en la mondo, Alexandria (alekzandria), la Nacia
Hejmo por maljunaj soldatoj, Milit ipa Haveno, k. t. p . J e distanco
de unu horo de Washington estàs bonega salakva banado.

LA L I T E R A T U R A K O N K U R S O
KONDI

OJ

1.
iu verko devas esti originala. Nenia traduko estos akceptita.
2. Neniu manuskripto estos akceptita por pli oi unu konkurso.
3. Neniu manuskripto estos akceptita se i jam estàs plene a
parte publikigita anta la disdonado de la premioj.
4. Se laü la opinió de la ju antaro neniu sufi e bona manuskripto estàs ricevita por iu konkurso, la jugantaro havos la rajton
malakcepti iun manuscripton kaj ne doni la premion. Ui redonos
tiun premion al la donacinto.
5. Ciu premiita verko apartenos al la donacinto de la premio,
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dum unu jaro post la Sesa Kongreso, se la donacinto ne aliè anoncas. Se la donacinto ne publikigis in anta la fino de tiu jaro, la
verko tiam apartenas al la aütoro, kaj ne plu al la donacinto.
6. Post la Konkurso, la nepremiitaj manuskriptoj estos resendataj al tiuj a toroj, kiuj antaü al ia de Oktobro, 1910, sendos la
necesan monon por pagi la po tan elspezon.
7. La verkoj devas esti skritaj sur unu flanko de la papero.
Manuskriptoj skribma ine skribitaj ricevos la plej zorgan konsideradon. La ju antaro rajtos tute ignori nelegeblajn manuskriptojn.
8. Sur iu manuskripto devos esti skribita, krom la titolo, nur
iu elektita pse donimo de la aütoro. Fermita koverto, en kiun la
aütoro metos sian nomon kaj plenan adreson, kaj sur kiu estàs
skribita nur la titolo de la temo kaj la pse donimo de la aütoro,
devos akompani iun manuskripton. Oni povos anka la vole meti
la resendpagon en tiun koverton.
9. Ciu manuskripto devos esti ricevata de la Konkursa Komitato e la ambro de Komerco, Washington, D. C , Usono, antaü la
ia de Julio, 1910, La sola escepto estàs, ke manuskriptoj de la
«specialaj» jugantoj (anstataü la Kongresa Ju antaro) devos esti
sendataj rekte al tiuj ju antoj. Sed la koverto enhavanta la nomon
kaj adreso devos esti samtempe sendata al la Konkursa Komitato
en Washington.
10. La ju ado estos farita de la Kongresa Ju antaro, kaj
anka de «specialaj» ju antoj. La Kongresa Ju antaro konsistos él
Esperantistoj zorge elektitaj de laOrganiza Komitato, la la propono
de la Konkursa Komitato.
«Specialaj» ju antoj estos tiuj Esperantistoj, kiujn eble la
donacinto] de premioj por verkoj pri pli-malpli te nikaj temoj petos
doni sian servon. Donacintoj, kiuj volas tiajn ju antojn, devos
antaue ricevi la konsenton de la dezirataj ju antoj, kaj anonci tion
al la Konkursa Komitato samtempe kun la temo kaj premio proponitaj. Se la temo kaj premio estàs akceptitaj de la Konkursa Komitato, la speciala ju anto (aú specialaj ju antoj) estos akceptita, kaj
ties decido estos plene aprobata de la komitato. La «specialaj»
ju antoj sendos al la komitato en Washington iun ricevitan manuskripton kune kun la anonco pri sia decido.
11. La Konkursa Komitato donos la manuskriptojn al la
Kongresa Ju antaro, kolektos ilin, faros liston de decidoj, kune kun
la decidoj de «specialaj» ju antoj, kaj fine malfermos la kovertojn,
kiuj enhavas la nomojn de la a toroj, por íari iun aran on pri la
anoncado kaj la- íesto por la disdonado- de premioj.
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12 Neniu ju anto partoprenos en konkurso por kiu li mem
estos unu el la ju antaro.
La Organiza Komitato proponas la jenajn temojn kaj medalojn
al la premiitoj :
Universala Fraieco.—Proza o de 1,000-2,000 vortoj. Versa o de
20-50 linioj.
Rakonto (proza o de 2,500-3,000 vortoj).
Rakonto (proza o de 2,500-3,000 vortoj) verkita de junulo a
junulino inter la a oj de 15-20 jaroj.
La Simileco inter Zamenhof kaj Lincoln. — La verkoj de Zamenhof, lukse binditaj.
La Utileco de Esperanto por Blinduloj.—«Braille» libroj (speciala
ju anto, Prof. Cart, 33, Rue Lacépède, París, Francujo).
Traktato pri la Biblio. —-Proponàta de Ulysses G. B. Pierce,
Pastro de la Usona Senato.—Libro de Sintezaj Lekcioj pri la Biblio,
arangíta de la pastro mem, kun anta parolo de "Edward E. Hale,
fama antaüa Senatpastro. E n la libron estàs metita aütografietero
de D-ro Hale.
La Utileco de Esperanto en la Komerco. — Proponata de la Washington a Cambro de K o m e r c o . — A r t à objekto je la valoro de
dudek spesmiloj.

•
Oni ne devas admiri
moroj n.

•

•

e la homoj iliajn vestojn; nur iliajn bonajn

J u pli malproksime de la malpura urbo lo as la homoj, despli il i
estàs pli fortaj kaj pli liberaj. — P. U.

***
Estàs pli elportebla la morton sen pensi pri
la morto estante sendau ere. — E l Pascal.

i, oi la pensado pri

Pli frue la vanteco trudas al ni agi kontrau nia volo, oi la
prudento.
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ENLANDA MOVADO
BARCELONA
La 24™ Aprilon lastpasintan, okazis mara ekskurso organizila de la
societo «Espero Kataluna».
irka 200 gesamideanoj en ipi is en Golondrina (nomo de la ipo)
kies posedanto Sro. Anglada, nia kara samideano, bonvolis donace meti in
sub la Esperantisura dispono dum la nr.ateno de la dirita tago; tial ni
dankas tium malavaran samideanon.
Kun esperantaj flagoj, turnigante des atenton al ni, ni pasigis tre
agrablan matenon, interbabilante pri íiaspecaj aferoj, Car en tiu gaja kunveno kune trovi is belaj fra linoj, fraüloj, gemaljunuloj, k. t. p.
La laborema «sperantista grupo «Semo» de Ateneu Enciclopèdic
Popular organizis esperantgazetara ekspozicio, kies ina guracion oni okazi is la 7™ de la uspasinta Majo per plaía koncerto farita de kvinteto, kies
anoj estàs la junuloj Sroj. Solsona, Baell, Ametlla, Mullor kaj Escofet,
kiuj apla dinde ludis muzika ojn de Beethoven, Mozart, Bertini, Mendelsohn, Chopin kaj nia himno La Espero.
Por ke vi povu konsideri la gravecon de \ tiu ekspozicio, ni nur
devassciigi al vi ke i konsistas el ducent tridek malsamaj esperantaj gazetoj. kion ni uldas precipe al la malavareco de la kolektantoj Sroj. Bacardit kaj Amades.
La Esperantista grupo « iam Anta en», el Clot (Barcelona), organizis,
la ;o*" de Aprilo, frumatenan ek-,kurson tra Horta kaj Sant Ciprià.
F.stis líirkaü tridek kvin geesperantistoj el « iam Anta en», «Espero
Kataluna» kaj «Esperanta Frateco», kiu entuziasmigitaj praktikadis esperanton, sin amuzante.
«Espero Kataluna» inaüguros en sia nova sidejo (Tallers, 81, pral.)
sep kursojn de esperanto, por viroj kaj por virinoj.
La grupo «Barcelona» ankaü malfermis du novajn kursojn.
La grupo «Kvinpinta Stelo» elektis por la nuna jaro la jenan komitaton: Honora Pre^idanto, Dro. Zamenhof; Pre^idanlo, Sro. M. de la
Fuente; Vic-presjdanto, Sro. E. Budi; Sekretario, Sro. J. Llorach; Vicsekretario, Sro. D. Viger; Kasislo, Sro. J. Valero; Kalkulisto, Sro. C. Pipó;
Bibliotekisto, Sro. J. Escandell; Votdonanloj, Sroj. J. Agell, S. Puig,
B Asencio kaj P. Corba.
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Esperantista; Vendredo/. — Grupo esperantista de «Ateneu Enciclopèdic Popular».
Plezure mi akceptas la taskon raporti al la K. E. la laboron de la Esperantistaj Vendredoj; tio kion mi neniam akceptos, estàs la ne ustaj
frazoj, kiujn Sro. Dalmau direktis al mi en tiuj *i pa oj, pro tio ke mi ne
raportos pli bone oi li.
i " de Aprilo: interdiskutado. Temo: « u la Esperantistoj devas partopreni en la Barcelonaj Majaj festoj?»
Interesa polemiko, en kiu partoprenis Sroj. Pujulà, Dalmau, Bacardit,
Gonzàlez, k. t. p.
La efa konkludo estàs la neceseco ke la Esperantistoj zorgu la eldonigon da Esperanlaj programoj dum venontaj festoj.
8an de Aprilo. Antaü amaso de geesperantistoj kiuj okupis tute nian
grandan salonon, Sinó. H. de Chalmot, faris tre belan paroladon. Duonerce kaj serioze, i rakontis al ni, serion da amuzafoj, kaj okazinta oj,
clam nepraj dum longaj voja oj, kiel en la karavano de la «U. E. A.» al la
Va Kongreso, temo de tiu i parolado.
i anka pentris al ni, per tre belaj frazoj, la Carman fratecon, la armonion, kaj entuziasmojn, kiujn neniam mankas inter la diverslandaj esperantistoj, tuj kiam sin trovas kunigitaj por plej kreskigi Esperanton.
i5an kaj 22an de Aprilo: interdiskutadoj. Temo: «La plej efikaj rimedoj
por la propagando de Esperanto en Barcelono.»
En tiuj i Esperantistaj Vendredoj, okazis gravaj diskutoj. Oni pritraktis
la «Esperantista Barcelona Societo». Gia zorganta komitato aüdis, dum
tiaj kunsidoj kura igajn konsilojn, kaj aprobajm parolojn, al ilia ideo.
Partoprenis Sroj. Urbez, Dalmau, Pellicer, Bacardit, Gonzàlez, Bermudes, k. t. p.
La 2Qan Aprilon okazis interesa konferenco de Sro. Dalmau, pri la
Federació.
La graveco de tia temo, pro tio ke estis la unua fojo kiam oni parolis
pri la «K. E. F.» publike kaj enerale, altiris Ce nia grupo, malgraü la
pluvema nokto multajn samideanojn.
Sro. Dalmau religie a skultita, klarigis per facilaj kaj konvinkigaj argumentoj la celon, kaj la laborojn de «K. E. F.»,kaj rimarkis la necesecon de
unui o inter la katalunaj Esperantistoj por atingi en nia lando la plenan
sukceson de nia sankta afero.
Se ni povas kalkuli la simpatiojn de la Federació, ce Barcelono, per
tiu i Esperantista Vendredo, ni povas certigi ser.time ke la plej brilanta
sukceso kronigos la klopodojn de la Barcelona Delegito. — A. B.

TERRASSA
Celante enkonduki Esperanton e la infanaro, por konkeri la morga ulojn en la vicoj de la militanta Esperantismo, «Lumon» decidis krei
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grupeton por infanoj kies sciigo mi jam raportis en la pasinta numero,
kaj kies inaugurada festo okazis la ia" de la Maja monato c"e la salono de la
«Joventut Catòlica» de tiu c!i urbo.
Sro. Cases sendis leteron beda rante sian ne eeston. Sroj. Pujulà kaj
Terricabras, sendis kura igajn leterojn, esprimante sian bpndeziron por la
us naski anta junulgrupeto.
Junuloj deklamis kelkajn traduka ojn jenmaniere: En la nit, katalune,
J. Bertran; La Ro\eto, kat.-esp., R. Rodó; Mi rakonlis, kat.-esp., F. Ballbé;
La sankta graalo, kat.-esp., D. Badiella; La sangaj slrekoj, kat.-esp.,
S. Gotsens; La Blindulineto, kat.-esp., fraulineto R. Ortiz.
Samtempe partoprenis íi tiun feston: ano el «Aplec» de Sabadell, kiu
trafe parolis pri La pau i germanor universal, fi primordial de l'Esperantisme.
Sro. Graells legis kelkajn pravajn amuzajn konsilojn dediííitajn al la
geinfanoj, kiujn li eltiris el la observado de la infanoj. «La Homaro atendas de vi — li diris — vian frukton ; vi fruktos. Dume oju, ridu, Car estàs
tempo por ridi kaj oji; sed ne beda ru morga la kruelan, kaj veran vivadon, kiu aperos antaü vi, sin trudante minacega, terura, sed homa kaj
pasia.»
Esperantiano, raportis detale pri Esperantismo kaj «U. E. A.»
Sro. Ferrer klarigis la nekompreneblan timon kiun havas la plimulto
kiam kredas kontra bonon la interfrati ado de malsamaj popoloj. Li certigis ke la civilizacio dum íiuepokoj devenis de la maro, sed malgra la
homoj obstine venkis la mardan erojn ili ne povis sin kompreni, ili parolis
malsame; nun ni homoj el iesflankoj de la mondo, nin komprenas dank'al
Esperanto.
Fine, la aninoj de «Lumon» donacis standardeton al la novgrupeto
«Esperantista Junularo» bele ornamita kaj zorge brodita. Sinó. Sicart legis
entuziasman saluton kaj donis in al la Prezidanto de «E. J.». Sro. Jozefo
Girona gratulis la esperantistinojn pro tiu multvalora donaco «kiu —li
diris — estos nia orientstelo kiu montros al ni la veran vojon.» Ni tion
esperas.
Fini is i tiu i!arma festo per nia himno La Espero.— LA DELEGITO.

REUS
La sa a laboro de niaj bonvolaj samgrupanoj, (íiutage multe progresas
ali inte al nia grupo kelkaj novaj samideanoj.
Je la 30* Aprilo la i tiea societo «Centre de Lectura» fermis siajn
kursojn, t. e,, la kursoj de Esperanta, Franca kaj Angla lingvoj.
Pro tio oni organizis fratan tagman on kiu okazis la pasintan diman on en kampdomo de Nova Sem'ano, toastinte dum i por la grandaj
progresoj kiun faràs la Zamenhofa lingvo en Katalunlando per la «Kataluna Esperantista Federació». — LA DELEGITO.
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MATARÓ
Jus fondita en tiu íi urbo la unua esperantista grupo sub la nomo «Slelo
de Mataró», malfermi is kurso paitoprenata de 30 gelernanloj. Je la
dimanío 15" de Majo iris tien delegitoj de la Societoj jenaj: de «Esperanto
kaj Patrujo», Sro. Anglada; de «La Kvinpinta Slelo», Sro. Valero; kaj de
«La Rondo», Sro. Bermúdez, kiuj estis afablege akceplitaj de la Mataró'
anoj. La restejo de la supre citila grupo eslas Ce «Foment de la Sardana».
La saman tagon okazis tre simpatia noktofesto inaugurada en kiu oni diris
diversajn propagandajn paroladojn kaj legis espetantajn poeziojn, kiujn eslis
varme aplaüdataj de la multenombra eestantaro; poste okasis dancado, en
kiu «La Rondo» ludis la cíefan rolon. Ni deziras plej plenan sukceson kaj
grandajn progresojn je la tasko esperantigi tiun gravan lokon de nia lando.

IGUALADA
Jen la novaj komitatanoj de la grupo «Katolika Idealo» de tiu Ci urbo
kiu havas sian sidejon c*e la societo «Centre Catòlic Obrer».
Pre^idanto, Sro. Bonaventura Rafegas; Vic-pre^idanlo, Sro. J. Serra
Abadal; Sekretario, Sro. Gabriel Castellà; Kasisto, Sro. Ramon Miserachs;
Bibliotekisto, Sro. Pere Botel.
La societanoj sekvas kun granda intereso la disvolvi ado de Esperanto,
sed especiale de nia kara «K. E. F.». — G. C.

PALMA
Malgraíí la el la urnaloj eltirita nova o alvenos iom malfrue e la
samlandanoj, ni devas anonci ke en kataluna konkurso okazonta en Palma
de Maljorko, estàs la jena temo proponita de la «Klubo Palma»: L'Esperanto com a medi d'expressió de les noves idees.
La konkursonto kiu plej bone trafos estos premiata per arta o.
Oni devas sendi la manuskriptojn al Sro. Nicolau Dameto Cotoner,
Sekreiario, strato Samaritana, antaü la io a Junio.
Ni fidas ke niaj samideanoj ustatempe scii is pri tiu i konkurso kaj
espereble la temo nek restos dezerta, nek sen trafi.

•

•

•

62

KATALUNA ESPERANTISTO

GAZETARO
Inter an e ni ricevis la jenajn gazetajn:
Rumana Esperantisto (oficiala organo de la «Rumana Esperantista
Societo»): nni i, 2, 3, 4.
Milteilungen, el Dresdeno: Januara, Februara, Marta kaj Aprila numeroj.
Nova Sento, el Bilbao (organo de la «Vaska Esperantistaro»): Aprilo.
La Londona Gazeto: Aprilo. (Organo de la Federació de la Londonaj
Grupoj Esperantistaj).
Pagès Folles: 24"" Aprilon igio a . Administrejo, 92, rue Saint-Lazare,
Paris.
Tiu- i franca cMusemajna bonhumora gazeto ekmalfermas grandan
konkurson de rebusojn en ses serioj por geesperantistoj.
La celo de tiuj konkursoj estàs — laü la franca teksto — la jena:
« ar Esperanto estàs el iuj pruvoj de internaciaj lingvoj is nun
aperintaj tiu, kiu pli da adeptoj varbis, ni ju as utila liveri al esperantistaro
okazon por sin kalkuli.
La elpruvo ne povus esti entreprenata de la specialistoj, pro lio, ke i
konservus la karakteron de scienco eksperimenteja elpruvo.
Estàs elpruvo publika kinn ni entreprenas. Ni donas al i la formon de
rebusa konkurso. Kaj per kura igi la seriontoj, ni difinis serion da belaj
premioj por la venkontoj. La turniro dauros ses semajnoj (t. e. uste ses
numeroj de Pagès Folles). Oni nur devastrafi la rebuson apudestantan
kaj tiujn, kiuj estos publikigitaj en la kvin sekvantaj numeroj post aperontaj.
La hodia a estàs sentenca frazo. Iom da studo kaj duonkonado de Esperanto
sufiííos por trafi in. Ni senpartie konstatos la nombron de geesperantistoj
kiuj estos partoprenintaj en la konkurso. Ni troe ne sciosadmoni la panianoj
de la internada Iingvo tion entrepreni malgraü ili nur solvus unu el la
proponitaj problemoj. Tio estos amuzado samtempe oi publika manifestado
kiun ni organizas je ili. Ni diros, plie por fini, ke la problemoj estis verkitaj
de unu el la plej famaj esperantistoj.
La premioj estàs 50.»
Tiu-Ci gazeto poste klarigas ke la legontoj de i ne konantaj nian
Zamenhofan lingvon ricevos afrankitan losilon, la mendo.
Ni opinias ke tia gazeto trafis bonan rimedon por la vendado de i,
(!ar estàs ne dubebla ke multaj gesamideanoj partoprenos en tiu i konkurso.
ói ja estos taüga propagando de nia Iingvo, certe, sed estos ankaü tiu ii
gazeto kiu eltiros plej grandan profiton oi Esperanto. Tamen ni ne malaprovas tian konkurson: tute ne. Ói elmontras ke nia movado estàs grava,
kaj multenombraj niaj samideanoj, kaj plie, ke Esperanto perfekte taügas
por la komerco-propagando.
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Per tiu konkurso tute simple oni liveros al ni pruvon de ia komercutileco. Ni mar asl
Sveda Esperantisto (oficiala organo de la «Sveda Esperantistaro»):
Aprila numero.
Esperanto-Nouvelles (trimonata folio por propagando kaj informoj de
Esperanto): Aprila numero.
La Propagandisto (trimonata propaganda folieto organo de la «Internada Propagandejo Esperantista», de Londono): Marta numero.
Normanda Steto (monata bulteno, organo de la «Esperanlista Federació de Normande): Maja numero.
Lorena Stelo (monata gazeto, organo de la «Francorienta Esperantista
Federació»): Aprila numero.
Rumana Gazeto Esperantista (organo de la «Esperantista) societoj el
Rumanujo»): Maja numero.
La Suno Hispana. Directoro: Sro. A. Jiménez Loira. Pintor López, 3,
Valencià. Maja numero.
Cirkau la Mondo (monata gazeto, germane redaktita de Prof. Dr. Siegfried Lederer): Januara, Februara, Marta, Aprila kaj Maja numeroj.
Rusianda Esperantisto (oficiala organo de la «Ruslanda Esperanlista
Ligo»): Marta numero.
Germana Esperantisto (monata gazeto por la vasiigado de la lingvo
Esperanto, kaj oficiala organo de la «Germana Esperanto-Asocio»): Januara, Februara, Marta, Aprila kaj Maja numeroj.
Gazeto Andalusia (esperanta monata revuo): Maja numero.
Semo (monata gazeto, eldonata de la grupo «Paco kaj Amo»): Maja
numero.
Pota Esperantisto (monata organo de polaj esperantisto)): Januara,
Februara kaj Marta numero.
Tutmonda Espero (monata revuo eldonata de la societo «Espero K.ataluna»): Maja numero.
Al <íiuj ni dankas pro ilia entileco, kaj precipe al kiuj laudis nian modestan publikajon. Koran saluton kunbatalantoj!

OFICIALA PARTO
La Redacció de K.. E. prega a tots els federats que dispensin el retràs
en la sortida d'aquest número, puix a causa de l'agombolament de trebail
no ha pogut sortir amb l'acostumada puntualitat.
Reunits, els senyors nomenats per formar ei Consell Directiu durant
el curs 1910-11, en el domicili del Dr. D. J. Bremon Masgrau, després d'un
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breu exordi de D. Joan Piferrer (administrador dintre-I Comitè Provisional i reelegit per a formar part del nou) donant compte de l'estat i marxa
de «K. E. F.», acordaren desempenyar els càrrecs en la següent forma:
President, Dr. D. Bremon Magrau (Barcelona); Viç-President, D. J.
Delclòs (Vic); Secretari, D. J. Pujol Montfort (Barcelona); CaixerAdministrador, D. J. Piferrer Rifà (Sabadell); Comptador, D. V. Alavedra
(Terrassa).
Dits senyors immediatament prengueren els següents acords:
i.f Donar les gràcies a l'Ajuntament de Tarragona per son oferiment,
i notificar-li l'acord del Congrés de celebrar el segon a Tarragona.
2.n Notificar a tots els agrupaments esperantistes de Catalunya, la
constitució del Comitè Directiu de «K.. E. F.», i comunicar els nomenaments que's feren a Sabadell, an els respectius interessats.
3_r Distribuir-se - ls treballs del Comitè en forma que'n surti beneficiada la bona marxa de «K.. E. F.» i sa propaganda, reunint-se per a aitals
motius sempre que'l senyor President ho cregui convenient.
El Comitè saluda coralment a tots els esperantistes sens distinció, i
espera dels que formen part de «K. E. F.» llurapoi moral i material pera
assolir el grau d'esplendor a que es acreedora nostra institució.
A precs d'alguns esperantistes socis de «K.. E. F.», aquesta Administració posarà desde aquest número la nostra revista a la venda; emperò,
tenint en compte que aquesta publicació es solament per als senyors socis,
son preu serà'l següent:
Tot federat que'n necessiti algun exemplar, a més del que se li envia,
el podrà adquirir per 20 cèntims de pesseta; i, tot comprador no federat,
mitjançant 40 cèntims.
A Barcelona, estarà encarregada la venda a la llibreria den J. Rosals
(Porta-ferriça, 30); i, per a les demés poblacions, pot reclamar-se an els
respectius delegats, o directament an aquesta administració.
Sens dubte-Is nostres llegidors observaran que la qualitat del paper
amb que's confecciona la nostra revista no es igual an els dels dos números
anteriors.
Apart de que s'hi han posat cobertes, que portaran desde ara tots els
números, ens hem vist obligats a canviar el paper, per l'excessiu pes que
representava, lo que ens exigia una gran despesa en franqueig postal.
No obstant, creiem que tothom veurà amb gust la reforma introduïda.
La Redacció de K.. E. prega a tots els delegats que tinguin la benvolença d'enviar les ressenyes del moviment esperantista de llurs localitats
abans del dia 20 de cada mes, car després tot es agombolament de treball;
i quels originals siguin escrits sols d'una cara, i amb lletra inteligible.
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POR LA NE FEDERACÍANOJ

N

I konstatis ke en plejmultaj landoj, la us naski intaj grupoj
balda e starigas « cneralan societon >> por plej efike propagandi kaj disvastigi la internacian lingvon, kaj la grupoj iuj grandi as irka la efa societo kvaza idoj irka ilia patrino.
Ce ni, en Katalunlando, okazis tu te malsame. Kaj ja estàs interesindaj la diversaj kialoj, kiuj ka zis tian íakton. El ili ni nur intencas priparoli pri unu, pri tiu, kiu niaj kontra uloj ju as la efan.
Kaj tio ne estàs fantazia o. Ciuj, kiuj kun ni da rigis la klopodojn
kaj entreprenojn por atingi la kreon de «K. E. F.» scii is kiel ni mem,
pri tiaj kialoj, kaj almenaú ilin povis suspekti ce iuj.
La efa motivo de niaj kontraubatalantoj estàs en tio, ke ni ne
rajtas krei Federacion de geesperantistoj katalune parolantaj, pro
unu gravega ka zo: pro tio, ke en la Hispana tato—kies Katalunlando
estàs parto — ekzistis jam de longe Societo kiu prenis sur sin celon
similan al la nia. Vane ni kontra diris ke Esperanto respektas kaj
íirmigas iujn naturajn lingvojn; vane ni asertis ke Boulogna kongresa
deklaracio certigas nian rajton; vane ni citis ke, en aliaj tatoj similaj al la nia ekzistas anka prilingvaj societoj e regionaj Federacioj;
vane ni klarigis per iuj konvinkigaj argumentoj niajn alsopirojn.
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Spite io kaj iuj, niaj malmultenombraj kontra uloj ne konvinkigis
kaj da rigis sian vojon kontra ni.
Feli e anta longe iuj komprenis la veron kaj la veran sencon de
la cititaj tialoj.kaj ili kuni is o e al ni. Niaflanke ni ilin akceptis kiel
fratojn, kiel verajn samideanojn ne honti antajn pro ilia iama malpravo. Ili sin montris bonaj, bonkoraj kaj pripensemaj, kaj estàs tre
la dinda la agado de tiuj, kiuj konfesas sian malpravecon kaj fakte elpruvas esti erarintaj.
Nin kredu: nia akcepto ne estàs tia: tio estàs ali o, tutc natura.
Ni fidas tiom — iajn fojojn e plie—al tiuj, kiuj konfesas sian erarecon
kaj al ni alkuni as, kiom al tiuj,kiuj propramove, e fojonsenpripense,
kuni as tuje, ar tiuj i ne iam estàs konvinki intaj ali uloj.
Car ni opínias esti pravaj, ar ni kredas ke iam niaj estantaj kontraüuloj konvinki os, ni prenis sur nin la jenan devizon:
La kontra ulojn, konvinkigi.
La indiferentulojn, alvarbi.
Al samcelanoj, saluton.
Al iuj, respekton.
Kaj tiu i estos nia iama devizo, car ni unike celas unuigi, kunigi:
ni volas kunigi fortojn por ke la tutajo estu potenca kaj multepova.
Kaj estàs nia opinió ke la tempo kaj klopodoj de ni uzataj por kontra batali por malla di sen ia fundamento a grava intereso, samideanojn t. e. esperantistoj, ta gos plej bone por alvarbi novsamcelanojn.
Ni difinas jene nian agadon: unue klopodi por la loka grupo: balda poste por «K. E. F.» kaj fine por universalaj societoj a por privataj celoj: t. e., la natura ordo. Ni unue donu niajn entuziasmon kaj
agemecon al la enlanda generala movado por igi in plej forta kaj vasta kiel eble; la ceterajn entuziasmon kaj agemecon ni donu al internada movado, kiu ja anka ilin bezonas. Vi rimarku ke ju pli enradiki os la Esperanta sento en nia lando, ju pli ni fortikigos Esperantismon e ni, des pli forta kaj vasta kreskos kaj enradiki os la universalaj kaj privataj celoj. Kaj estos aberacio kredi ke ni intencas nei
nian kunhelpon al tiuj i lastaj entreprenoj. Male; ni konsideras utilan
ilian ekzistadon kaj celon, kaj ni devas ilin kunhelpi la la apartaj
inklinoj a sentoj. Kiu povas po unu doni, tiu in donu: kiu povas doni
po cent, tiu in donu: kiu povas kunhelpi krom la enlandan movadon
la eksterlandan tiu in kunhelpu. Sed tiu esperantisto kiu unike povas
kunhelpi la enlandan ne decas kunhelpi la alilandan malgra i estu
internacia.
Cu pro egoismo? Tute ne, samideanoj, sed pro natura sento. La
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kunhelpo liverita al neenlanda societo helpos malmultege la enlandan movadon, kaj konsekvence malrapidigos la alvarbadon de novaj samideanoj; sed ja utilos por la difinita celo la kunhelpado al la
enlanda societo.
Se iuj katalunoj estus anta nune same opiniante, kredeble nia
«K. E. F.» estus efektivi inte anta multe, kaj i estus plej prospera.
Ni sciu in kompreni!

•

•

•

FLUGADOJ

K

IEL eble plej balda mi superflugas pro laceco de homaj aferoj.
Des pli bone, se mi aerflugante altegen, flirtante horizonton
povus su eti ambrozion de ripozo. Ciam ripozas mi, kiam ludas kun
kamparaj feinoj, per mia forteco pli oi per la vento, ifitaj malkviete,
siaj senkolornubaj ventajoj.
Mi honte agus tiel, se miaj manoj maldiskrete t u us mortantan
virgulinon.
Kompreneble, la feinoj disvolvi as tiel facile! Siaj iluziaj korpoj
nenial sangadulti as nur kura as mi, teli plenmanon da blondaj haroj
por montri al naivulino, pruvon de feina ekzisto.
Gis mi la babilado de iuj esperantistoj el diversnaciaj, alvenas
tro varma de entuziasmo, kaj mia enspiro tiamaniere tro malfacile
min devigas pli al ten reflugi
Nedisi anta birdaro, kies trudema krio bruetas miajn orelojn,
skuas mian tro lacan penson, kvaza mi forvaloru ilian gravan kvaliton, bekbatas kaj irasmian spiriton, ameme allogante min al kuseno
de ia belega plumaro, dol a lanugo.
Tiamaniere oni min gvidas is altajeto, la altajeto kien la naivulo
X. de Maistre supreniris iun tagon kune kun aminda Rozalio. En i
nun, mi rigardas belan Vik'aninon, Margarido'n Orriols, novan edzinon
de nia Johano Cunill kasisto el Vika
Esperantistaro.
J e verda helega naturo, miri as la geedzoj; is ama drinkado
reciproke ili amuzi as.
Dume, aperante la kvinpinta stelo súper iliaj kapoj, en iliajn viza ojn resendas feli egon de senmakula espero.
Via dinamiko estàs amo, nur amo pura, viva, ne interesa amo.
F . SURROCA

Transcendemulo? 3 - 9 .
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EL VALENCIO

ESPERANTO PRAKTIKA

ESPERANTOLERNADO - AMKORESPONDADO - GEEDZIGO
I

A

du jaroj Sinjoro Emüio Baez estis nia kunlernanto kaj
kungrupano ce la Valencià Grupo Esperantista. Li,same kiel iuj
preska aj esperantisto], ankora lernante nian sukcesplenan lingvon,
komencis la multpraktikan korespondadon csperantan ciulanden per
po tkartoj. Inter siaj gekorespondantoj, li iam, de la komenco, plejatentis lertan belganinon nomatan Blanche Guillier. Ciam en liaj oreloj
sonis tiu nomo; iam antaü liaj okuloj elsaltis ia portreto. Sendube
e la belganino anka okazis same rilate al li, ar post kelkdeko da
inter an itaj postkartoj
NTAU

Bkamis la konato
Kaj reciproke i...
II
En Februaro de 1909, li veturis Bruselon, urbo de la fian ino, kien
li alvenis, iam gvidata kaj helpata de la esperplena verda stelo, kiu
neniam íorlasas.
Dum la vojo li estis oje kaj bonvene akceptata kaj helpata de la
gesamideanoj, kiujn li renkontis traveture.
En Bruselo oni lin akceptas per malfermitaj brakoj en la stacidomo.
...Kaj niaj geamatoj
Jam estàs kor' te kor'
III
De tiam li lo as en Bruselo
Kaj per solena beno
De l'pastro íe la T'in
La pasintan i** de Aprilo 1910»; la lerta brusela esperantistino
Blanche Guillier kaj nia iama valencià kungrupano Sinjoro Emilio
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Baez geedzi is meze de generala ojo, bondeziroj kaj la doj al E s peranto nura komprenigilo por tiu transcenda fakto de la homa vivado, kaj de tiam
En tarma harmònic
Ekvivas edz'edzirí
Najbaroj kun envio
Rigardas Un kaj in.
Nian gratulon al novaj geedzi intoj!
Vi, karaj geedzamikoj, ne forgesu nin, kaj se ankora restas en
la mondo iu, kiu dubas pri la praktika eco de Esperanto prezentu Vin
anta linl
NOVEJARQUE (AN ELO)
Valencio, Majo 1910.
*

•

*

ENKETO

E

N Maja numero de KATALUNA ESPERANTISTO, nia samideano
Sro. D. Dalmau malfermas enketon invitante al iu esprimi Han
opinion pri tiu gramatika temo: «Diferenco (gramatika) inter artikolo
kaj adjektivo». Mi bonvole partoprenos en la diskutado pri i, kunlaborante per mia modesta opinió al ia klarigado.
Anta
io, nepran rimarkon: la opinió de Sro. Dalmau, artikolo
estàs gramatike samvalora oi adjektivo kaj por elpruvi tiun samecon
li anstata igas la artikolon en la frazo «La homo kiu estàs tie» per la
montra pronomo «tiu» la frazo restante samsenca. Tial do, por bone kaj
pli klare pritrakti tiun aferonmi konsideros duparte onigita la temon,
tiel: i . a Diferenco inter artikolo kaj adjektivo; 2. a Anstata ebleco
inter artikolo kaj montra pronomo.
Diferenco inter artikolo haj adjektivo. — Kontra e al la opinió de
la iniciinto de tiu èi diskutado, al mi ajnas tre malsamaj la artikolo
kaj la adjektivo: adjektivo kvalitas la substantivon; artikolo difinas
in; tiu esprimas kondi ojn, cirkonstancojn kiuj kunestas kun la substantivo; tiu i montras nur rilaton inter i kaj la persono al kiu ni parolas. Se ia ajn substantivo perdas kvaliton aü atingas ian novan,
nepre tiu substantivo suferis an on, sed tiu sama substantivo povas
esti difinita a nedifinita nenion an ante en i, ar tiu i cirkonstanco
estàs tute sendepcnda de ia esenco (substantivo) kaj de iaj kvalitoj
(adjektivoj) nur dependante de la persono al kiu ni pri i parolas. Kon-
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klude: la ideo esprimita de adjektivo estas objektiva kaj tiu esprimita
de artikolo estas subjektiva: estas do grava diferenco inter ili.
Anstata ebleco inter artikolo kaj montra pronomo.—Se oni uzas
artikolon por difini, por montri la substantivon, kaj la montra pronomo ta gas al tio sarna, kompreneble ili estos kelkajn fojojn anstata eblaj; tamen ekzistas inter ili ia diferenco.
Artikolo nur difinas substantivon; montra pronomo krom difini
in pli precize ankau reprezentas in. Tial, ia ajn montra pronomo
valoras substantivon difinitan de artikolo kaj estas enerale uzata por
eviti ripetado de vortoj, ekzemple: «La birdoj estis sur arbo, tiuj kiuj
íorílugis, sin savis, la aliaj estis mortigitaj» la montra pronomo tiuj
same valoras ol la difinita substantivo la birdoj kaj in reprezentas
en la dua parto de 1' frazo; neniam estas eble forigi substantivon kaj
lasi nur artikolon ar tiu i sola nenion signifas.
Kelkajn fojojn oni uzas montran pronomon difinante substantivon, car tiu i estas pli konkrete difinita de kondi oj anta e esprimitaj
kaj nesufi e montreblaj per artikolo, ekzemple: «Ekzistas personoj
kiuj iam estas gajaj kaj scias gajigi la aliajn per sia simpatia babilado, tiuj personoj pla as al mi.» En tiu ei frazo la montra pronomo tiuj
(difinanta la substantivon personoj) enhavas la signifon: pri kiuj mi
anla e parolis, neesprimebla per simpla artikolo. Sed se tiu a tiuj
kondi oj estas esprimotaj tuj post la substantivo, en tiu i okazo oni
povasuzi umontran pronomon cu artikolon, ekzemple: «tiuj personoj,
kiuj iam estas gajaj k. t. p. pla as al mi» a «.la personoj kiuj iam
k. t. p. pla as al mi». En tiu i frazo kiel en la ekzemplo de Sro. Dalmau
(kiu plenumas la anta diritan kondi on) artikolo kaj montra pronomo
estas anstata eblaj.
Jen mia opinió pri tiu interesa gramatika afero; mi tre deziras
vidi opiniojn de aliaj samideanoj kaj precipe respondon de Sro. Dalmau, en la espero ke tiu i enketo atingos la maloftan finon de interkonsento inter iuj la partoprenantoj.
A. LAGARRIGA

Sabadell'
•

•

•

PRI LA KAJ TIU

E

la maja numero de KATALUNA ESPERANTISTO mi legis enketon
pri tiu afero, kaj kredante ke mi povus diri ion pri tio, mi sendas
i tiujn liniojn.
N

I
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Al vi, Sro. Dalmau, de tiu momento respektinda amiko, mi petas
bonvolecon, kaj anka al iuj legantoj.
—Artikolo. Katalune artikolo faràs la sekvantajn servojn: montras substantivon, determinas, a nedeterminas in, montras ian
sekson, kaj fine ian nombron.
En la lingvoj kiuj ne havas artikolon, kiel la latina, la substantivo mem anstata as iujn servojn de la artikolo, kaj la senco de la
propozicio anstata as ian determinecon a nedeterminecon.
En Esperanto la artikolo nur servas por determini la substantivon, ar ne ekzistas nedetermina artikolo, kaj iuj aliaj servoj al
si faràs la substantivo mem. Se oni volas, e la determinan artikolon
oni povas forigi, restante la senco de la propozicio por konprenigi la
determinecon a nedeterminecon de la substantivo.
Generalgramatike artikolo estàs konsiderata kiel vorto kiu servas
por limigi la amplekson de la substantivo, kiam la artikolo estàs determina; a por doni vagecon al la amplekso de la substantivo, kiam la
artikolo estàs nedetermina. La artikolo determinas a nedeterminas
la substantivon, neniam kvalitas in. La determinado de la substantivo ne estàs kvalitado: la determinado ne aldonas kvaliton: simple
precizigas, difinas la etendon, la amplekson de la substantivo,
kiu estàs ricevonta la kvalitado de la adjektivo. La artikolo ne
aldonas novan ideon al la substantivo: montras nek esencon nek
akcidenton de la substantivo, nur montras manieron kiel ni rigardas
la substantivon, a kiel i tiu prezenti as al nia konsidero; estàs pro
tio ke gramatikuloj enigas la artikolon en la grupon de Idealaj vortoj
(Bardina).
Estàs strange al ni ke la artikolo Esperante ne konformi u sekse,
nombre kaj kaze kun la substantivo (katalune konformi as sekse
kaj nombre); sed la logiko aprobas in: oni povus konsideri la artikolon kiel simplan determinan prefikson.
Katalune kaj alilingve la artikolo prenas sur sin elementojn a
asignojn de la substantivo, kaj estàs tre logika ke en la aferoj komunaj
ili konformi u.
—Kio estàs tiu) Tiu iafoje estàs vera determina artikolo, kiel en
la ekzemplo de Sro. Dalmau, aliaj estàs vera demonstrativa pronomo,
kaj multaj estàs korelativa pronomo: pro tio la gramatikuloj enmetis
in en la grupon Artikolo-pronomoj.
Estàs kompreneble ke kiam oni uzas tiu kiel artikolo, i devus
esti ne an ebla a nekonformi ebla, kaj kiam i estàs pronomo,
necesege devas esti konformi ebla: estàs pro tiu malfacila o ke iam
oni uzos tian vorton kiel varieblan vorton.

y2

KATALUNA ESPF.RANTISTO

Mi konkludas ke nck la nek tiu povas, la
esti konsiderataj kiel adjektivoj.

mia senvalora opinió,
J. B kaj F.

Moncada, 1910»" majon.
*

•

•

STUDKQMISIO PRI CIULANDA VERKARO1
KATALUNUJO
Rimarkoj de Sro. Fred. Pujulàpri La Patrino, t r a d u k a o d e sinjoro
Alfonso Sabadell, lingvokomitatano por kataluna lingvo.
Ne estis eble al mi klasigi la rimarkojn. Ofte en la sarna frazo estàs samtempe rimarkindaj kelkaj vortoj, la stilo kaj la tro libera traduko en okazo kiam la vorta traduko sufi as. Tamen mi klopodis
kiel eble klasigi ilin lafi vortoj kaj stilo.— ajnis al mi necese, aldoni
al la kritikitaj írazoj (Sab.), la originalan katalunan tekston (Orig.),
kaj la, la mia opinió, korektan a pli ustan tradukon de tiu i (Rap.).
Mi devas konfesi kaj averti, ke tiu i traduko nur celas la komprenigon de la kataluna teksto por la personoj, kiuj nekonas la katalunan
lingvon, kaj ebligi la komparon kun la t r a d u k a o de Sro. Sabadell.
Plej ofte en la originala kataluna teksto mankas la sintakso,
kaj la leganto devas diveni a supozi la sencon de la frazo per konjektoj. Mia celo ne estis do fari literaturan tradukon de frazoj, kiuj
havas nenian literaturan kvaliton. Oni ne povas postuli de Esperanto
tiajn miraklojn. Tial, sekve, mi ne precipe faràs rimarkojn pri La
Patrino kiel tradukajo sed kiel esperantajo. —• L A KAPORTINTO.
A L en rekta komplemento.
Sabadell. . . — «la mizero anka al mi ne timigas». (52)
Originalo . . — a mi tampoc me fa por la misèria.
Raportinto. — Anka min ne timigas la mizero.
1) Sro. Pu ula sendis al ni tiun- i kritikon. Doma as ke niion rimarku
pri i, pro tio, ke i estàs serioza kaj serena. Se iu ajn in ne ju as tiel, kaj kon
tra c opinias, ne estàs nia nek de nia amiko la kulpo, Car nur li estus kulpa se
en tia kritiko estus ludinta rolon, simpatio; favoremeco, malsimpatio malfavoremeco, vidmanieroj, a ia homa pasio.
Ni decidís in publikigi pro tio. ke i efike helpos la klasifikadon de la bonaj
kaj malbonaj tradukajoj kaj tradukistoj; pro tio ke i ta gos por vidigi la aliandulojn ke nia kataluna literaturo ne estàs tia, kia in prezentas iuj tradukistoj, kaj pro tio, ke kiu nur kapablas mar i, pa o post pa o, ne decas kuri.
Gajnos Esperanto kaj ni! — «K. E.»
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Sab. — palpante al i. (144)
Orig. —tocant-la.
Rap. — tu ante (a palpante) in.
AL, kiel prefikso.
Sab. —Alberto (aldonante karbkrajonon al Manuelo). (122)
Orig. —Albert (donant carbó cm en Manel).
Rap. —Alberto (donante karbkrajonon al Manuelo.
Sab. — mi alvenas pro afero de granda intereso. (27)
Orig. — vinc per assumpto de gran interès.
Rap. — mi venas pro afero de granda intereso.
Sab. —Mi... kredumin... ne estus kura intavinalvenigi... sed... (38)
Orig.—Jo... creguin-me... no'ls hauria gosat fer venir... però...
Rap. — Mi... kredu min... ne estus kura inta vin venigi... sed...
Sab. — Gustatempe ei alvenas, car se ei ne estus alveninte, tiam
mi estus irinta trovi cin. (55)
Orig. — Arribes à punt, perquè si no arribes a venir jo t'hauria anat a
buscar.
Rap. — Gustatempe ei alvenas, car se okaze ei ne estus veninta, mi
estus irinta renkonti (a ser i) vin. (Rimarko pri «trovi».)
Sab. — Se mi ne estus alveninta vidi cin! (76)
Orig. — Si jo no hagués vingut a veure-t!
Rap. —Se mi ne estus veninta vidi cin! (a pli uste) renkonti vin!
Sab. — Oni alvenas viziti min. (94)
Orig. — Me vénen a veure
Rap. — Oni venas viziti min.
AMI.

Sab. — mi ne amas enui i. (59)
Orig. — no m agrada amoinar-me.
Rap. — mi ne atas enui i. (pli uste) min eni; a priokupi i.
Da rigos
•

•

•
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1A KONGRESO
DE UNIVERSALA ESPERANTO - ASQCIO
AUGSBURG (BAVARUJO)
28 Julio - A gusto 1910
K A R A SAMIDEANO,

N

I ha vas la honoron inviti vin partopreni en la i . a Kongreso de
U. E. A. (por E ropo), kiu okazos en Augsburg (Bavarujo)
de la 28 a de Julio is la 3 a de A gusto 1910.
La celo de tiu u n u a Kongreso de nia Asocio estàs duobla: unuflanke inter an i ideojn kaj projektojn pri la plivastigo de U. E. A.
a di pri ia nuna situació, iaj metodoj, iaj principoj, fiksi la grandajn
liniojn de ia laboro dum la venonta jaro, esprimi la bezonojn kaj dezirojn de la Esperantianaro la kiuj la K o m i t a t o poste agados; aliflanke ebligi pli intiman konati on kaj amiki on inter niaj iuregionaj
membroj, ilin elproksimigi dum kelkaj tagoj tiel ke iu povu profiti
la sperton de la alia kaj per tiu kunlaborado, kiun ebligas la dumkongresa kunvivado, pligrandi u la sento de solidareco inter Esperantianoj kaj la fervoreco pri U. E. A.
La urbo Augsburg ku as en la centro de E ropo; i do estàs facile alirebla por iuj popoloj. Plie, krom la labora parto interesa kaj
originala, la Kongreso prezentas ne kompareblajn alloga ojn, kiuj
solaj valoras la voja on Augsburgon: vizito de la mondfamaj re aj
kasteloj de Füssen-Neuschwanstein kaj, tuj post la Kongreso, ekskurso al Munheno, Oberammergau, kie okazas la tutmonde konataj Ludoj
de la Kristsuferado (nur iudekjare) kaj al Bavaraj Alpoj, en plej favoraj kaj certe neretroveblaj kondi oj.
La loka organizantaro fervore laboras por la aran o de la Kongreso
kaj oni de nun povas esti certa pri gastema kaj samideana bonakcepto.
Dum la sama epoko okazos en Augsburg Kongresoj de Germana
Esperantisto, Asocio, de Tntmonda Esperanto, Karacista Asocio kaj aliaj
fakaj societoj.
Ni do esperas, Kara Samideano, ke vi bonvolos fari ion eblan
por eesti en tiu grava manifestado kaj sendi al ni kiel eble plej rapide
vian ali ilon.
La Komitato de U. E. A. : H. BOLINGBROKE, Mudie, Prezidanto'.
H . HODLER, Vic-Prezidanto, Administra fako.
Centra Oficejo de U. E. A. : 10, rue de la Bourse, G E N é V E .

KATALüNA

ESPERANTISTO

75

GRAVA AVIZO.— La personoj, kiuj tute ne povas eesti la Kongreso estàs insiste petataj mendi helpkongresan karton po 1 Sm Tiu
karto celas íaciligi la financan aran on de la Kongreso; i rajtigos al
senpaga ricevado de la Kongresa Raportaro. Personoj, kiuj ali as kiel
helpkongresanoj, povas iam poste ali i kiel Kongresanoj, pagante
2 Sm plue.

PROVIZORA PROGRAMO DE LA KONGRESO
Honora Prezidanto: Sro. WOLFRAM, efurbestro de Augsburg
Ja don 28 Julio. — 5 h., Solena Malferma Kunvcno. — 7 li.,
Granda komuna festeno.
Vendredon 29. — 9 h. 1/2, i a Labora Kunveno (pri Administra fako). — 3 h., 2 a Labora kunveno (pri Finança fako). Vespere, Amuza oj.
Sabaton^o. — 9 h. 1/2, 3 a Labora kunveno (pri fakoj konsuloj kaj
Esperanto-Oíicejoj). — 3 h., 4 a Labora kunveno (pri Junula fako).
Vespere: Mitingo kaj paroladoj.
Dimanfon 31. — Komuna ekskurso al la re aj kasteloj de Neuschwanstein kun komuna man o.
Lundon i a Augusio. — 9 h. 1/2, 5 a Labora kunveno (pri komerca
fako). — 3 h., 6 a Labora kunveno (pri komerca fako). — 5 h. 1/2, Malfermo de la Kongreso de T E K A . — 8 li. 1/2, Granda Vesperfesto.
Mardon 2. — 9 h. 1/2, 7 a Labora kunveno (pri turisma fako). —
3 h., Ferma kunveno; alpreno de la deziresprimoj. — 5 h. 1/2, kunveno de TEKA. — 7 h., Granda komuna festeno.
Merkredon 3. — Kunvenoj de T E K A kaj diversaj Esperantiaj
Asocioj kaj Entreprenoj. — Ekzamenoj de la Instituto de Esperanto.
Ja don 4, Vendredon 5, Sabaton 6. — Vizito de Mun eno.
Diman on 7. — Vizito al la prezentado de Oberammergau ka
eventuale ekskurso al Bavaraj Alpoj.

*
* *
K U N V E N O J . — La Kunvenoj okazos en la belega hotelo 3. Mohren. La deíala tagordo de tiuj kunvenoj aperos en «Esperanto» kaj
estos sendata al iuj kongresanoj.
LOGADO. — Estos eldonataj 3 klasoj de kuponaroj. E n iu
kuponaro estàs entenataj 6 n o k t o j . k u n f r u a m a t e n m a n o, tag-kaj vesperman oj dum la t u t a kongreso kaj ekskurso al Neuschwanstein (kun
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vagonaro, vizitado de la re aj kasteloj kaj man o). La fruaj matenman oj okazos en la hoteloj; la festenoj en la hotelo 3. Mohren, kaj la
komunaj iutagaj tag. kaj vesperman oj en bierhalo. La diferenco de
prezo inter la tri klasoj estàs ka zata de la diverseco de la ambroj;
la man oj kostos saman prezon por iuj kongresanoj. Oni rimarku,
ke la kosto de la ekskurso (10 Sm) estàs entenata en la kuponaro.
VOJA OJ. — Jen la kosto de la voja o Augsburgon de kelkaj
urboj:
Basel, II* klaso Sm 12,60, III* klaso Sm 8,20; enevo, II* 17,85,
III* 12,15; Marseille, II* Sm 32,95, III* 16; Müano, II* 23,30, III*
14,10; Gènova, II* 25,10, III* 16,95; Nancy, II* 14, III* 9; Parizo, II*
24,111*16,05; Bruselo, II* 21,25, I H a I 3 4 ° ; London, II* 34,35; Rotterdam, II* 22, III* 14,25; Hamburg, II* 17,85, III* 11,60; Breslau,
II* 18,75, III* 12,20; Praha, II* 13,20, III* 7,70; Wien, II* 15,85, II*
9; Budapest, II* 24,45, III* 12,75; Firenze, II* 25,90; III* 16,20.
Por ricevi la prezojn de iro kaj reiro oni duobligu la suprajn prezojn.
La personoj, kiuj dezirus uzi rondvoj agan bileton, trovos la necesajn informojn e la stacidomoj de la cjaj urboj.
KONGRESKARTOJ. — La Kongreskarto kostas 3 Sm. C\ rajtigas al eestado je iuj kunvenoj kaj senpaga riccvado de la dokumentoj; i estàs necesega por la ricevo de la kuponaro.
Karto de helpkongresano kostas 1 Sm; i rajtigas je senpaga ricevado de la dokumentoj; i estàs diíinita por la personoj, kiuj ne veturas al la Kongreso. Helpkongresanoj povas iam fari i kongresanoj,
pagante 2 Sm pluajn.
•

•

•

ENLANDA MOVADO
BARCELONA
Ekskursoj—La 8 an de Majo, la societo «Espero Kataluna» organizis ekskurson al Rabassalet, bela íonto kiu estàs sur nia najbara monto Tibidabo.
La geekskursanoj, irka 20, kunvenis en la malsupra placo de la funikulara stacidomo, kaj sin direktis al la loko sur kies supra o staris esperanta flago.
La ekskurso plenc sukcesis malgra dum i la vetero malboni is kaj ne estis
eble man i en la arbaro kiel oni intencis. Por reiri al la funikulara vagonaro
ili estis devigataj atendi la finon de la pluvado, kiu vespere, je la 5.», falis de la
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jam de longe minacantoj nuboj, sed la ekskursanoj rcvcnis Barcelonon tute kontentigitaj pro la tago pasigita sur la montoj.
La sarna societo la 22 an de Majo vizitis ]a ipon «Cocodrilo'n» en kiu estàs
la «Comisión Oceanogràfica». Kelkaj oficiroj de la ipo afable montris al gevizitintoj la interesajn fi ojn kiujn la muzeo kaj akvario enhavas.
La vizitintoj iris kaj revenis de la ipo per la vapor ipctoj «Golondrino»
kies mastro metis je ilia dispono.
La 11 a n d e Junio la grupo «Barcelona Stelo» vizitis la «Observatori Fabra».
En tiu i ckskurso partoprenis multaj esperantistoj kiuj ne bedaüris raalprofiti la noktan ripozon por sin instruí per Esperanto, kaj samtempe disvastigi in.
La «Komerca Fako» de «C. A. de D. del C. y la I.» okazigis la 7 an de Junio,
sian ordinaran kunvenon por elekti la novan Komitaton por la jaro 1 9 1 0 — i l a
kaj unuanime estis clcktita de la eestantoj Sroj. D. Dalmau, Prezidanlo; J. Mussóns, Vic-Prezidanto; J. Bubé, Sekretario; A. Massana, Vic-sekretario; F . Casademont, Bibliotekisto.
Dum la kunsido oni ankaü legis raporton pri la agado de la antaiía Komitato, kaj fine oni aprobis proponon por pli oportuna agado, kaj atingis de sinjoro Dalmau ke li faros esperantan kurson dum la nuna somero.
En la societo «La Familiar Obrera de Sans» okazis grava konferenco
pri Esperanto, organizita de la grupo «Forigu Barojn» en kiu partoprenis niaj
amikoj Sroj. D. Dalmau, M. Jordi, Dro. J. Bremon—prezidanto de «K. E. F.»—
kaj Navarro, la dante iuj nian karan lingvon kaj vekante la cntuziasmon de
la eestantaro.
La kurso kiun oni malfermis, en la sarna societo estàs tre ccstata de la lo antoj el la anta urbo Sans, kiuj tre avide sekvas nian movadon.
Ni ankaü devas sciigi al la gelegantoj de K. E. la edzi on de nia samideano
Sro. Salvatoro Casanovas kun Fino. Tereso Comas. Al ili ni deziras la plej
longan vivadon kaj f eli econ.
GIRONA
La Komitato de <<K. E. F.» plej atente petis min plenumi la taskon kiel
delegito en la i tiea urbo. Tion ekentrcprenante mi sendas al la organizintoj de
tia vasta rondo miajn gratulojn, kaj samideanajn salutojn al iuj samcelanoj
en i partoformantaj.
La esperantista movado en Girona multe sveni is, sendubc pro la etaj malkonscntoj ckzistantaj—bedaürinde — inter la estraranoj de la du grupoj «Amo
kaj Espero» kaj «Gerona Esperantistaro», kaj laü mia aparta vidmaniero, estos
tute efika kunigi amba societojn je unu sola sub nova nomo kaj nova estraro,
in konsiderante kiel novnaski intan grupon: kaj tiam per volo kaj entuziasmo, kiuj ja ne mankas ce neniu gerona esperantisto, oni prosperos kaj atingos
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disvolvigi nian internacian lingvon, unuigante de post la u n u a momento la samlandanojn por balda poste unuigi la alilandanojn.
—Oni organizas provincan esperantistan kongreson, pri kics sukceso klopodas la anoj delaorganizakomitato. Ni scias ke fiiuj samideanoj de la irka a aj vila oj intencas kunhelpi tiun i kongreseton per ilia klopodo kaj alesto.
Pliajn detalojn mi ne povas liveri al la legontoj is venontaj raportoj.—
LA DELEGITO.

TARRAGONA
Jene estàs la nova Komitato de la grupo «Tarragona Esperanta» elektita
por la nuna ja.ro.
Honora Prezidanto Dro. Zamenhof; Prezidanto Sro. Joan Molas Sabaté;
Vic-Prezidanto, Sro. J. Vidal Ras; Sekretario, Sro. D. Roig Cubells; VicSekretario, Sro. Francesc Menaranch; Kasisto Sro Joan Llagostera; Kalkulisto, Sro. Pau Olivé Sanromà; Bibliotekisto; Sro. Joan Solé Grancll.
La sciigon pri la okazo de la «Dua Kongreso de Katalunaj Esperantistoj»
en nia urbo, gaje kaj oje akceptis iuj Tarragonanoj kaj oni sin promesis in
kunhelpi per ies fortoj.
Danko al la okazonta Kongreso rec naski is en tiu i urbo la fervoro por
nia internacia lingvo. Novan kurson por virinoj estas ckkomencita en i tiu monato, al kiu alestos la fra linoj multenombre. Gi estos instruita de Sro. Joan Molas.
En la 2(>a Junio okazis ekskurso al «Poblet», en kiu partoprenis iuj katalunaj societoj por ekskurso, organizitade la «Centre Excursionista de Catalunya».
Nia grupo delegis Sron. Molas por reprezenti in en la ekskurso, kaj nia
samideano Sro. Solé Granell, estis deligita de la «Centre Excursionista de Tarragona».—LA D E L E G I T O

BÀRBARA D E L VALLÈS
La 12 an Junion okazis en i tiu vila eto la iujara íesto de la grupo
«Esperanta Nesto».
Je la naüa kaj duono matene iuj grupanoj kunvenintaj en la societa sidejo,
aliris kun la standardo al la vila a pre ejo, kie Pastro diris solenan meson. Pastro Cardona diris longan predikon pri Esperanto.
En la komenco kaj íino de la meso, la esperantistoj kantis
Ave-Mario'n,
kaj kiam oni forkunportis la standardon, Sro. Puigbonet ludis fortepiane la Esperantan
Himnon.
Posttagmeze je la 4 kaj 1/2 ekkomenci is Esperanta Festo. La ccstantaro
cstis cirkaü 200. Prezidis Sroj. Prezidanto, Vic-Prezidanto kaj Sekrctario de la
grupo. Dekstre de la prezidantecloko sidis sinjoroj la vila estro, ju cstro kaj
ceteraj a toritatoj; maldekstre estis geanoj kaj protektantoj de nia «Nesto». La
prezidanto Pastro Sro. Jozefo Planas, malfermis la íeston, kaj balda poste
sinjoro Puigbonet diris longan paroladon. Anka paroladis Sro. Joan Arnella.
Anka
poemojn.

partoprenis en la festo gefrauloj el la grupo legante poeziojn kaj
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En la fino, nia kara Prezidanto faris belan kaj konvinkigan paroladon,
kiu multe pla is al iuj eestantoj, kaj li meritas nian gratulon pro tio, ke per
i li sukcesis pligrandigi nian «Neston», kaj kontcntigi iuin. — LA DEI.EGITO.
SABADELL

Kun mal ojo hodia mi devas raporti pri la morto de du el niaj pli malnovaj sindonemaj kaj entuziasmaj amikoj: Sro. J. Camps kaj J. Sanllehí.
La unua, ankoraú Esperanto ne estis disvastigata en nia urbo kiel nun,
kiam li proponis en laborista kongreso kiu okazis en Sabadell dum la jaro
i<jü4a ke i akceptus kiel internacian lingvon, Esperanton, por la rilatoj kun
eksterlandaj laboristaj societoj, propono kiu estis aprobita de iuj, kaj is nun
li iam estis apud ni batalanle por nia lingvo, u kiel ano de «Esperanta
Semo» u de «K. E. F.» laborante private por alvarbi novajn batalantojn.
Al lia vidvino kaj filoj, niajn plej sincerajn kondolecojn.
Sro. J. Sanllehí, estis alvarbita al nia movado de la jaro igo6 a kaj li estis
ano de Aplech «Esperanta Grupo» kaj ankaü de «Esperanta Semot is lia for
voja o al Buenos Aires, kie la morto surprizis lin je la dudek tria jara o, Li
estis iam entuziasma propagandista de nia lingvo.
Al lia patrino kaj frato, ni petas bonvolu ricevi niajn kondolencojn. —
LA DEI.EGITO.

émmmmmmmmmmm
OLOT
Kia ojo, karaj gelegantoj, kiam iun tagon post noktoman i estante ni e
nia esperanta lernejo frapis la pordon hotelservisto portante leteron esperante
skribitan!
Gaja surprizo! Sro. D. Serdà, Direktoro de nia amegata gazeto, jus alveninta èi tien!
Kompreneble, iuj federacianoj preti as manpremi kaj saluü lin, kiu post
la vizito de tri i tieaj samideanoj aliris al la sidejo de «Olota Stelo».
Tuj kiam li eniris en la sidejo, komencis paroli esperante dum du scn esaj
horoj, armante iujn la facilmaniero paroli nia lingvo.
Same li faris la duan tagon montrante al iu, ke li estàs inda je la rolo kiun
al li komisiis «K. E. F.»
Ni volonte estus auskultinte konferencon pri Esperanto sed beda rinde
ne okazis tion pro sia sano.
Lia restado e ni dum tri tiagoj pliveki is entuziasmon por nia lingvo. —
L A DELEGITO.

•

•

•
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OFICIALA PARTQ
El Comitè Directiu de «K. E. F.» ha rebut un atent comunicat de l'Excma.
Diputació de Tarragona en resposta a la comunicació que-s féu a dita corporació de que-1 segon Congrés de «K. E. F.» tindrà lloc en aquella ciutat. En ell se-ns
ofereix tot l'apoi necessari per a portar a bon terme el nostre Congrés.
No es, doncs, d'extranyar que desde ara s'auguri un èxit.
Repetidament alguns senyors socis se queixen de que no reben la revista;
i, com sigui que l'Administració expedeix tots els exemplars necessaris, prega als
q u e s trobin en aquest cas que facin cl favor de reclamar el número al repartidor de la correspondència, i en tot cas donar-ne avís an aquesta Administració,
per postal, a fi de posar-hi '1 correctiu corresponent.
Si algun senyor soci És troba en el cas de que li falta algun número de
«K. E.», pot enviar nota, que seguidament se li enviarà, puix l'Administració
sols desitja que tothom estigui ben servit.
L'Administració prega a tots els senyors delegats de «K. E. F.» i particulars que han de saldar comptes amb ella, que ho facin a la major brevetat, puix
resulta que la marxa administrativa sempre es millor tenir-la en bon. ordre que
no pas en desordre, i an això hi han d'ajudar no solament l'administrador,
sinó també en primer Hoc els delegats, i en segon els particulars, car l'obra
de «K. «E. F.» es de tots, i tots hem de contrubuir-hi.
En un dels nostres pròxims números publicarem, en aquesta mateixa
secció, un detallat estat de comptes pera que'ls nostres amics puguin veure
l'estat satisfactori de «K. E. F.> i per això es que fem el prec de més amunt.

*

•

*

KORESPONDADO
Sro. A. Melis, Fino. U. U. Viaj manuskriptoj aperos balda e. — Sro. R.
M. Via tradukita verso sendube estàs verc interesinda kiel kanzono, sed ne kiel
verso. — Sro. J. V. Verki originale ne estàs je via atingo; pro tio viaj prozajoj
ne taügas. Rilate al viaj versoj, ni ne povas ilin publikigi, tial, ke ni nur enpresigos poeziojn, sed ne versojn. — Federaciano: Ni diràs al vi tion, kion ni diràs
al Sro. T. V.
Avizoj. — Denove ni petas al niaj afablaj kunlaborantoj, skribi plej
legeble siajn al ni alscnditajn manuskriptojn. Manuskriptojn ne plenumante
tian kon di on ni c ne legos.
Kiam oni skribu al tiu èi Redakció, in faru po tkarte.
Manuskriptojn alsendotajn al ni, afranku laú tarifo «original pera impremta.*
Prcsejo «L'Avenç»: Rambla de Catalunya, 24. — BARCELONA
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A V I Z O : I.a Redakcio konscrvas al si hi
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ne rescndas.

BARCELONA-HISPANUJO

E N H A V O : 21a Julio. — Unua Kongreso de Katolikaj Esperantistoj. — Stutlkomisio
pri ciulanda verkaro. — La Patrujo. — Revo. — Rakonto.
Enlanda Movado. — «Internacia Asocio de Instruistoj». — Korespondado.

21" JULIO

A

NTAü unue aparte ni kunhelpis starigi la monumenton al Amo
al la Homaro. Private kaj ien ni klopodis por ke ni ne estus
estintaj solaj en tia kunhelpado. Hodiaü kiam ni atingis nían plena on, kaj nia forto estàs pli granda, hodiaü kiam ni atingis vastan
rondon kaj riprezentadon de multaj esperantistoj, ni festas tute oje
la datrevenon de la 2i a n Julion. En tia dato ni vidas stimulon por
anta eniri iujare, kun espero atingi la plenan triunfon, kaj la 21^
de Julio estos la dato kiun la homaro gravuris sur la piedestalo de
la monumento al Frateco, kiun Zamenhof, la majstro, ekstarigis
sur la mondo, per la aperigo de la unua libro pri Esperanto.
Kaj tiu monumento kiu estos vere starigita de la esperantistaro,
kiel triunfo de Frateco, de Amo, estos samtempe la monumento
kiun la homaro dedi as al elpensinto de nia kara internacia lingvo;
monumento kiu da ros eterna, ar i estàs starigita en la koro de
iuj, kaj estos anka en la koro de iuj postvenontaj homoj.
LA

•

•

•
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KKI.KAJ DIVERSLINGVAJ KONGRBSANOJ, INTER ILI KVAH KATALUKOJ

UNUA KONGRESO
DE KATOLIKAJ ESPERANTISTOJ

T

iu i kongreso okazis en Parizo dum la lasta Aprilo. Gi estis
elokventa montro de la disvastigado de Esperanto èc la katolikoj, kaj konsekvence dcnove estis p r u v i t a ke la Eklezio, ne rifuzas
novajn sukcesojn, progresojn de la scienco, sed kontra e i estàs
preta partopreni en iuj veraj kaj seieneaj movadoj.
Tiu i kongreso esceptinle la oficialajn Internaciajn Kongresojn
estis la unua Internacia Kongreso kunvenita.
d i a celo estis servi samtcmpe al la katolikismo kaj al Esperanto. Pro tio, raportoj estis prezentitaj al la Kongreso, je i tiuj du
vidpunktoj.
«La unueco de la kristanoj; la unuforma elparolado de la latina
lingvo, la kulta organizado; la katolika socialagado; propagandoj kaj
informoj katolikaj per la peroj de Esperanto; la katolika protcktado
per internacia esperantista ligo» jen raportoj pristuditaj kaj diskutitaj en la grandaj salonoj de 1'« Institut Catholique » kie okazis la kunvenoj. Ciuj raportadoj estis t r e interesaj, t r e gravaj, tre praktikaj,
sed oni de vas rimar ki kiel la plej p r a k t i k a n kaj efikan, la lastan ri-

KATALI'NA ESPERANTISTO

83

late al la katolika esperantista ligo. Gi estis kordeziríta de multjaroj de multaj katolikoj! Nun i estàs jam efektivi inta!
Restas starigita Katolika Unui o. Esperantista I n t e r n a d a , kies
celo estàs disvastigi Esperanton èe la katolikoj kaj servi al la Katolikismo per Esperanto. Gi konsistas el Internacia estraro kies sidejo
estos Parizo, kaj kies organo estos fame-konata revuo Espero Katolikii. Gi konsistas anka el estraroj regionaj, aütonomaj en iuj landoj kie estos almenaü 20 esperantistoj ali intaj al la K. U. E. S.;
tiuj estraroj klopodos por disvastigi Esperanton en siaj landoj kaj
nomos membrojn de la generala straro proporcie al la numero de
siaj anoj. En nia lando estàs }us ekkreata kataluna ligo. Por dcmandoj, informoj kaj ali oj s i n t u r n u e la «Kataluna Ligo de Katolikaj Esperantistoj» (Porta-ferriça, 13, principal, Barcelona).
Utileco de nia kara Zamenhoía lingvo estis pruvita en la ckskursoj de la Kongresanoj al Versailles, Trianon, Vincennes,
Montmartre k. t. p. kie kongresanoj esperante aüdis informojn pri la
interesaj aferoj tie lo antaj.
Dum la kongreso anoj testis kunvenojn katolikajn kun kantoj
kaj predikoj esperante.
Ankaü okazis frata m a n o en la granda Palais d'Orleans, en kiu
inter multaj proponoj estis akceptata jenan; okazi la duan kongreson en Hago (Nederlando) en la venonta jaro d u m la septembra
monato.
Kongresanoj eestantoj estis 700, el 14 nacioj. Nia Katalunlando
alportis 60 aligojn el kiuj eestis 7 samdanlanoj kiel reprezentantoj.
Inter la katalunaj ali oj oni devas rimarki ali on de Lia mo to arkiepiskopo de Tarragona, Lia mo to episkopo de Barcelono, kaj diversaj
societoj inter kiuj «Espero Kataluna», «Espero Priorata», «Joventut Catòlica» (Barcelona); «Esperanta Akvofalo» (Ripollet); «Acción Social Popular» (Barcelona); «Esperanta Nesto» ( B à r b a r a ) ;
«Joventut Catòlica» (Sabadell) kaj aliaj.
Nia kara majstro Dro. Zamenhofí sendis tre entuziasman leteron
al la kongreso dankante katolikojn pro ilia partoprenado en la granda kaj belega esperanta movado.
Nia unua sukcesis kaj ni esperas ke ankaü sukcesos sia ido «Katolika Unuigo Esperanta Internacia».
D R O . JOAKIMO COLL
Sant Feliu de Codines.

•
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S T U D K O M I S I Q PR1

lULANDA VERKARO
(Sekvo) '

KATALUNUJO
ANONIMO

Sab. — Mi tiam estus dirinta al la ju antaro, al tiuj i veli aj
anonimoj. (70)
Orig. — Jo li hauria dit an el jurat, an aquests inflats anònims. (Manko
de rilato inter, aquests kaj jurat.)
Rap. — Mi estus dirinta al la ju antoj, al tiuj malplenaj anonimuloj.
A N T A U MULTE DA JAROJ

Sab. — Anta multe da jaroj, mi enmetas en la fornon tipojn... Kaj
nun mi laci us? (123)
Orig. — Fa una restallera d'anys que n'hi poso de llenya al forn; i ara'm
vindria'l cansar-me?
Rap. — J a m de post amaso da jaroj mi enmetas en la fornon tipojn,
kaj uste nun mi laci us?
APUDESTI

Sab. — Cu ne estàs nia devo resti apud ei? Bone, apudestu la se e-

g° n - (56)
Orig. — No es el meu dever fer-te costat? Vaja, faci costat an el silló.
Rap. — Cu ne estàs mia devo akompani viri? Bone, nun akompanu
la apogse on. (La kataluna frazo: fer costat, ne signifas,
esti apud, nek esti flanko, sed, esti apuda o, esti apogilo,
esti subtenanto. La ludvorto estàs malbonega en la
originala lingvo mem, kaj mi opinias ke nur la verbo
akompani, povas iom konservi la fluecon en la dialogo.)
Avo a n s t a t a

MASTRO, MAJSTRO au io simila.

Sab. — Sciu, avo, kc mi dezirus tali en in! (6)
Orig. — Sabeu, avi, que jo hi voldria caure a dintre]
Rap. — J a , mia mastro, al mi pla us fali en in!
BONNOVAJO

Sab. — Cu vi diràs bonnova ojn? (27)
1 ) Vidu la numerojn 4*"
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Orig. — Una bona noticia, diu!
Rap. — Cu bonan sciigon?
DA

Sab. — Da kvardek jaroj mi jam estàs almozulo! (14)
Orig. — Ja fa quaranta anys que faig de folre !
Rap. — J a m de kvardek jaroj mi laboras kiel almozulo !
D E S MALPLI

Sab. — Montru al mi la fingrojn. —Mi tute ne in tu is. — E per la
nazo? — Des malpli, ar i estàs tre proksime de la buo, kaj vi komprenas...? (11-12) (Vidu eé.)
Orig. — Aveiam els dits. — No la só tocada ni gota.— Ni amb el nas!—
Menos, perquè es massa aprop de la boca, i sabeu...!
Rap. — Montru la fingrojn. — Mi in tute ne tu is. — Nek per la nazo?
— Ho, ne! i estàs tro proksima de la bu o, kaj... cu vi
komprenas...?
Kion ei DEZIRU nomi
Sab. — Sciu pentristo, ke el tio i, kion ei nomas glorla ro a famo,
a nomo, a tio, kion ei deziru nomi, ei in havos. (61)
Orig. — Sàpigues, pintor, que d'això que 'n dius llorer, 0 glòria, o nom,
0 'l que vulguis, en tindràs.
Rap. — Sciu, pentristo, ke tion kion vi nomas la ro, a gloro, a famo, a kiel vi volos (au iel ajn) vi havos.
D R I N K I G I kun

la senco EBRIIGI

Sab. — Mi e kredas, ke multfoje ei drinkigis min per vortoj.(63)
Orig. — Jo fins he cregut, moltes vegades, que m'has emborratxat de paraules.
Rap. — Mi e ofte (au multfoje) kredis, ke vi ebriigis min per vortoj.
D ü M a n s t a t a ü TIEL-KIEL

Sab. — Sed dum la infanoj deziras rememori la vortoj n mi deziris rememori la kolorojn, la liniojn kaj precipe la esprimadon. (39)
Orig.—Però, així com les criatures volen recordaries paraules, jo volia
recordar les Unies, els colors, i sobre tot l'expressió.
R a p . — S e d , kiel la infanoj klopodas (intencas, volas) rememori la
vortojn, tiel mi klopodis (intencis, volis) rememori la kolorojn, la liniojn kaj precipe la el ajnon (au la korpanesprimon).
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VE EL

Sab. — Ha ve el ei! (45)
Orig. — A i de tu!
Rap. — Ve, vi!
EL

Sab. — Kiel komencis eia» aldoniteco»? El la infaneco. (39)
Orig. — Com te va venir l'afició? — De criatura. (La respondo ne rilatas la demandon.)
Rap. — De kiam datumas eia artinklino? — De lia infaneco.
E L EKSTERE

Sab. — La metio estàs tre bela, tre, vidata el ekstere. (44)
Orig. — L'ofici es molt herinós, molt, vist per fóra.
Rap. — La ekstera o de la metio estàs tre, tre bela.
E L

ETI

E N

Sab. — iam el etante jarojn en la fornon! (136)
Orig. — Sempre tirant anys al forn.
Rap. — Ciam (en) etante jarojn en la fornon!
EMINENTECO anstataü EMINENTULO

Sab. — Li revenas kvaza li estus; eminenteco! (129)
Orig. — Ens torna fet una dumbrera».
Rap. — Li revenas al ni eminentulo.
ENTéN 1

Sab. — ajnas, ke mia brusto disvasti as kaj ke iuj povus enteni
en gü (53)
Orig. — Sembla que'l meu pit s'aixampla i que tothom hi càpiga a
dintre!
Rap. —Sajnas, ke mia brusto plilar i as, kaj ke iuj povas enteni i
en i! (pli bone: ke gi povas iujn enteni).
FARI kaj stilo

Sab. —... sed por li mi faros tion, kio mi estàs devigata esti: egoista,
sova a, besto, kaj e malbona. (99)
Orig. — ... però per ell em tornaré lo que-m tingui de tomar: egoista,
fera, i fins dolenta. ( u egoista kaj sova a ne estàs ja
malbona?)
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Rap. — . . . sed por li mi fari os io ajn: egoista, sova a, kaj e
malbona!
F A R I KOPII AL MI a n s t a t a

IGI MIN KOPII

Sab. — ... la instruisto faris kopii al mi figurajojn... (39)
Orig. — ... el mestre'm feia copiar estampes...
Rap. — ... la instruisto igis min kopii bildojn...
F L A M a n s t a t a ü ODORI

Sab. — Ke e ni fiaris, kvaza
i estus muelilo. (79)
Orig. — Que a casa jeia flaire de molí.
Rap. — Ke nia hejmo odoris, kiel muelejo.
FRAPITA DE LA SUNO

Sab. — Bajlet estàs frapita de la suno. (77)
Orig. — El bailel està colrat.
Rap. — L a knabo estàs (sun) brunigita.
(Daurit

•

•

*

LA PATRUJO

A

MU vian patrujon civitanoj; sed vi ne fara el i ekskluzivan
celon de via volo, de via sento, nek de via penso. Estàs alia
patrujo pli granda; la tero.
El la tero vivadas iuj homoj, ne el la sola nació al kiu ili apartenas. Kiel mizere kaj maloportune ni vivadus, sen la produktoj el
la restanta E ropo, sen tiuj el Afriko, el Ameriko kaj el Azio!
La ideo, pri la aparta patrujo, estàs sub multaj vidpunktoj
malbonega. Gi ekscitas kaj subtenas la Jaluzajojn kaj malpacojn
inter la nacioj, provokas konfliktojn, bruligas militojn. Gi devigas la
subtenon de grandaj militistaroj kaj armeoj, kaj la íortifikadon de
lalandlimoj. Gi kreis la doganojn kaj malebligas la liberan interan on de produktoj.
Nur la limigo de landoj apudaj, kiom da luktoj i naskis! Kaj
dum la nacioj estàs iuj pretaj kontraübatali sin pro colo d a tero
kiun oni uzurpis al ili, a pri kiu ili pensas ke oni uzurpis, rigardas
indiíerente kiel iliaj landanoj elmigras.
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Se la ideo de aparta patrujo, almena igus respektata tiun de la
aliaj popoloj! Sed, en nomo kaj pro intereso de la a p a r t a patrujo,
oni konkeras la patrujon de aliaj, kaj oni igas kolonioj, insulojn kaj
e marbordojn de malproksimaj kontinentoj. Tie estàs rnia patrujo,
kie estàs mia standardo, diràs nun la nacioj.
Kiom da sova aj sentoj, vekas la ideo de malgranda patrujo!
N e ekzistas krueleco nek barbareco, kiun la patriotismo ne
naskis kaj legitimis. Estàs la patrujo la altaro en kiu pli da viktimoj
oni oferas. Puraj estàs la oferoj kiujn en i oni faràs: nenion valoras
kaj nenion signifas tiuj, kiujn oni faris al dio Molok kaj al la aztekaj dioj.
Ni do laboru, kaj sen ese sopiru por la granda patrujo. Nur
kiam ni in havos en la tuta tero, esos ver i sangon la altaro de tiu
moderna Molok, kaj oni vidos en la homoj, nur membrojn de unu
sola familio.
F.

*

•

P i I MARGALL
Tradukis J. B.

•

REVO

D

UM la kvietaj kaj silentaj horoj de la stelplena nokto, mi turnas
mian rigardon kaj penson al la senfina spaco; mi, dronante en
ia grandega majesteco, lasas erarvagi mian penson por ui iajn
armojn. Kaj en mia avido kaj klopodo admiri la belajojn kaj harmonion de 1' kreitajo mi ekrajdas sur steltvoston kaj gí per ia
kapturniga forkurado min transportas tra novaj mondoj de unu suno
al alia suno, de unu ncbulozo la alian kaj en la stelcentrajon. Tie-ci
mi ekvidas la konstruigon de nova mondo, kiu elnaski inte el aoso
pasos tra la diversaj aliformi oj is fari i, eble, lo ejo de inteligentaj
estajoj... Pli malproksime, mi rigardas aliajn mondojn enhavantajn
rièoplenan vivon je la plej diversaj formoj; plej malproksime aliaj
solidi intaj turnos centjarojn post centjaroj t r a la spaco, atendante
novan FiatLux... Kiam mi rigardas kaj meditas pri la solidareco reganta en iuj tiuj- i, de lumo kaj vivo plenaj sferoj, plenumantaj la
de 1' Dio altrudita astrovojo, tiam en tia rava ekstazo, mi memoras
pri nia mondo, pri nia tero, pri nia lando, pri nia Katalunlando, kaj
efe pri Esperanto. Kaj mi pensas ke se la dia verko formis la krcitaron kunigante multe diversaj n kaj multenombrajn formoj n por fari
tian majstroverkon, kia cstas la kreitaro, tian harmonian tutajon,
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tiel anka Esperanto kunigas la multediversajn rasojn, gentojn, popolojn, homojn; unuvorte: la tutan homaron eltirante el iliaj diversaj
malsimilaj lingvoj, tuta on anka harmonia, kunigantan ilon, entenantan inklinon al plibonigo kaj perfektigo de la homaro: kaj jen
kiel ni iràs al Dio, al la senfina períekteco.
J. PEATDESABA

•

•

•

RAKONTO

E

N la krisna tempo vivadis Kaja'o nomita Kurono, kiu iumatene,
anta oi matenman i disdonis inter la malri uloj du mil orajn
monerojn. Li estis mortigita en batalo kaj kiel rekompenco al siaj
bonfaroj eniris en la paradizon. Tie li trovis orajn montegojn, kaj
unu el la gardistoj de tiu iela lo ejo diris al li: « iuj tiuj- i ri ajoj
apartenas al vi. La oro kiun vi disdonis helpeme surtere, multi is
en la ielo.»
Tamen la Raja'o malsatis kaj soifis; li petis ian nutrajon kaj la
gardisto al li diris: «Se kiam vi lo is en la mondo vi estus regalínte
al la soifantoj kaj malsatantoj, kion vi estus doninta, ion vi trovus
multigita same kiel la oron. Prípensu, u vi íaris ian bonon el tiu i
speco?»
Post longa pripenso la Raja'o diris: «Mi memoras, ke, ian tagon
dum miaj najbaroj disdonis man a ojn al la brakmoj, malsatanta
malri ulo demandis al mi kiu estis la domo kie estis preparita la
festeno; mi tiam per la fingro montris in.»
«Pro tia bonfaro — respondis la gardisto — vi ricevos rekompencon. Sueu la fingron kiu faris tiun signon al mizerulo.»
La Raja'o enmetis la fingron en la bu on kaj tuje la malsato kaj
soifo fori is.
Farinte tion i, mallongan tempon li pripensis kaj diris: «Se
per la fingro signinte rifu on al malíelièulo oni recompencas min
tiele, kia estos la recompenco por tiuj kiuj estos sidigintaj e sian
tablon la brakmojn?»
La vera helpemo, do, konsistas, ripari per si mem rekte la necesajojn de la malri uloj.
JOSEP P I
Olot'o.

•.

•

•
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ENLANDA MOVADQ
BARCELONO
Festo. — Por solenigi la fermon de la kurso kiun faris e la « Juventud Catòlica» pastro Joan B. Sabaté, oni organizis, la pasintan Junion, literaturamuzikan feston.
Kanoniko Dro. Portolés prezidis tiun festou-je la nomo de la episkopa
mo to Dro. Laguarda kaj en i estis reprezentataj kelkaj societoj kaj grupoj
esperantistaj. Sroj. Anglada, Gonzàlez, Solé kaj Torruella reprezentis respektive «Espero Kataluna'n», «Kvinpinta Stelo'n» kaj la Esperantajn Fakojn de
la «Acadèmia de Sabadell» kaj de la katolika grupo de Tarragono.
La lernantoj fraülinoj Noguer, Lloret kaj Bosch, pastro Lloret kaj doktoroj Ribera kaj Salvà legis per bonega elparolmanicro kelkajn esperantajn
verkojn. Sro. Sala Bonfill diris versa on verkitan de li mem, kaj Sro. Urbez
deklamis alian. Finoj. Farriols kaj Bosch, kaj pastro Sabaté ludis kelkajn
muzikajojn kaj Sro. Cerdà legis paroladon de pastro Coll, al kiu same oi al la
aliaj partoprenantoj oni multe aplaüdis.
La festo íinigis per malmultaj vortoj de Dro. Portolés kaj la esperantista
bimno. Sro. C. de Ibanza invitis, tuj post la festo, iujn la partoprenantojn al
luksa festeneto.
Konferenco.— La 18 " de la pasinta Tunio okazis e ia «Ateneu La Familiar Obrera» esperantista konferenco organizita de la grupo « Forigu Barojn» de
la dirita «Ateneu».
Anta multenombra eestantaro Sro. M. Jordi legis belan vcrkon trad.ukitan de franca revuo, per kiu li historiis nian karan lingvon.
Sro. D. Dalmau faris bonan defendon por Esperanto, p r u v a n t e ke i estàs
tre simpla kaj plie ke i malebligas la malamikecon kiu eble estus inter la
popoloj se oni elektus iun ajn vivantan lingvon kiel internacian kaj li finis
petantc ke iuj lernu la internacian lingvon Esperanton.
Tuj post la bela parolado de Sro. Dalmau, la prezidanto de «K. E. F.»
Dro. Bremón faris konvinkantan paroladon, dum kiu post kompari la nutiajn
kaj pasintajn lingvojn kun Esperanto, pruvis la grandcgajn profitojn kiuj
efektivi us se iuj lernus in kaj li klarigas per granda nombro da ekzemploj
la utilojn kiujn faros al la homaro nia lingvo Esperanto; lingvo kiu alportos la
fratecon al iuj la homoj kaj popoloj de la tero, kaj li finis memorante tiun èi
frazon de Pi i Margall «kc iuj la homoj bonkoraj kaj bonvolantaj estis devigataj lerni tiun lingvon, ar i estos kiu efektivigos Pacon kaj Amon inter iuj
la popoloj.»
La parolintoj estis tre juste aplaüdataj kaj Sro. Navarro finigis la kunvenon dirante kc la proksiman semajnon oni malfermus klasojn scnpagajn. kiuj
okazos lundojn, merkredojn kaj vendredojn, vespere de la g. a is la i o . a .
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Festeno. — La lernantoj de la kurso kiun faris Dro. Bartomeu e la «Colegio de Farmacéuticos» organizis, je Iia honoro, festcnon kiu okazis la 21™ de
Junio en la restoracio Miramar.
Dum i kaj pro la sukceso kiun atingis la dirita kurso, oni decidís fondi
Esperantan Fakon en la «C. de F . >. La prezidanto kaj sekretario de tiu nova
fako estos eble Droj. Ribalta kaj Bartomeu.
La eestantoj petis de la Direkta Komitato de la «C. de F.» ke la «Colegio» ali u al la VI.» Internacia Esperantista Kongrcso en Washington kaj ilia
propono estàs jam akceptita.
La «Colegio de Farmacéuticos» de Barcelono, estàs, do, eble la sola farmàcia societo en Hispanujo, kiu kongresani is al la VI. a . Nigratulas in pro la
helpo, kiun iam donas al Esperanto.
Ekspozicio.—Dum
la monato Junio okazis en la societo «Ateneu Enciclopèdic Popular» grava Espcranta Gazetara Ekspozicio.
Prave povas fieri i liaj organizintoj, u pro la sukceso, u pro esti i la
plej granda okazinta is nun en nia lando; faktoj kiel tiu i honoras Esperanton kaj la Esperantistoj kaj samtempe propagandas nian aferon inter la neesperantistoj. Kiu povas dubi pri la utileco kaj eíektivigeblcco de Esperanto antaü
230 eldonitaj kaj eldonataj jurnaloj? Cu tio ne pruvas ian praktikon, utilecon, kaj anta
io ian triumfon tra la mondo?
De la malfermo, is la fermo i estis vizitita de la Barcelonaj samideanoj.
Estis ekspoziciitaj tie, de la plej ri aj, belaj, kaj gravaj gazetoj, is la
plej modestaj kaj malgrandaj, diversinkaj presitaj, kaj velografaj; la unua kiu
aperis en la mondo, La Esperantisto eldonita e Nurcmberg, en la 1888» jaro ;
la unua kiu aperis en Ameriko L'Esperantiste Canedien e Montreal en 188g a
jaro, la unua en Hispanujo La Esperanto
e Santander en 1900» jaro, la
unua en Katalunujo Espero de Katalunujo
c Ceret en 1905» jaro, kaj ankaü
la katalunaj gazetoj Tutmonda Espero, Jeu, Semo kaj Kataluna
Esperantisto,
kiuj okupis spccialan lokon. Oni vidis tie. ankaü, la klopodojn de la Esperantistoj el tio malsamaj landoj, kiuj eldonis kaj eldonas jurnaloj, batalante iam
por la homa interkompreno. Kiom da entuziasmo, fervoro, kaj sindonemeco
verkita sur tiom da pa oj.
Estàs ja monumento konstruita al nia kara E s p e r a n t o . — L A DELEGITO.

TARRAGONA
La urbà konsilantaro de tiu i urbo en sia lasta kunsido decidís a eti Esperantaj lernolibroj por la urbà gvardio, car estàs necese ke kiam okazos la
kongreso de «K. E. A.» en nia urbo la kongresanoj, trovu e la strat tonoj esperantigitaj.
Por tiu i okazo nia urbestro ricevis multajn dankojn de niaj samideanoj.
La grupo «Tarragono Esperanta» decidís eldoni gvidlibron de nia estimata u r b o . — L A DELEGITO.
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LLEIDA
En tiu i urbo dum la venonta Septembro, oni ekkomencos, Esperantan
kurson instruita de la klera instruistino el la Xorrnala Lernejo. Fino. A. Millan
Arbiol. Tiu kurso nur estos por virinoj, kiu okazos sendube e la socicto
« Círculo Comercial».
Iom post iom, oni cspcranti os tiu i urbo, car mi scias ke kclkaj da
junuloj anka lernas Esperanton ce la societo «Centre Republicà Radical» kaj
baldaií oni starigos aliajn kursojn en aliaj politicaj societoj.
La iutaga urnalo El Correu deLérida publikigis kelkaj propaganda] artikoloj pri Esperanto katalunlingve, subskribilaj sur la nomo Josejo.
Mi ankau sciigas al la legantoj ke iaj pastroj lernas nian lingvon private. — L A D E L E G I I O .

VIC
Esperanta karavano al Toreló".—Antaú
kelkaj semajnoj, societanoj el ei
tiea socicto «Vik'a Espcrantistaro» organizis propagandan ekskurson al najbara vila o Torelló, kiun decidis ali i ankau kelkaj esperantistoj el Manlleu.
Gajaj kaj decidaj la Vik'anaj batalantoj por nia doktrino cliris el Vik kiel
vera karavano konkeranta novajn landojn por nia Esperantujo, kaj kiel vera
armeo por celi tiun novan konkcrajon rekrutis dum sia preterirado tra Manlleu, la esperantajn soldatojn el i tiu vila o pretajn por kunhelpi tian propagandan íakton jam de longe tioni bezona en Torelló, kie ne estis e unu esperantisto.
Tie, tre entile oni akceptis la ekskursanoju en la lo ejo de la societo «La
Barretina >>, en kies efa salono oni pretigis konferencon de Esperanta propagando.
Post prezento de la esperantistoj farita de la Prezidanto de la Literatura
fako el tiu societo, al èccstantoj, parolis nia kura a kunulo, la laboristo Bassols, kiu inter kelkaj spritajoj prezentis eneralajn utilajojn de Esperanto por
la tutmonda laboristaro.
La entuziasma oficiala instruisto el Vik Sro. Navès prezentis kaj pruvis la
nepran bezonon de internacia lingvo post la nacia sed ke tiu lingvo ne dcvas
esti unu el la nunaj naciaj lingvoj sed tute internacia kaj tial artefarita.
Sro. Coll, nclaci a batalanto, tre interese klarigis la naski on kaj la diversajn disvolvi ojn de Esperanto dum i a t r a i r a d o t r a ï a mondo.
La tutezorgema Sro. Albagés, oficiala instruisto el Vik, klarigis sur nigra
tabulo la cfajn regulojn de la Zamenhofa lingvo, por montri al eestantoj
ian facilecon kaj logikecon neatingeblajn de aliaj lingvoj.
Kaj fine la Prezidanto de la ei tiea societo Sro. Palmarola rimarkigis la
amon kaj fratecon kiun oni sentas e la t u t a esperantistaro, c e personoj el
malsama opinió a religió, ar Esperanto havas nur unu devizon: Amo por la
Ho maro.
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iuj parolintoj estis tutkore gratulataj de la a dintaro, kaj mi esperas ke
tiu paca karavano havos baldaü la ojon esti konkcranta por Esperanto alian
vila on cl nia Katalunlando, car ilia semado estàs dis etita sur frukti an kaj
akcepteman t e r o n . — V i k , Julio 1910. — KKOM.
REUS
Esperanto da rigas fervore, kaj iam anta e en nia urbo.
La 10» de Julio, ni faris ekskurson al Riudecanyes kaj Argentera. Kiam ni
estis vizitinte la grandagvejo de Riudecanyes, ni piediris is la antikvan vila on Argentera, kie ni manpremis kun la sa a kaj inda kunbatalanto Sro. Jozefo
Pàmies, paro estro. Li invitis nin al sia domo, en kiu oni rakontis al ni sian
ekskurson al Parizo por ecsti al la « Unua Katolika Esperanta Kongreso».
En nia urbo oni eldonas literaturan duonmonatan gazeton sub la nomo
Foc nou, kaj liaj cldonistoj petis de ni nian kunhelpon por disvastigi nian
amatan idealon, kaj ni akceptis korege. — LA DELEGITO.
MANLLEU
Ankaü la lo antoj el Manlleu ne volas resti la lastaj en nia batalado. Dum
la monato Julio, oni malfermis du Esperantajn kursojn: unu Ce la societo
«Centre Auccliaire», donita de nia amiko Sro. B. Noguer; kaj la alia de sinjoro
J. Grivé, tiu tre lerta esperantisto, kiu jam en la lasta monato finis kurson
donita al dekok junuloj.Nun li instruas al dekdu fraulinoj, kiuj scivolemaj kaj
entuziasmaj ne sin laci as. Kvankam ili estu mokitaj de siaj kamaradinoj.
Kelkaj cl ni cestis al la ckskurso al Torelló, kie okazis grandan propagandon per nia ideo.—LA D E L E G I T O .

SABADELL
Cu pro la varmeco, u pro aliaj af eroj, ajnas ke la Esperanta movado en
tiu i urbo restas iom haltigita, ar de kelkaj semajnoj, nenian, mi povis
raporti pri nia afero, krom la novajo ke baldaü estos starigita «Katolika Esperanta Societo».
Se estàs vera la novajo, estos pruvo ke nia movado jam atingas tiorn da
SukcPSO, ke i permesas krei specialajn socictojn esperantistajn cC: en la urboj
kiuj ne havas granlajn popolamasojn.
La grava societo «Centre de Dependents del Comerç i l'Indústria» ricevis espcrantan leteron el Bukare t ( R u m a n i a ) petante al i kelkajn notojn
kaj klarigojn pri la labora organizado en nia lando. — LA DELEGITO.
GIRONA
«Geronprovinca Esperanta Kongreso». Cirkulero 3.».—Tiu Ci Organiza Komitato havas la honoron sendi al vi, por ilia elstudado, la is nunajn prezentit-
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ajn proponojn, kaj anka al vi komuniki ke la tempo por prezenti proponojn
da ros is la 15 de tiu- i nsonato.
Pri la propono 17, iu ali inta Grupo povas — kaj i estàs tre ,petata in
f a r i — r e d a k t i regularan: la al ni senditaj rcgularoj estos prirliskutataj d e i a
Kongresanaro a de la Komitato kiu estos elektita por tij celo.—Geronon,
lulion i o i o a . — LA O. K.
Pmponoj por diskuti í". la Kongreseto:— i . a Estos tre necese, por la bona
propagando kaj disvasiigado de lingvo «Esperanto», kc la societoj kaj grupoj
de Gerona provinco kreos «Provinca'n Federació'n». (Proponinto: firo. Lusilla.)
2. a La Provinca Federació ( se i efektivi os) penos por ke en iu Hispana
provinco anka oni kreu Fcderacion same kiel en Geronprovinco; ke Federació de sama regiono formós Regionan Federacion, kaj ke la Regionaj Federacioj elektos Nacian Komitaton kiu havos sur sin la reprezentadon de Hispana
Esperantistaro por io, kio estu internaciaj Esperantaj aferoj, kaj por sin
turni, kiam tion bczonos, al la estraroj u urbaj, u regionaj, u naciaj. (Proponinto: firo. Lusilla).
3.* Se efektivi os !a Federació, u estus konvena ali i al la «Kataluna
Espcrantista Federació» por propagandi la ideon de la 2. a propono? («Kataluna Espcrantista Federació» povus esti la «Kataluna Kegiona Federació», la
la organizo citita e la z. tt propono.) ( Proponinto: Sro. Lusilla.)
4.11 u estos cble ke la Grupoj de Gerona provinco helpos tiun grupon, kiu
petos helpadon al ia urbestraro ? (Proponinto: «Amo kaj Espero», de Palafrugell. )
5.* Cu estos eble fondi Gazeton organo de la «Grupoj de erona provinco»?
(Proponinto: « Amo kaj Espero», de Palafrugell,)
6. a Kredante ke la Kongreseto celas krei «Federacion», u estos konvena ke tia Federació ali us, kiel Fsperanta Asocio, al «Universala EsperantoAsocio» por uzi la servojn de tiu- i Asocio? (Proponinto: Sro. Amik.)
Ni varme deziras ke la penadoj de niaj Geronaj samideanoj
kaj fervore ni petas al niaj tieaj ali intoj ké ili al estu iuj en la
por partopreni en la pridiskutado de tiuj temoj, celante varbi la
al nia «K. E. F.» Ne forpclu nek forlasu la okazon, an.ikoj, kaj
sukceson de la Kongreseto! — «K. E.»

fruktedonos,
Kongreseto
neali intojn
kunhelpu la

Tnutil dir que la «Federació Catalana d'Esperantistes» hi enviarà representació, i que directa i indirectament hi prendrà part. Sens perjudici de lo q u e d s
nostres delegats puguin exposar, enscreyem en el dever de fer alguns comentaris
a les proposicions presentades a discussió, a m b el bon intent de contribuir a
que tinguin efectivitat inmediata i pràctica.
I mereixen predilcct.ament nostra atenció les proposicions 3. a i 5- a , car
amb elles va Íntimament lligat el fi que-s proposa la «K. E . F.»
En primer lloc, (cal que ho remarquem) la «Federació Catalana» no es
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incompatible amb la creació i existència de Federacions comarcals, ni provincials, ni de ciutats; ans al contrari: com més agrupats els esperantistes estiguin,
millor i més prompte triomfarem, més forsa compacta i més poixança. Però
s'ha de tenir molt compte en no crear noves institucions sinó quan les necessitats de circumstancia i medi hi obliguin, mai quan no obeeixin an aquesta necessitat, car foren prematures i difícilment viurien: seria pujaria casa per
la teulada.
Fem els fonaments primer, i sobre t o t afermem i enrobustim bé les institucions existents; car l'afany o'l prejudici de crear noves institucions que no
responguessin a les necessitats per les quals fossin creades enfeblirien necessàriament les existents i contribuirien ineludiblement a la llur mort. No vull
dir que ds gironins no tinguin dret ni estiguin encertats en crear la «Provinca
Federació». Ells, més que nosaltres, coneixen el llur estat, i deuen saber si
aquesta es menester. I molt menys negarem que hi tinguin dret; ans al contrari:
el fet de que vulguin crear la tal Federació afirma implicitament el dret d'existència de la nost r a, i, com he dit abans, la nostra no es incompatible amb cap
Federació parcial o universal.
Altrament, si '1 Congrés de gironins acorda la fundació de la seva Federació, opinem que de fet se fan solidaris de la nostra, i conseqüentment han
d'aderir-s'hi. Ells, com nosaltres, se proposen (aixís se desprèn de les adjuntes proposicions i de la Pegiilaro remès a p a r t ) fer Esperanto, amb la diferencia
que ells concreten llur camp d'acció a Girona, mentres que «K. E. F..> l'extén a Catalunya. Fóra, doncs, d'esperit mesquí, raquític, isolar-se: millor,
opinem que tal isolament seria suicida. Perquè? Aduim totes les raons que's
puguin aduir per a demostrar que ha de crear-se la Federació de la provincià
de Girona. I pareu ment: si algú atribueix a «K. E. F.», o als seus directors,
propòsits amagats, igualment poden atribuir-se (sens cap mena de fonament,
es clar) a qualsevol entitat o agrupació, si es que's creu que hi ha despreocupats capaços de fer tort al reglament pel qual se regeixen. Està en l'anim
i en els propòsits de «K. E. F.» excitar la creació de Federacions consemblants. Millor que's fundin per propria iniciativa, car aixís se demostra que hi
ha vida esperantista. I no està concretada aquí encara la nostra acció, sinó
que anem molt més enllà: aspirem a iniciar, o a contribuir al men; r s, a la
creació de la Federació Mundial. Avui es una utopia encara, car hi manquin
els fonaments. Per això nosaltres treballem els de nostra terra, pera arribar-hi;
i 'ns plau, particularment, que no siguem sols a encaminar-nos-hi.
Prop. j . a — Veus-aquí '1 gran anhel de tot grupo: publicar un periòdic!
Convinc amb un amic, qui fa pocs dies que a Tutmonda Espero, anteriorment
un altre a Jen, se planyien de massa periòdics! Amics! Es una preocupació la
creença que molts periòdics signifiquin revelació de vida! No i mil voltes no!
Jo us convido a que reflexioneu un moment, i considereu quant més valdria,
per exemple, que'ls tres periòdics que a Catalunya -s publiquen ne componguessin un no més: el preu de cost fóra d mateix que'l nostre, amb l'aventatge
de poder ser esplèndid i curull d'informació i de t e x t !
Actualment (i això no es cap acusació per a ningú ) cap dels nostres pot
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comparar-se, per exemple, al Britisk,
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a l a Germana, e t c ! T pensar que podríem

assemblar-noB-hi!
Nosaltres ho declarem sincerament: un nou periòdic traurà, avui per
avui,vida i concurs als existents, i no respondrà a cap necessitat ineludible.
I creiem que tal procedir fóra suicida. Si vosaltres, correligionaris de Girona,
opineu convenient tal medi de comunicació, us proposem que envieu petició al Concell de «K. E. F.» soiicitant una p a r t del portaveu KATALUNA E S PERANTiSTopera la vostra secció oficial. Desdt: ara va nostre apoi a vosaltres.
Sobre tot, uniu i tendiu a unir: no disgregueu. — LA RKDACCIó.

*
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«INTERNACIA ASOCIQ DE INSTRUISTOJ»
Por respondialmultaj demando] kaj deziroj.la Prezidanto de «LA. I.» informas ke la i n " de aprilo Sro. Cejka skribis ke la tria kajero de Internada
Pedagogia Revuo estàs kompostata. Oni do povas esperi baldaüan ricevon kaj
kontentojn. «I. A. I.» anoj vizitontaj la Ekspozicion en Bruxeles estàs petataj
elekti la l an de septembro. Tiun tagon ili povos renkonti komitatanoj, almena la Prezidanton kaj la Sckrctarion e la gasta tablo de Le Moulin
d'Or, 30, strato d'Assaut, apud la pre ejo Ste. Gudulc. Oni memoru kaj
desscii u.
JOSEP

ALBAGéS

konstanta korespondanto
La Escuela Moderna profesia revuo el Madrid, ekkomencis publíkigi esperantan pa on, Protektu in, karaj samideanoj instruistoj.—'J. A.
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KORESPONDADO
Sro. A. T. Vi in vidos en venonta numero. — A . B . Via vcrko aperos en
unua venonta n u m e r o . — G . C. ( I g u a l a d a ) . Ni ricevis vian unuan kaj duan
tradukajojn.— «Pri Balmcs». Beda rinde vi ne esperanügis in fidele, kaj ia
korektado ajnos nova traduko : ni ne havas tempon por in verki novan
fojon. — S. P. Korajn dankojn. En la venonta numero i aperos. — J. P.
Anka vi vidos in baldau enpresigita. — Sro. Vicente Albamonte, Ricevita
vian verketon, Ni in legos. — A. M. Same kiel la antaiia.

Presejo «L'Avenç»: Rambla de Catalunya, 24. — B \ RCEI.ONA
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EHOVE íii intencas atentigi la bonvolemajn legantojn pri la
ur a bezono krei en la esperantïsta popolo originalan literaturon. Gi estos unu el plej intimaj gloraj motivoj: ihonoros nianpotencan rason, varmigos iutempe la koron de la legantoj, almilitos
por niaj vicoj altvalorajn pionirojn kaj kunhelpos, de nun jam, al la
vera trinmfo e la registaroj.
La simpatiaj J l o r a j Ludoj feli e enkondukitaj en niajn Universalajn Kongresojn, la konkursoj ofte organizataj de tiu au alia gazeto
kune kun la iniciativo de multaj kaj la konstanta protektado de
grupoj, redakcioj a altaj institucioj: iuj diritaj kaüzoj tiamaniere
favoras la kreon, kreskadon, e ri igon de nova originala literaturo,
ke opinieble, balda nia ora son o estos sukcese kronata per la plej
ràpida serio de definitivaj triumfoj.
Kaj por iomete kunlabori al tia nobla celo, oni al ni permesu
skribi kelkajn vortojn pri temoj elektindaj, kvankam estos afero
preska sennecesa.
Ni apartigu la gazetaron el la verkoj. Car la gazeto devas esti
legata sen profunda pripenso, i povas nur enhavi simplajn skrib-
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a ojn: historietoj, rakontoj, noveletoj, mallongaj priskriboj pri scienco,
literatura, arto, moralo, kutimoj. Rilate al la iam alloga kiel neniam
forlasebla poezio, la gazeto povas kaj devas iunumere sin ornami
per lirika poezieto, u sentema, u sprita: nun priskribante arman
pejza on, poste honorante la virton a ripro ante la malvirton.
Koncerne apartajn verkojn tiel bro urajn kiel volumajn, la originala teksa o,povas aperi tre ampleksa, éiam nova, senfine alloga
laü diversaj fontoj. Efektive, se la skribajo pritraktas didaktikan
aferon, ia lar a kampo estàs la scienco, filozofio, historio, fiziko, naturhistorio, lingvistiko, matematiko, industrio.
Se ia celo estàs moralo, tiam priskribos aferon dian, homan,
socian. Fine, seia verko devas nur amuzi kaj ojigi la spiriton perla
sen ese novaj armantaj krea oj de la homa genio; i povas kanti
epikajn agojn de l'herooj, reprodukti por bonintenca moralo vivajn
scenojn dramatikajn, a laste, kanti ankaü, ne heroajojn, sed lirikan
belon tiel vaste dissemitan en la naturo. Tiuj lastaj priskriboj rilatas
al kamparo, al monto, al rivero, al fonto, al arbaro, al való, al birdoj, al bestoj, al fizikaj fenomenoj, al maro, al ielo.
Noveloj kaj priskriboj estàs hodiaü la plej ser ataj verkoj. La
reganta kihotismo precipe estàs nuntempe la freneza tralegado de
tutkoloraj noveloj. Nu, oni verku tiujn, historiajn, imagajn, kutimajn; sed iam kaj ie teksante la instruon a plezuron kun la re ino
de la feli eco: la moralo. — Originalaj verkistoj inter aliaj: Pujulà,
Leono Zamenhof, Vallienne, Dombrowski, N. Kolovrat, Boirac, Sentis, Moch, Tomi .
S. PUBILL SK.
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LA SESA^ KONGRESO

J

EN pasis La Sesa! La mondkongreso de la Esperantistoj en Usono
jam fari as historio!
Je la kvara kaj duono posttagmeze, Sabaton la 13a" de A gusto,
alvenis e la Washingtona stacidomo Dro. Zamenhof, lia viveca
edzino; Kolonelo Pollen, prezidanto de la «Brita Asocio»; Sro. Mann,
redaktoro de Brita Esperantisto; Sro. Rollet de l'Isle, de la «Scienca
Asocio»; kaj aliaj espeiantistaj eminentuloj.
Entuziasmege la eestantoj la te ekkriis: «Vivu! Vivu Zamenhof!» Por la unua fojo en Usono oni a dis tiun vivigan krion.

KATALUNA ESPERANTISTO

99

LA KONGRESANOJ DE LA SESA INTERNACIA ESPERANTISTA KONGRESO

Preska la tuta de l'urbo esperantistaro iris renkonti la Majstron; inter aliaj: Dro. Yemans, vic-prezidinto de «Esperanto Asocio
de Norda Ameriko»; Kapitano Perogordo, vic-prezidinto de l'«Kvina
Kongreso»; Dro. Mybs, de la «Konstanta Komitato de l'Kongresoj»;
Sro. Chavet, de la «Centra Oficejo»; kaj Gesinjoroj Reed, del'«Organiza Komitato».
Post vesperman o e l'hotelo Arlington, raportisto de iutaga
urnalo The Star petis intervjuon.
«Tio, kio plej multe min impresis, tuj kiam mi metis piedon sur
teron en la nova mondo,—diris la doktoro;—estàs la sento de libereco, kiu kvaza vibras en la aero usona kaj kiu aperas videble sur
preska iu viza o, kiujn óni renkontas sur la stratoj. Ankau min
multe frapis la viva nerva energio, kiu evidente instigas iun amerikanon.
»Estas por mi kvaza tute nova lando, al kiu mi ankora ne
tute alkutimi is. Nov-Jorko estàs urbego tiel kolosa, tiel dinama, tiel
tute malsimila je kiu ajn e ropa urbo, ke i inspiras e mi nevenkeblan miron.
»Kvankam la Esperantista Movado en Usono estàs ankora tre
juna, i jam montras grandan vivpovon, kaj promesas vastan progresadon.
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»Eble la plej grava íaro por la disvasti ado de nia afero estàs la
kura igo kaj kora kunhelpado de la tutmonda gazetaro, kaj poste
la simpatio kaj aprobo de iuj lernej oj kaj kolegioj. Ke nia lingvo
Esperanto tiom penetru en la lernej ojn de Usono, kiel i jam pli kaj
pli penetras en multajn lernej ojn en E ropo, tio estàs la plej kara
revo de nia tuta esperantistaro.»
Kompreneble Dro. Zamenhof parolis Esperanton. «Mia kono pri
la angla estàs teoria,—li diris angle, en la komenco de l'intervjuo,
zorge elektante iun vorton.—Mi ne povas interparoli per tiu lingvo.
La vortoj venas tre malrapide. Mi preferas uzi mian propran.» Kaj,
la la raportisto, tion li tuj ekfaris, kun tiom da viveco kaj rapideco,
ke Dro. Yemans, kiu tradukis, trovis malfacile sekvi lin.
Pli malfrue e la hotelo okazis neformala akcepto, en kiu la delegitoj ekkonati is unu kun la aliaj.
DlMAN ON I4 a n
Ce la Episkopa pre ejo de Sta. Paulo, Pastro Paul F. Hoffman,
el Baltimore, legis Esperante la Diservon kaj la pre ojn; Pastro James L. Smiley, el Anapoliso, predikis. La Esperantistoj eestis grandnombre kaj atente sekvis la respondojn en Esperanto. Dro. Smiley
diris enparte: «Kiel la Romanoj estis forte anta enpu antaj de granda deziro progresi, pligrandigi ilian imperion, konstrui novajn vojojn,
plivastigi la uzon de iliaj instrule oj, tiel same la moderna mondo
senlace klopodas efektivigi la aerflugadon, eltrovi iujn sekretojn de
la Naturo, kaj ricevi unu solan internaciaii lingvon — io i havanta
lanepran tendencon starigi tuthoman interfratecon.»
Pro la foresto de Pastro Bianchini. el Italujo, la Katolikoj ne
havis la proponitan Esperantan Diservon e la Pre ejo de Sta. Patriko.
Vesperc okazis koncerto e la Arlington. Partoprenis Sinó. F. A.
Williams; el Wheeling, West Va.; Fino. Agnès Preston, el Riverdale, Md.; kaj Sro. Herbert Harris, el Pòrtland, Me.; Fino. CoraS. Butler, el Nov-Jorko; kun mandolino; Fino. A. F. Mears, el Detroit, kun
piano—solistoj. Kvarteto, konsistante el Sinó. Williams, Fino. M. K.
Anaker, el Pittsburg, Sroj. E. Newell, el Center Sandwich, N. H., kaj
C. A. Wyrick, el Chicago, faris tre pla an impreson. Kantis Sinó. Williams ankaíi novan esperantan kanton, L'Ekzüo, kiun komponis
Profesoro Querino, el Rio de Janeiro, kiu kunludis. Kolonelo Pollen
kaj Sro. Richard Sharpe, el Anglujo, kaj Fino. Anaker deklamis
Sro. Mann, rcdaktoro de Brita Esperantisto, prezidis.
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Diràs la Star: La Sesa Mondkongreso oíiciale malfermi is hodia
matene per la solena kunsido, kiu okazis je la io a en la granda salonego de la Arlington. Estis vivoplena kaj interesa sceno. La granda
ambro estis tiel plena, ke multaj samideanoj devis stari. La ta
aklamado a di is kiam eniris Dro. Zamenhof, la amata Majstro. Tuj
Un sekvis Kapitano Perogordo, el Hispanujo, kiel reprezentanto de la
Prezidinto de la Kvina Kongreso en Barcelono; Dro. Mybs, kiel reprezentanto de la Prezidanto de la Konstanta Komitato de 1' Kongreso], Generalo Sebert, kaj de la Prezidanto de la Akademio kaj
Lingva Komitato, Rektoro Boirac; Sro. Edwin C. Reed, Sekretario
de la Kongresa Komitato; kaj Sro. Gabriel Chavet, Sekretario de la
Konstanta Komitato de l'Kongresoj.
Sur la estrado jam sidis multlanda kaj pitoreska kompanio,
konsistanta el la oficialaj reprezentantoj de la diversaj registaroj, la
diverslandaj vicprezidantoj kaj delegitoj, inter kiuj videblaj estis diversaj oficiroj, kaj du Hínoj en nacia kostumo.
Post kiam Kapitano Perogordo formale malfermis la kunsidon,
Dro. Hale, reprezentante Sron. John E. Barret, Ceíon de la Internada Oficejo de la Amerikaj Respublikoj, oficialan Prezidanton de la
Sesa Kongreso, diris esperante al la kongresanaro kelkajn korajn
vortojn de bonveno en Usonon.
Dro. Yemans, vieprezidanto de la Kongreso, legis telegramon de
Sro. Barrett, kiu bedauris, ke la devo lin malhelpas persone partopreni. kaj invitis la eestantan samideanaron al solena akcepto
merkredon vespere en la salono de la Internada Oficejo, kiam li
povos mem saluti ilin. Dro. Mybs tiam paroladis kaj esprimis beda ron pri la foresto de Generalo Sebert kaj Rektoro Boirac, kaj faris
proponon — aklame akceptitan — ke la Kongreso sendu al ili telegramojn pri manko de la grandegaj servoj, kiujn ili dum la pasinta
jaro faris al Esperanto per sia sindonema laborado.
Sro. Chavet nun faris la kontentigan sciigon, ke la Sesa superis
iun isnunan Kongreson pri la nombro de Registaroj reprezentataj,
entute dekunu; t. e., Brazilo. Gvatemalo, Hinujo, Hispanujo. Honduraso, Kosta-Riko, Meksiklando, Persujo, Rusujo, Urugvajo, Usono (Armeo, Maristaro, kaj Internaj Aferoj). Anka la tatoj SudKarolino kaj Florido sendis oficialan delegiton.
Speciale kurioza por la aüskultantaro estis la parolado, kiun
faris hinalingve la ambasadoreja sekretario Lu Ping Tien. Sro. Mello
Souza sciigis, ke la Brazila registaro jam en Esperanton metis
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afi ojn en la publikaj telègrafejoj kaj telefonejoj. Kapitano Perogordo diris, ke la Re o Alfonso XIII per persona letero rekomendis la
lingvon al sia Ministro de Internaj Aferoj.
Poste Sro. Chavet legis la diversajn salutajn telegramojn ricevitajn. Ui venis el iuj landoj, montrante la veran disvastecon de la
movado.
Sekvis la solena parolado de la Majstro, kio iujare estàs la
plej interesa afero de la Kongresoj. Varmega apla dado salutis la
multajn trafajn vortojn. per kíuj la amata Doktoro karakterizis
la efajn punktojn de nia lastatempa agado. Efektive la Esperantistaro estàs feli a havi gvidanton kaj konsilanton tiel modeste sa an
kaj taktan,kiel Dron. Zamenhof. La Majstro esprimis la koran deziron de iu Esperantisto per tiuj vortoj:
«Ni esperas, ke. dank' al nia laborado, pli au malpli frue la tuta
mondo similigos al ni kaj íarigos unu granda homa gento. konsistanta el diversaj familioj, interne apartlingvaj kaj apartmoraj, sed
ekstere samlingvaj kaj sammoraj.»
Entute, tre sukcesa kaj promisplena estis la malfermo de i tiu
grava Kongreso, kiu sendube multe anta enigos la aferon tra la tuta
mondo.
Dura la posttagmezo la diversaj naciaj delegitoj faris raportojn
pri la movado en iliaj landoj kaj vespere la kongresanoj uis tre
agrablan ekskurson per la vapor ipo St. Johns sur nia bela Potomac.
En ipi inte prezice je la sunsubiro, la ekskursanaro dum kvar horoj
voja adis la la rivero is Indian Head (Kapode Ru lia tulo) kaj
reen al la kajo. lli vidis la Militkolegion, la malnovan vere antikvan
monitoron Purifan, la noblan kolonian domon de George Washington (Mount Vernon), kaj iujn bela ojn viditajn per lumo de la
luno. Ce la anta a pinto de la ipo flirtis la bela Esperanta standardo, kaj la ekskursanoj kantis la bimnon La Espero kaj aliajn Esperantajn kantajojn kaj dancis harmonie al kelkaj Esperantaj arioj.
Oni e la posttagmeza kunsido prezentis al Dro. Zamenhof specialan oran insignon, per Dro. E. C. Reed.
MAEDON l6an

Hodia matene okazis neniu generala kunveno de la Esperantistoj, sed anstatau tio la delegitoj kunvenis en sekciajn kongresetojn.
El tiuj i la plej grava estis la kunveno de la Lingva Komitato, kiun
prezidis Dro. Zamenhof mem.
e tiu i kunveno la plej grava afero estis la legado de la ra-
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porto de la prezidanto de tiu komitato, Dro. Boirac, Rektoro de la
Dijon Universitato, kiu bedaürinde ne povis eesti. Dro. Zamenhof
ankau resumis la punktojn, kiujn li diskutis en sia hiera a parolado,
kaj la komitato pripensis kaj priparolis multe da aferoj rilate la
progresadon de la lingvo.
Aliaj okazintaj grupkunvenoj estis respektive la de la Juristoj,
Kuracistoj. Fervojistoj, In enieroj, l•legistinoj; Jurnalistoj, Liberpensuloj, Katolika Unui o, kaj Instruistoj.
iuj tiuj i okazis en konstrua o «George Washington» Universitato. La kunvenoj tute ne estàs oficialaj kunvenoj de la tuta Esperantistaro, sed nur de tiuj personoj, kiuj estàs interesitaj pri Esperanto rilate sian propran pensfakon a priokupon. Ciu kunveno
diskutis la utilecon de Esperanto rilate i tiujn aferojn kaj faris
planojn por pli vaste konatigi Esperanton al siaj sampensuloj a
samprofesiuloj.
Posttagmeze la kengresanoj uis ekskurson al tiu bela natura
vida o, la kaskadoj de la Potomac rivero. En tiu alloga loko ili iom
reire i is post la gravaj laboroj de la Kongreso mem.
Vespere oni prezentis teatrajon, tradukon el Shakespeare, Kiel
Pla as al Vi, sur la bieno de la Bristol lernejo. La traduka o estàs
íarita de Dro. Ivy Kellerman-Reed, la brila kaj arma edzino de la
Sekretario de la Amerika Asocio.
M E R K R E D O N 17311

La kongresanoj estis tre mal ojaj, hodia matene, kiam oni
anoncis en la generala kunsido, ke pro la bedaürinda morto de Prezidanto Montt, el ilo, kiu subite mortis hiera , us kiam li alvenis en
Bremen, Germanujo, la invito de Sro. Jhon Barrett al akceptado en
la Internacia Oficejo de la Amerikaj Respublikoj estis nuligitaj. La
kunsido, tuj kiam oni anoncis la morton de la prezidanto, aprobis
decidajon, ke la Sesa Kongreso de Esperanto bedauras la morton de
Prezidanto Montt, kaj esprimas koran simpation.
Oni anoncis kaj legis telegramon de Prezidanto Taft, kiu dankis
al la kongresanoj pro la ricevita telegramo salutanta; kaj siavice
sendis al la Sesa Kongreso saluton kaj koran gratulon.
Dro. Mybs legis por Generalo Sebert, kiu pro malsano ne povis
partopreni la kongreson, raporton resuman de la Konstanta Komitato. La raporto rilatas al la propono starigi tutan internacian konsilantaron, kies membroj, elektitaj la proporcie de la anoj de iu nacia
asocio, zorgos pri íinancaj aferoj de la generala centra oficejo.
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Oni ankaií anoncis la akcepton de la invito ricevita el Antwerp,
ke la Sepa I n t e r n a d a Kongreso okazu tie.
Poste, Kapitano Poshnikov, el Rusujo, invitis la Kongreson por
Rusujo en I 9 i 2 a , kaj Sro. George Warnier, el Parizo, anoncis, ke
oni esperas havi la 1914°- Kongreson en Parizo.
. us anta la fino de 1' kunsido, Sro. Frank Morrison, sekretario
de la ((American Federation of Labor» (Amerika Federació de Laborístoj), mallonge parolis en la angla lingvo. Sro. Mann tradukis. La
sekretario promesis lerni Esperanton, kaj opiniis, ke i nekalkuleble
valorus kiel komunikilo inter la laborklasoj de 1' mondo,
Antaü la labora kunsido okazis la tre interesa disdonado de
premioj de la Literatura Konkurso. Doktoro Yemans unue prezentis
Sinon. Maric Hankel, re ino de la Literatura Konkurso e la Kvina
Kongreso. Si diris kelkajn vortojn, kaj tiam prezentis Dro. D. O. S.
Lowell, Lernejestro de la «Roxbury Latin School», Boston, tato
Masa usetso, kiu disdonis la premiojn. Inter multe da aplaüdado, la
jenaj ricevis premiojn:
Por poezio pri «Universala Frateco»: J. B. Mello Souza, el Brazilo (argenta medalo).
Por prozajo pri «Universala Frateco»: Fino. Estber Higgs, el
Anglujo (argenta medalo).
Por originala rakonto: Sro. H. S. Hall, el Cleveland, tato Ohio
(argenta medalo).
Por originala rakonto skribita de junulo: Sro. Raymond T. Bye,
el Germantown, tato Pensilvanio (argenta medalo).
Por traktato pri laUtileco de Esperanto en Komerco: Sro. \Y. S.
Vogler, el Hamburg, Germanujo ($10.00, donacita de la Washingtona Komerca Cambro).
Por traktato pri la Biblio: W. L. Church, el Bostono, Mass.
(libro donacita de D.ro U. G. B. Pierce, antaü nelonge Kapelano de
la Usona Senato).
Por traktato pri la Simileco de Zamenhof kaj Lincoln: James
Robbie, el Skotlando (la verkoj de Zamenhof, lukse binditaj).
Posttagmeze la kongresanoj vizitis Mount Vernon.
Vespere ili partoprenis neformalan akceptadon e la Arlington.

JAUDON l 8 a n
Okazis kunsido de la Universala Esperanto-Asocio. Pastron Paul
F. Hoffman oni elektis prezidi, kaj Sinjoro Mann estis sekretario. La
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delegitoj diskutis rimedojn por plivastigi la agadkampon de i tiu
grava asocio.
Sro. Leigh Mitchell Hodges, urnalisto, faris pla an paroladeton,
en kiu li esprimis la esperon, ke dum sia vivtempo okazos, ke tiu,
kiu ne povas paroli Esperanton, estos tiel kurioza, kiel nun ajnas
tiu, kiu povas!
Delegitoj el la diversaj partoj de Nord-Ameriko anka kunvenis
kaj elektis por la nova jaro la jenajn:
Prezidanto, Sro. John Barrett, Bureau of American Republics,
Washington, D. C.
Vicprezidanto, Dro. H. W. Yemans, irurgo, U. S. Armeo, Fort
Wayne, Detroit, Mich.
Sekretario-Kasisto, Sro. Edwin C. Reed, Columbus, Ohio.
Konsilantaro: New England. Dro. C. H. Fessenden, Newton
Centre, Mass ; New York, Henry D. King, Brooklyn; Eastern, H. W.
Hetzel, Filadelfio; Ohio Valley, H. S. Hall, Clevelando; Central,
Dro. B. K. Shimonek, Chicago; Southern, Virgil C. Dibble, Charleston, S. C.; Prairic, C. J. Roberts, Omaha, Neb.; Southwestern,
E. E. Haynes, Levis, K a n . ; Mountain, F . H . Loud, Colorado Spgs.,
Col.; Western, W. L. Crissey, Pòrtland, Ore.; Capital, James L. Smiley, Anapoliso, Md.
Posttagmeze la kongresanoj eestis la basbalan parkon por vidi
konkurson inter la kluboj «Cleveland» kaj «Washington». Oni preparis por la uzo de la eestantoj esperantan libreton pri la reguloj.
La «umpire» (decidanto) kelkfoje elparolis siajn decidojn en Esperanto, kio tre gajigis lian a dantaron. Ceestis irka 250 kongresanoj,
kiuj reprezentis 35 naciojn. Ilin oni grupigis e unu flanko de 1' parko
sub la verda standardo, kaj ajne ili tre interesi is pri nia nacia
sporto.
Vespere Sekretario Gabriel Chavet bone parolis kun ilustrajoj
pri urbo Antwerp; Profesoro W. J. Spillman, eminenta scienculo el la
Agrikultura Fako de 1' usona registaro, pri «Videbla Parolo kiel
Helpilo al la Lernado de Esperanto». Prezidanto Barrett neformale
akceptis la kongresanojn e la Estrejo de 1' Amerikaj Respublikoj.
VKNDREDON IQ a n

J e la matena kunsido Sinjoro Dawe, direktoro de la Suda
Komerca Kongreso, prezentis al la kongresanoj inviton okazigi la 1915
Internacian Kongreson en New Orleans, tato Luiziano. Estis disdonitaj en la kunsido du mil ekzempleroj de lia adreso, la esperantan
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tradukon de kiu faris Sinjoro Virgil C. Dibble, la tre agema kaj
bonkora Konsilanto por la Sudo. La urbo San Francisko anka estàs
konkuranto por tiu Kongreso.
Dum la tago, pro la foresto de Prezidanto Taft kaj la Sekretario
por Fremdaj Aferoj, la oficialaj delegitoj estis akceptitaj de la SubSekretario de tiu departemento de la usona registaro.
Posttagmeze, la postulantoj por la vo rajto por la virinoj kunvenis. Doktoro Arnhold, konata bankiero el Dresdeno, Germanujo,
prezidis. La efan paroladon faris Sinjorino Marie Hankel, el Dresdeno, Ci tiu fama sinjorino estàs ne nur fervora propagandistino de la
ideo de internaria lingvo, sed anka arda advokato de 1' virinoj pri la
afero de egalrajteco kun la viroj. Aliaj, kiuj parolis pri sama temo,
estis Sinjoroj W. Kurrie, el West Austràlia, kaj A. Rudy, el tato
Nord-Karolino.
Sekciaj kunvenoj de la po toficistoj, la Teosofistoj, la instruistoj,
la financistoj, la vegetarianoj, kaj aliaj kompletigis la laboran tagon.
Vespere, kompreneble oni dancis. Britoj, Usonanoj, Latin-Amerikanoj, Rusoj, inoj, Hispanoj, Francoj, Kroatoj, Italoj, Germanoj,
Poloj, A stralianoj, Hebreoj—popoloj el la plej malsamaj kaj plej
malproksimaj regionoj de 1' mondo frate intermiksis. La kostumo
oni povis rekoni ies nacion, sed iuj parolis nur unu saman lingvon —
Esperanton; kaj iuj apartenis al nur unu sama frata unui o — la
Esperantismo.
La Post ( iutaga urnalo) diràs: «Per internada lingvo la malsamaj eestantoj akordi is, kaj iuj sentis sin tiel sen enaj kiel en la
konsili aj kunsidoj dum la semajno. La baló estis aparte soda, kaj
i estis alia triumfo por la nova lingvo, montrante tre efike ian
ta gecon por ia uzo. Iafoje la muziko trafe speguligis naciajn trajtojn; tamen la danco Virgínia Ree kaj la milita melodio de 1'Sudo
Dixie armis iujn korojn. Estis neeble kalkuli la naciojn, kiuj
partoprenis la dancon, tiun malnovan favorata on. Ne nur la Nordo
kaj la Sudo apla dis la konatajn karajn kanterojn, sed anka la
Oriento kaj la Okddento kuni is spirite en la ojo.»
La plej pentrinda, la kostumo, el la fremduloj eestintaj, estis
Kolonelo John Pollen, el la Brita Armeo. Tiu sinjoro estàs Irlandano,
sed li servis al la Angloj kiel amba soldato kaj diplomato dum multaj jaroj kaj portas sur la brusto multajn medalojn ricevitajn pro
tiu servado. Sinjoro Pollen vestís sin per nigra frako kaj mallonga
blanka pantalono, la kapo fezkovrita. Liaj trumpoj estis blankaj;
kaj la tuta kombina o prezentis ideon pri sia epizodplena vivo.
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SABATON 2 0 a n

Estis nur unu kunsido — dum la mateno. Parolis kelkaj sinjoroj;
tiam Dro. Zamenhof solene fermis !a Kongreson. La Majstro esprimis
sian varmegan dankon al iuj, diris kelkajn kura igajn vortojn pri
la movado, — kaj la Sesa jam ne estàs. « is revido e Antwerp !»
Multaj delegitoj tuj ekiris hejmen; aliaj restis en Washington
por eesti la vesperan paroladon de Kolonelo Pollen. La paroladinto
uzis la anglan lingvon kaj liaj frapantaj frazoj kaj bonaj ercoj trc
ojigis Man a dantaron. Kompreneble la temo de la parolado estis
liaj spertoj rilate la Esperantan propagandon dum tramonda vagado
kaj vizitado e Esperantistaj grupoj. Kiel rezulto de tiuj longaj
voja oj, la Kolonelo pli kaj pli firmi as en sia fido je Esperanto kaj
sia kredo je la fina kaj senkonkuranta triumfo de nia bela lingvo.
Anta nelonge Sinjoro Pollen travoja is A stralion kaj NovZelandon. Pri tiu vizito la A straliaj jurnaloj estàs dirintaj multe. El
la Banalla Independent (dusemajna jnrnalo kun sekcio en Esperanto)
ni el erpas jenan noton de la Esperanta Klubo en Sydney:
«La Sydneya Klubo da rigas progresadi. Anstata
iudusemajne,
la anoj kunvenas iun mardon, kaj okazas anka neoficialaj kunvenetoj en la botanikaj ardenoj por babilado kaj pro societamo. La
vizito de Doktoro Pollen, prezidanto de la Brita Esperanto-Asocio,
ekcitis novan intereson pria nia afero. De la tempo kiam la ipo
alproksimi is la kajon, kaj la entuziasmoplena doktoro elpendigis
sian verdan standardon, is lia foriro al la stacidomo, kie li propagandis inter la fervojoficistoj, liaj klopodoj estis sen esaj. Li eestis
e nia semajna kunveno kaj faris paroladon, kaj diris vortojn de
konsilo al la geanoj, kiuj multe estimis ilin.»
KELKAJ NOTO] PRI LA SESA

Dudek du eksterlandaj Esperantistoj vojagís Usonon per la
vapor ipo «George Washington»; inter ili Droj. Zamenhof, Mybs kaj
Pollen. La ipa orkestro ludis la Esperantan himnon. Oni anka
preparis menuon la Esperantaj nomoj kaj Sinjoroj Mybs kaj Pollen
faris paroladojn; Sinjoro R. Sharpe instruís klasojn.
Aliaj fremdaj delegitoj estis: Sinjoroj H. Arnhold, el Dresdeno;
Fernando Burmudez, el Meksiklando; R. Carter, el Durbano, SudAfriko; Frederick Chauvreau, el Lavalo, Francujo; Profesoro Cotton,
el Parizo; Jules Forestier, el enevo; M. Nisgor, el Francujo; Cornelius Gottschall, el Gratz, A strio; Mariano Osmeno, e l l a Filipinaj
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Insuloj; Joseph S. Kurrie, el Kalgorlie, A stralio; Vladisear M. Tabenski, el Litvujo, Ruslando; Fèlix Vellalo, el Meksiklando; Georges
Warnier, el Parizo; Sinjorinoj Giamar, elNice; Marie Hankel, el
Dresdeno; Tiard, el Francujo: Fra linoj Kathe kaj Marie Elizabeth
Jahns, el Braunschweig, Germanujo.
Mi aelo Pleshe, delegito el Kroatujo, perdis sian monujon kun
sia mono en Svisujo, sed la svisaj samideanoj provizis lin je sufi e
por la voja o al Anglujo; kaj la anglaj helpis lin atingi Nov-Jorkon.
Tie kaj anka e Washington li trovis aliajn oíeremajn amikojn.
Ceestis la Kongreson irka 500 Esperantistoj. El tiuj kompreneble la plejmulto venis el la orientaj kaj la mezaj tatoj de Usono. La
nia nuna informo nur Sroj. Lewis, el San-Francisko; William George
Adams, el Seatlo; kaj J. C. Cooper, el McMinville, reprezentis la okcidentajn tatojn. Lakostodela vo ajo malpermesis al ni tiun plezuron.
Ceestis la prezentadon de la teatra on, Kiel Pla as al Vi, pli oi
mil personoj, la plejmulto Esperantistoj au aliaj, kiuj ekinteresi is
pri la lingvo. Ui montris la plej grandan entuziasmon. La aktoroj
estàs artistoj; kaj sub la lerta direktado de Sinjoro Robert Nu ent
Hickman ili prezentis la belan esperantan tradukon laü manie.ro
ricevi koregan apla dadon. is anta du monatoj, neniu el la Hickman kompanio konis e unu solan vorton de Esperanto! Malgra
tio ili bone kaj facile elparolis la esperantajn frazojn, uste tiel facile
kiel ili povas paroli la anglajn. Oni starigis la scenejon sur bienon
de la «Bristol» lernejo. Post la scenejo staris malgranda arbaro, de
kie la aktoroj eniris. La bieno estis lumigata per japanaj lanternoj,
la scenejo per kalciaj lumigiloj. La tuto ravis iujn kaj tre pla e
konformi is al la delika imagajo kaj armo de i tiu arbara rakonto
de 1' amo. Oni diràs, ke la talentplena tradukistino nun havas enpresote novan bonan gramatikon.
Laü raporto, Doktoro Zamenhof intencas resti en Usono dum
kelkaj semajnoj antaü oi iri returnen al siahejmo en Rusujo. Anka
oni diràs, ke Sinjorino Marie Hankel vizitos e la hejmo de Sinjoro
W. L. Church en Bostono, Mas.
Malgranda grupo da Washingtonaj policanoj lernis Esperanton
speciale por uzo dum la kongreso.
Dum la kongreso anonco venis el Francujo, ke la «Franca Aero
Klubo» starigis novan regulon, laü kiu la petanto por la permeso
funkciigi balonojn, aeroplanojn, k. s., devas unue lerni paroli Esperanton !
•

•

•
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MALSANO

Dcrii ita al mia simpatia
amikino M. Grau

B

ELA vespero! La suno sin vestas per iaj plibelaj lumradioj kaj
hidetas malkviete sur la klaraj kristaloj kaj sur la agititaj
supra]oj de la fontoj. En la dikeco de 1' arboj belega verdeco diràs
«Printempo».
La du panjoj promenas. La du gefl•loj k u r a s : infano kaj infanino.
lli amuzi as, saltas, kantas, sin kisas kaj ridas.
Kaj alia infanino de sarna a o alvenas kaj ekpartoprenas kun
ili en iliaj infanaj ludoj. Li apudi as kaj salutas in per kiso: — Vi
ludos kune kun ni — li diràs.
Lia antikva amikineto proksimi as al li. i faràs malpla an
geston: — Mi jam ne araas vin — i diràs.
Kaj i iràs al ia panjo.

*
*

*

«Tiu kiu ne estàs aluza amas senzorge» Tion diris poeto, au
filozofo a eble simpla enami intulo. La Amo kaj la jaluzo estàs, do,
samtempaj. Mi a dis al iuj amikoj kiuj multe amadis kaj sincere
konfesis ke ili sentis multfoje irka tordi i en ilia animo la terura
jaluza vipero.
Kaj Marinjo anka : Marinjo la infanino kiu en la promenejo
foriris kun ia panjo ar ia ludamiketo estis kisinta amikineton je
bonveno.
La viza o de Marinjo estàs el vakso, fiava, kiel esprimo de korpremo, kaj de kolero, kaj de doloro kaj de ven o. iaj okuloj montras la neforigeblan signon de sen esa plorado. Kaj i portas metita
en la koro akrapintan dornon kiu iam post iam interni as pli kaj pli.
Marinjo morti as. Kio okazas al i? — diràs iaj amikinetoj. Mi
scias la sekreton. i suferas aluzan malsanon.

*
*

*

Marinjo estàs èarma virineto. Kaj i havas fian on. Car estàs la
unuan fojon kiu i enami is, amfrenczi as. En la promenejo i vidis
lin, kaj tio estàs uo por i. Sed i kiu vere amas, volis diveni ri-
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gardon de sia amanto al alia deloganta fraülino kiu apud li pasis.
— Li rigardis in! Mi viclis ke li rigardis in!
La dorno, kvazaü ludspadeto vundas la animon de Marinjo. La
jaluza mal trankvileco aligas dolorajn kaj kolerajn horojn. Si suferas.
— Mi uras al vi, Marinjo, ke mi neniun amas escepte al vi. Cu
vi aüdas? nur al vi.
— Vi rigardis sin. Mi vidis in.
— Tio estàs delirioj viaj. Miaj okuloj ridetas kiam vidas vin.
Via vizago estàs ia gloro.
— Kun i vi iris ian tagon...
— Kien? Kiam? Kiel? Vi vin kondamnos pro mensogema. Mia
animo estàs via.
— Diru ke vi in amas.
— Diru ke vi volas desesperi min. Diru ke vi havas fiebron, ke
vi estàs freneza... Estàs via mia amo. Cu vi in kredas?
— uru tion alifoje.
— Kaj se si volas milfoje.
— Mi ne dubas de vi!...
*
* *
Marinjo sola, en sia apartamento pensas pri li, pri sia bela cnamitulo.
— Jes, li min amas, mi scias ke li min amas... Li juris tion al
mi! Mi legas tion en siaj okuloj!... Sed tiun tagon li iris kune kun
tiu alia fraülino. Mi ne scias se ia akompananto estis li. Mi kredas
ke jes. Ne. Kaj en la promenejo li rigardis in. Mi ne vidis in bone.
sajnas al mi ke li rigardis in. Certe li amas pli tiun fraülinon oi
min! Mi scias ke li in amas! Fi! Ve!
*
* *
— Kiu estàs tiu fraülino, kies okuloj estàs agrenaj kaj la viza o
kvazaü vakso, tiu kiu similas malfortan rozon velki onta baldaüe
per la mortventego?
— Cu tiu vi demandas? Si estàs la aluzmalsanino.
ARTUR TORNé

*

•

•

KATALUNA ESPERANTISTO

III

LA PAPILIO

I

AM estis papilio kiu furtis sur floroj. Infaneto in ekvidis kaj in
ju is tiel belegan ke li volis in kapti kaj tial, li tuj ekpersekutis in.
Sed iufoje kiam la infano alprosimi is al la papilio, i sin levis
tra la aero kaj forflugis.
«Ho! lasu in, kara infano» al li diris lia patrino; lasu i-tiun
papilion kaj kontenti u vidante in tiel feli an kaj liberan; car se vi
in tu us, i perdus sian belecon kaj anka vi perdus la plezuron de
viaj okuloj,
La infaneto estis obeema; li obeis la patrinon kaj cesis persekuti
la belegan papilion, kiu tuj sidi is snr florplena bran o de vastkorpa
kreska o.
i estis fiava papilio gracie festona, brile plu a kaj ornamita per
emajlaj ru enigraj punktetoj, kaj disgutita per blankaj makuletoj
perlosimilaj.
i havis kvar flugilojn kiuj estis tiel malpezaj ke ilia ekmovo,
kvankam tre ràpida, ne kaüzis ian ajn bruon. Dum sia flugado, i
havis siajn piedojn fleksitaj la longe de sia korpo; sed kiam i ie
restis, tiam i ilin montris kaj tial, la infaneto povis kalkuli al i tri
e iu flanko.
Poste, li ekvidis ke i malfaldis delikatan rostreton kiel senpeza
fadensilko kiun i havis enfaldita je la bu o, kaj in metis delikate
en la kalikojn de la plej fre aj floroj kie i enspiris ian nutra on sen
nenion difekti.
Sed la papilioj ne povas longe resti en la sarna loko. Post kelkaj
momentoj i lasis la florplenan bran on kaj ekflugis tien- i-tien,
desegnante tra la aero tre kapricajn zigzagojn kaj saltetante de unu
floro la alian kun tia rapideco, ke sia pezo ne kaüzis al ili plej malgrandan skuon kaj e apena ilin tremigis.
La infaneto ne laci is je tiel arma spektaklo; li ne povis turni
de i siajn okulojn; li timis ke la papilio denove ekfugus kaj malaperus.
La dezirego in posedi forgesigis al li la sa an rekomendadon de
sia patrino, kaj momenton kiam la arma papilio sen malkonfïdo
trankvile trinketis sur la kaliko de bela rozo, tiam la infaneto avide
in k a p t i s L .
Atinginte sian celon, li ojplena malfermis sian maneton kie li
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havis in enkaptita; sed... ho v e ! Kio fari is la tiel gràcia insekto?
Delikata orbrila pulvoro kovris la fingretojn de la infaneto, kaj
la papilio duone dispremita sin agitis kaj tremigis siajn dispecigitajn
flngilojn.
Pro tia ekvido, la sensperta infaneto restis konsternita! Balda
grandaj larmoj malsekigis siajn okulojn, kaj tuj li kuris ka i sian
agrenon e la brakoj de sia bona patrino, kiu lin vidante tiel dolora
kaj tiel penta pro lia malbona agado, ne ripro is lin; male, i lin
konsolis.
Tiel same la homo sen ese klopodas dum sia vivo; li ne laci as
pro la reser ado de feli oj, ri ecoj kaj honoroj; li konstante bataladas
kontra la malhelpaj baroj renkontitaj iupa e; sed... ho v e ! Tuj
kiam ajnas al li atingi sian deziritan celon, tiam li ekvidas la senkonsoligan nenion de iaj aferoj.
Kio fari is objekto de siaj plej karaj priokupoj, tio nun ajnas
al li sengusta! seninteresa! sen arma !!
Tradukis el franca lingvo,
FINO. K . S. {Katalunino)

*.

•

STUDKOMISIO PRI

•
IULANDA

VERKARO
(Sekvo)'

FARIGI HOMO kun la senco FARIGI GRANDA ALTKRESKA FAMA SERIOZA

RESPEKTINDA, k. c. (enlanda esprimo)
Sab. — Mi pruntedonis e mian junecon por ke i fari u homo kaj
por montri in (50) (oni parolas pri pentrajo).
Orig. — Que m'he empenyat fins la joventut pera poguer-lo (el quadro)
fer home i ensenyar-lo.
R a p . — ... ke mi elspezis e mian junecon por elfini in kaj in
montri.
1) Mallongigoj.—Sab: Teksto de Sro. A. Sabadell.—Orig: Teksto originala.— R a p : Gusta traduko laü opinió de la Raportinto. — La numeroj
montras la pa ojn. (Vidu la numerojn 4 a kaj 5».)
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Sab. — Ju pli pentrajojn ei pentros despli per ili i fari os homo. (62)
Orig. — Tant com més quadros vagis fent més home •( faràs amb els
quadros.
R a p . — J u pli pentrajojn ei pentros des pli per ili ei fari os fama
(a granda).
Sab. — Ke ei fari u homo! (73)
Orig. — Fes-te home!
Rap. — Ke ei farigu fama (granda, grava).
Sab. — Mi faros cin homo per ridoj. (90)
Orig. —Jo t faré home amb rialles.
Rap. — Mi vin helpos per ridoj.
Sab. — De la tempo, kiam vi faris el li homon. (TOI)
Orig. — De desde que vostès l'han fel home...
Rap. — De post kiam vi igis lin fama.
INTERESI POR

Sab. — La dorso kaj la kruroj ne interesas por tio! (14)
Orig. — L'esquena i les cames no compten!
Rap. — La dorso kaj la kruroj ne enkalkuli as! (La vorte).
JALUZIO

Sab. —La jaluzio ne lasas... (102)
JAM (kataluna ja = jam, ja, nu!, estàs ofte uzata nur por
plifortigi la frazon)
Sab. — Mi jam tion diros al i. (130)
Orig. —Ja l'hi diré jo!
Rap. —Mi mem (tion) diros al i.
Sàb. —Jes, mi jam rememoras, mia «exvoto». (69)
Orig. — Sí, men recordo, el nostre exvot.
Rap. —Jes, mi memoras, mia... (?)
Sab. —Ne laci u, mi jam vidas, kien vi celas. (71)
Orig. — No 's cansi, que ja veig aont va!
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Rap. — Ne laci u, mi bone vidas kien (au kion) vi celas.
Sab. — M i jam mal atas tion, sed tiel mi ne devus agi. (ioi)
Orig. — No '« faig cas, però hauria de fer-ne!
Rap. — Mi ne priatentas, sed mi devus priatenti! (La vorte ka]
la sence.)
J E post pasiva participo
Sab. — l l i estàs irka itaj je iaj tentadoj. (21)
KATAI.ANA

Sab. —...katalana (41) (100) (kovriloj).
R a p . — K u r i o z a rimarko: La radiko katalun' estàs uzata de iu
enlanda societo, estàs titolo de urnalo, kaj ie preska
unuanime akceptata. Tamen oni legas en la Voçt. de R.°
Boirae: «Katalana» rilata al Katalunujo. Oni havas «MAéüM
«kataluna». Mi nur renkontis «katalana» en La Patrino.
KE

Sab. — Sed mi korpremi is, kaj mi havis deziron vidi cin! Ke mi ne
povis atendi plu!... (75)
Orig. — Però estava enguniosa i tenia desitjós de veure-t! Que no m'he
pogut aguantar més...
Rap. — Sed mi estis maltrankvila kaj mi deziradis vidi cin! Nu mi
ne povis plu min reteni... (La vorte.)
Sab. — Cu kompatinda, car mi havas lon, kiu estos sa ulo ? Kiu tia
jam estàs? Ke en la urbo iuj amas lin? Ke iuj la das
liajn pentra ojn? (78)
Orig. —Pobra, de tenir un fill que serà un savi? que ja ho es? que a
ciutat tothom l'estima? que tothom alaba'ls seus quadros?
R a p . — Cu malfeli a ar mi havas filon, kiu estos sa ulo? kiu tio
jam estàs?, kiun iu amas en la urbo kaj kies pentrajojn
iuj la das?
Sab. — Kio estàs tiu i odoro? — K e alvenis m a n a oj... (64)
Orig. —Que es aquesta olor? — Que ha arribat vianda...
Rap. — Kio estàs tiu o d o r o ? — M a n a o, kiu alvenis (a : Alveninta
man a o.)
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Sab. — Certe mi tion jam scias; sed mi atas pli pentri; kaj ne vivi;
oi fari, kion iuj nomas vivadi! Ke mi ne povas íari pli
oi mi nun faràs! (52)
Orig. — A i x ò ho sé del cert; però més m'estimo pintar, i no viure per
fer lo que tothom ne diu viure. Que no puc fer més de lo
que faig?
Rap. —Tion mi certe scias; sed mi pli atas pentri kaj ne vivi, oi
íari tion, kion iu nomas vivi! Cu mi ne povas fari pli oi
mi faràs ?
K I O N MI SCIAS, kun la duba senco c u MI POVAS S C I I ?

Sab. — Patrino, kion mi montros al tiuj i pentristoj ? — Kion mi
scias, ve al mi! (31)
Orig. — Mare: però què is ensenyaré an aquests pintors? — Què sé jo,
pobra de mi!
Rap. — Sed, patrino, kion mi montros al tiuj pentristoj?—Cu mi
povas scii, mi malfeli a!
Sab. — C u ei scias, kion mi intencis fari? — K i o n mi scias? (51)
Orig. — N o sabs de què 'm van venir ganes? Què sé jo!
Rap. — Cu ei scias, kion mi intencis fari ? (a : Kiu deziro venis al
mi ?) — Mi ne scias!
Sab. — E b l e ei ne fartas bone, u okazos io al ei? Kaj kion mi
scias! (75)
Orig. — Que si no estarà bo, que si li passarà alguna cosa, que qui sab!
R a p . — E b l e li ne fartas bone, eble io okazas al li... eble... u mi
scias kion ankoraü.
Sab. — ... iluziojn je glora koloro kaj... kion mi scias! (87)
Orig. — . . . visions de color de glòria i què sé jo!
Rap. — ... glorkolorajn viziojn kaj... u mi scias kion ankoraü ?
Sab. — Kio estàs pli dolora por i? — K i o n mi scias? (94)
Orig. — Què es lo que li fa més pena ? — Què sé jo!
Rap. — Kio estàs pli dolora al i ? — Mi ne scias!
KOMPROMETI

Sab. — Mi ne scias, kiu vin komprometas. (28)
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Orig. — No sé qui l fa comprometre. ( L a frazo havas de sencojn.)
Rap. — Mi ne scias, kial vi kompromitas la aliajn (a ): Mi ne scias,
kial vi kompromitas vin mem. (Anta al usti as al la
dialogo.) (Lauvorte: Mi ne scias, kiu igas vin kompromiti
la aliajn, a vin mem.)
KUNULECO

Sab. —... tiuj, kiuj konante knabinon pli oi ili devus in koni, faris
kunulecon kun ia patrino. (108)
Orig. — ... els que, coneixent a una noia més de lo que l'havien de conèixer, feien conxorxa amb la mare!
Rap. —... tiuj, kiuj konante knabinon pli oi ili devus koni starigis
kunligon kun la patrino!
KUTIMINTAJ JE

Sab. — L a pentristoj ne uzas ceremoniojn. Ni estàs kutimintaj je
io. (37)
Orig, — Els pintors no ~n fem, de compliments. Estem avesats a lot.
R a p . — N i pentristoj ne faràs komplimentojn. Ni kutimi as al io.
(La vera senco estàs, car ili rifuzas sidlokon: «Ni estàs
bone harditaj», a : «Ni estàs harditaj per io.»)
KVIETECO

Sab. — Kvietecon! (68)
Orig. — Calma !
Rap. — Trankvilon!
LA

Sab. — C u mi ne devas pripensadi, ke mi, la sinjorino Amparo, la
vidvino de la Kapitano.., (57)
— Anta ili mar adas la sinjoro Instruisto. (144)
— Mi jam scias, ke la patrino estàs kiel arbo kaj la filoj kiel la
frukto. (22)
— La patrino estàs prava parolante kiel i parolis. (39)
— Terpomo je la kremo, kun t a t a r a sa co. (66)
— Kaj Izidro? Kaj la sinjoro Instruisto? (76)
— Kaj la sinjoro Instruisto, mi ne scias kion li komisiis. (77)
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L A S I AL a n s t a t a

llj

LASI-N

Sab. — L a s u fari al mi. (32)
Orig. — Deixa-m fer a mi.
R a p . — Lasu min fari.

L

A

Sab. —Mi ne scias, sed mi multe timas laü eia vojo. (21)
Orig. — No ho se, però 'm fa molta por el teu camí.
Rap. — Mi ne scias, sed via vojo multe timigas min. (Tiu i traduko
estàs la vorta kaj ajnas al mi tre klara. Kial enuzi «laü»
kaj en tia stranga maniero ?
Sab. — M i jam tion diros al i: kaj laü mi kredas. (130)
Orig. — Ja l'hi diré jo! I li diré a la meva manera !
Rap. — Mi mem tion diros al i! Kaj mi diros miimanicrc. (Anka
tiu i traduko estàs la vorta. Kial do, «laü mi kredas»?
L U I G I , kun la senco LUPREZI kaj

LUDONI

Sab. — M i uldas la ambran luigon. (53)
Orig. — Devem el lloguer.
Rap. — Ni uldas la luprezon (de la cambro).
Sab. — ... ar mi ne luigas la korpon... (115)
Orig. — ... es que no m'he llogat el cos...
Raj>. — ... car mi ne ludonis mian korpon...
1

LULILIS

Sab. — K a j mi lulilis cin, kaj lulilante cin... (142)
Orig. — / -t breçava, i tot breçante...
Rap. — Kaj mi luladis cin kaj lulante...
MARTIRAJ

Sab. — La martiraj amikoj... (60)
Orig. — E l s amics màrtirs...
Rap. — L a amikoj martiroj... (en la okazo kiam la frazo estos tradukebla).
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MUELILO

Sab. — Ke e ni flaris, kvaza i estus muelilo. (99) (vidu flari)
Orig. — Que a casa feia flaire de molí.
Rap. —Ke nia hejmo odoris, kiel muelejo.
MULTE, MULTO

Sab. —Multe ja estàs la diferenco = Certe gi estàs multe. (115)
Orig. —No n'hi ha poca de diferencia! I tanta si n'hi ha!
Rap. —Ne estàs malgranda la diferenco! = Eíektivc, i estàs granda.
(au multa)
Sab. —Multo da gajaj vila anoj eniras en la vendejon. (144)
Orig. — Entra una multitut alegra a la botiga.
Rap. —Gaja popolamaso eniras en la butikon. (La vorte)
NAUZIGI AL

Sab. —Ci na zigus al mi! (118)
Orig. —Em faries fàstic!
Rap. —Ci na zus min!
N E EC en neo frazo
Sab. —La arto ne akceptas havi serajlon ne e por la plej junaj
korinklinoj. (54)
Orig.—L'Art no admet tenir serrallo, ni per a les afeccions més pures. (Nekomprenebla frazo).
Rap. —La Arto ne permesas havi serajlon, e por la plej puraj korinklinoj.
(Da rigos.)
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EL ERPITAJ SCIIGOJ
Unu el la plej emiucntaj kaj plej fruktodonaj polaj verkistinoj, Eliza Orzeszko, mortis la lastan Majon. Si estàs konata de la iulandaj esperantistoj
danko al Dro. L. L. Zamenhof, Tro. Kabe, kaj aliaj. iaj verkoj La interrompita kanto, Marta, Bona Sinjoyino kaj A. B. C. estàs el la plejmultaj
legataj kaj adorataj de la esperantistaro. Per iaj multenombraj verkoj i
celis servi al la patrujo kaj al sia nació, kaj iuj estis inspiritaj de plej noblaj
kaj grandanimaj sentoj, kaj de plej varma koro. i estis la unua cmancipartino en Poiujo, kiu danko al sia grandega talento anta enpu is la virinan
movadon. Ni beda ru ian raorton !

La klera esperantisto Sro. V. Inglada Ors, estàs elektita academiano el
la Lingva Komitato, la balotado. Ni varme gratulas nian samideanon.

Okazis en Augsburgo la i " Kongreso de Tutmonda Esperanta Kuracista
Asocio. El raporto de la Sekretario de la T. E . K. A., ni scii as ke i havas
preska 700 anojn. Ali is irka 200 dum la lasla jaro. Pripensante ke la plej
granda nombro el ili estàs izolitaj kuracistoj oni povas pretendi, ke la disvolvi o de T. E . K . A. estàs bonega. 110 kolígoj reprezentas is nun la Asocion
kaj konsile kaj íakte helpas iujn petantajn esperantistojn kaj neesperantistojn. La T. E. K. A.mir ekzistas de post 3 jaroj, oni do povas estikontenta!
Oni elekti; Anverpenon kiel lokon de venonta dua Kongreso.

•

•

•

UNUA KONGRESO DE "U. E. A."
EN AUGSBURG (BAVARUJO)
(28 J u l i o — 3 A g u s t o 1910)
Xur de du jaroj ekzistas nia Universala Esperanto-Asocio (U. E. A.) kaj
j a m nun i enhavas pli o! 8,000 membrojn. kaj Delegitojn en 850 urboj de
la tuta mondo. Neniel ni esperis, ke i tiel rapide, senhalte kaj mirige disvasti os; sed ia vere praktika kon?titucio, ia utileco kaj neceseco ne nur por
Esperantistoj, sed precipe ankau por la neesperantista internacia komercistaro
kaj voja antaro nepre garantias al i grandiozan estonton. Laü la statuto
U. E. A. regule kunvenas dum la iujaraj esperantistaj kongresoj. Sed ar
tiun jaron la kongreso okazas en Ameriko, la Asocia Komitato decidis aran i
specialan kongreson por U. E. A. en europa urbo.
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La fervora Espcrantistaro de Augsburg afable invitis nin organizi la kunvenon en sia urbo, kien samtempc estis kunvokitaj la kongresoj de Germana
Esperanto Asocio kaj de la Tutmonda Kuracista Asocio. La invito danke estis
akceptata kaj en la lastaj tagoj de Julio la Esperantianoj multnombre veturis
a la bela kaj gastigema urbo Augsburg.
La 28 de Julio okazis la.solcna malfermo de la kongreso. La granda salo- .
no en la Hotelo «3 Mohrcn» estis plenigita is la lasta anguleto. Sur la gustoplene ornamita estrado aperas la efurbestro de Augsburg, re a kortega konsilanto Wolfram, kaj la Komitato de U. E . A.
Sinjoro H. Bolingbroke Mudie, la prezidanto de l'Asocio, malfermas la
kunsidon per afablaj salutparoloj. Poste la cfurbestro en la nomo de la urbo
Augsburg bonvenas la kongreson per jenaj v o r t o j :
«Tre estima ta kongresanaro, kiel efurbestro de Augsburg kaj honora
prezidanto de la esperantistaj kongresoj en nia urbo, mi diràs tutkoran bonvenon al la membroj de la Unua Kongreso de U. E. A. Kun granda ojo ni
preparis en nia urbo gasteman akcepton al viaj kunvenoj kaj ni deziras, ke
vi sentu vin hejme inter ni, kaj ke vi forportu cl tic bonan rememoron kaj
poste plezure povu repensi pri viaj tagoj en Augsburg. Ni precipe deziras, ke
tiuj kunvenoj favoru kaj a n t a enhelpu la aferon en i tiu urbo. Kiel centro
industriplena, kies produktoj jam dissendi as tra la tu ta mondo, ni havas tre
grandan inter?son por la ideo de esperantismo, kaj mi niem persone tre bedaüras, ke mi ne ankoraü povas saluti vin en via komuna lingvo. Sed mi intencas lerni tiun lingvon kaj jam trovis la personon, kiu instruos al mi almena la elementojn de Esperanto. Kio hocliau jam ne ekzistas, tio povos
efektivi i morga . Ceestïnte la kunsidojn de U. E. A. mi nepre konvinki is, ke
Esperanto estàs vivanta, bonsona kaj spiritplcna lingvo, kiu jam tre disvasti is kaj certe havos plenprosperan estonton. Ni iuj estis plej agrable surprizitaj pri la belsoneco de via idiomo, kiu tamen ne celas forpelon de la naciaj
lingvoj. sed nur estàs mirinda interkomprcnilo inter iuj civilizitaj popoloj.
En la espero, ke per via entuziasmoplena laboro esperantismo èiam pi i
kaj pli prosperos, mi ripetas al vi: Estu tutkore bonvenataj en Augsburg.»
En fluega kaj bonstila Esperanto Sro. H, Hodlcr, vic-prezidanto de U. E . A .
alparolas la cestantaron kaj cksplikas la taskon de niaj kongresoj.
Bona festeno dume estis pretigita por la kongrcsanoj, kaj la unua tago
forílugis gaje kaj kontentige.
En la sekvantaj tagoj okazis la sep laboraj kunsidoj, plej lerte gvidataj de
S u Mudie kaj èiam tre bone vizitataj de la Esperantianoj. Oni multe laboris.
Entuote 26 raportoj pri administraj, íinancaj, komercaj, junulaj, turismaj
demandoj kaj pri multe da pli-malpli flankaj aferoj estis farataj. Ne estàs i
tie la loko por detale raporti pri iuj laboroj, iniciatoj, propronoj kaj decidoj.
Sed ni nepre devas aldoni, ke la Kongreso dum 7 laboraj kunsidoj diskutadis
kaj decidís pri 71 demandoj. Tio certe signifas gra van kaj sukcesplenan laboron
kaj denove pruvas, ke U. E: A. estàs plej vivoplena kaj progresema entrepreno, kiu sin okupas pri praktika aplikado de nia lingvo.
Flanke de la

iutaga laboro la kongresanoj

uis kclke da bone organizitaj
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plczuroj. Bela vespcrfesto kunigis la gajan popolon en la Schiessgraben, granda,
belega ardeno; diman on la 31 de Julio oni faris ekskurson al Füsscn kaj la
re aj kasteloj de Ncuschwanstein; alian vcsperon S° Privat faris imprcsigan
paroladon en Esperanto, kiun eestis anka multe da ne-esperantistoj. En la
granda salono de la Borso S° Prof. Lederer el Prag publike paroladis pri
•U. E. A. kaj esperantismo kaj gajnis multe da adeptoj.
Lalastan vcsperon de la kongresa semajno okazis granda vesperfesto en la
Schiessgraben. La festo, al kiu eestis pli oi 500 personoj, komencis per parolado kun lumbildoj pri Klondykela orolando en Norda Ameriko. Ankau tiu
parolado estis farata de nia eminenta samideano Prof. Siegfried Lederer el Prag.
Poste ni a dis belegon koncerton kaj fine la iam gaja junularo — kelkaj
tamen ne estàs tre junaj — amuzi adis je dancado.
La Augsburga Esperantianaro, kiu tre bone kaj lerte organizis la tutan
kongreson, kaj la U. E . A., estis aran intaj belegan ekspozicion en granda
salono de la Hotelo «3 Mohren» Tiu ekspozicio la tutan tagon estis plena je
vizitantoj, ne nur el la kongresanaro, sed precipe anka el la. urbo Augsburg.
Esperantia Librejo disvendis siajn librojn, bro urojn, insignojn, k t p . Alia
librejo el Augsburg ankau disvendis Hbrojn, kaj ni aüdis, ke la aferoj tre
kontentigc prosperis.
Post la Augsburga kongreso multe da Esperantianoj vïzitis Munchenon, kie
la tiea grupo estis organizinta promesplenan postkongreson.
Pasigante nun iujn okazinta ojn a n t a nia memoro, ni kun granda ojo
nepre dcva's konstati, ke la Lnua Kongreso de U. E. A. neatendite bone
sukccsis, ke i multe helpis kaj helpos al nia movado, ke U. E. A . per tiu
kongreso pruvis sian necesecon kaj bonon por la iuspecaj internaciaj rilatoj. Ni ne dubas, ke ce nia proksimjaia dua kongreso U. E . A. ankora pli
forte staros, kc iaj jam nun tre diversspccaj servoj estos ankora pli bonaj
kaj pli ampleksaj, ke nia anaro tiam estos atingita la respektindan nombron
da 10,000 membroj. Anta en Esperantistoj, amase ali u al nia Asocio, jen la
vere praktika solvo kaj aplikado de Lingvo Internacia.— is revido en
Antverpeno!
j . SCHMID, L. K.
(Komitatano de U. E. A.)

*

•

*

ENLANDA MOVADO
BARCELONO
Teatra festo. — Por solenigi la datrevenon de la apero de la unua esperanta lernolibro la «K. E. G. Supren...!» organizis tcatran feston kiu okazis la
30«" de Julio.
Dum la festo estis ludataj la komedioj Edzi o malaran ita de Sro. ínglada, Vim Esperanto! dé nia samlingvano Sro. Cascs kaj «La renkonto» de
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KELKAJ GERONAJ ESPERANTISTOJ DUM LA GERONA ASAMBLEO

S-ino Ilankel. En la iudado partoprenis f-inoj Ferran, Fontanellcs. Grau kaj
Puig kaj Sroj. Aubeyzón, Grau, Nicolau kaj Puig (J. kaj M.) kiuj cstis l•ielpataj
de S-roj Renom kaj Pinol.
Al iuj ni sendas nian gratulon pro ilia bonega ludmanicro. Zsi anka
same gratulas al la grupo «Suprcn...!» de kies agemeco ni esperas pliajn
efektiviga ojn.
Ekskursoj.—La
esperantista grupo «La Rondo» organizis ekskursion la
2i a " de Aügusto al Sant Boi del Llobregat, kie la ekskursanoj vizitis la frenezulejon.
La sooieto «Espero Kataluna» organizis ckskurson la 14*" kaj 15"1 de
Aügusto al Montserrat. La ekskursanoj faris la iran voja on piede dum la
mateno de la unua tago. La sekvantan tagon ili vizitis la famekonatan monton
kaj revenis Barcelonon per la lasta vagonaro.
La sarna socicto organizis alian ckskurson la 21 " de Aügusto, tra la
Tibidabo kaj Vallvidrera kies celo estis viziti societaninon tie lo antan.
Kurso.—La grupo «Libero», ree invitis la samurbanojn lerni Esperanton
en sia sidejo — Mercè, 19 p r a l . — d u m lundo kaj vendredo iusemajne. — LA
DELEGITO.

Ekskurso.—La

grupo «Barcelona Stclo» organizis ckskurson al la najbara
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urbeto Hospitalet kaj samtempe viziton al la fabriko Trinchet. i okazis en la
28» de A gusto kaj estis vera sukceso.
En la ekskurso partoprenis, krom la nomita grupo, la sekvantaj: «Supren!»,
«Universala Frateco», «La Rondo» kaj «Forigu Barojn», iuj el Barcelona, kaj
kunvenis irka ducent gesamideanoj.
Post la alveno al Hospitalet la eestantoj estis salutataj de la urbkonsilantoj Sroj. Arús kaj Estadella kaj la Sekrctariode la urbetestraro Sro. Prats,
kiuj afable montris al iuj la oficejon de la urbdomo, la elementaran knaban
lernejon kaj la halon. En la lernejo faris paroladojn pri nia kara lingvo la
samideanoj Serrano, Campdelacreu kaj Gili.
La vizito al la kotona teksika fabriko Trinchet elestis tre interesa. La
direktoro de la fabriko Sro. Jozefo Armengol tre kompreneble kaj mètode
klarigis la malsamajn manipuladojn kiujn eksperimentas la kotono de kiam i
eniras en la fabriko is kiam i eliras an ita en perfektan teksajon. La pureco
de la grandaj salonoj de la fabriko vokis multe la atén ton de la vizitantoj.
La ekskursintoj iris piede is la kvartalo Sans kaj anta la sidejo d e i a
grupo «Forigu Barojn!» kune kantis nian Himnon kaj kriis «Vivu Esperanton!»
En la lasta generala kunveno de la societo «Paco kaj Amo» oni elektis la
jenan komitaton:
Prezidanto: Sro. Paulo Pcrez; Vic-prezidanto: Sro. Estanislao Alcover;
Sekretario: Sro. Ramono Ribas; Vic-sekretario: Sro. Francisko Pifiol; Kasisto:
Sro. Enriko Abad; Kalkulisto: Sro: Petro Mayol; Bibliotekisto: Sro. Kvircko
Redondo; Vntdonantoj: Sroj. Johano Trius kaj Cecilio Ferrer.
Agrabla festkunveno okazis la 3'" de Septembro e la grupo «La Rondo»,
i konsistis el teatra ludado, legado de esperantaj poezioj kaj dancado, gaje
finanta la festo.
Geanoj de la grupo prezentis la atindan dialogon La Ciama Kantajo
katalune originale verkita de Sro. S. Rusiflol, esperantigitan de Sro. A. Sabadell; la esperantan monologon Je la unua horo nokte, kies esperantan tradukon ni havas dank' al Sro. Campdelacreu kaj la katalunan verkon Mestre
Olaguer de nia mondfama verkisto Àngel Guimerà.
Ciuj geaktoraj la dinde uis siajn rolojn kaj la multenombra eestintaro,
kiu plenigis la teatran salonon, per longeda ra apla dado ilin premiis; ankaü
oni aplaudís la legantinojn de la poezioj, kiuj multe pla is al iuj.
Fine, aro da belaj samideaninoj partoprenis en la dancadon kaj la festo
fini is plej gaje je la dua matene. i rístos neforgesebla por kiu in eestis kaj
la sukceso de i atingita certe kura igos niajn gesamideanojn de «La Rondo»
organizi denove similajn belegajn vesperkunvenojn.
GIRONA
Sukcese kaj entuziasmplene okazis en Girona la 14"" kaj 1 5 " de Aügusto,
la unua provinca Asambleo de gerona'aj esperantistoj, organizita de «Gerona
Ksperantistaro,-.
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Malgrau la malhclpado liverita de kelkaj esperantistoj, la Kongreson
Ceestis go-ioo samideanoj, kiuj tte interese kaj efike atingis la celon proponitan.
Aítguston i4 a .—Frumatcne la geanoj de «G. E.» kunvenis e la gruposidejo
por atendi kaj saluti la alvenintajn aliurbajn samideanojn. Je la n a matene
oni sin direktis al Urbodomo, kunportante la flagojn de la grupoj «Paco kaj
Amo» de Palafrugell kaj de«G. F..», kieili staris dum la du tagbj de la Kongreso.
La salonon de la Urbodomo plenigis inda eestantaro. Lia Mo to la Urbestro salutis entuziasme la aliurbanojn, dezirante ke ilia restado en la urbo estn
al ili tu te oja kaj gaja.
Sro. Lusilla, jc la nomo de la Organiza Komitato, legis belan spritan
letcron de Sro. F. Pujulà Vallès per kiu nia amiko ali as al la Kongreso kaj
bedadras ke iuj samideanoj kontra staru la agadon de la organizintoj de la
Kongreso. Plue li bedauras ke lia malsano lin malpermesas partopreni en
la Kongreso; li gratulas la organizintoj kaj kura igas ilin daürigi antaüen en la
de ili entreprcnica vojo. Oni aplaudís la kura igan leteron de la katahma
pioniro. Sro, E. Dalmau raportis pri la organiza laboro de la Asambleo, kaj
sciigis pri la al la Asambleo ali intaj grupoj: ili estàs ok krom la «Esperanta
Fako» de la «Centre Autonomista del C. y de la I.» de Barcelona, kiun en la
kongreso riprezentis Sro. D. Dalmau. Kelkaj el niaj famaj samideanoj anka
ali is.
Poste oni elektis la kongresan cstraron laü la jena ordo: Sro. Arcadi
Girona, el Palafrugell', Prezidauto;Sio. Ramon Casademont, cl Girona', Sekrgtario, kaj kiel voídonantojn oni elektis iujn riprezentantojn de la provincaj
grupoj.
Sro. Canony legis proponon de Sro. Pujulà, kiun oni unànime akceptis.
Jen i: «La Asambleo esprimas ian beda ron pro la konduto de la estraro de
la grupo kiun prezidas Sro. Cezaro Huecas, pro tio, ke i klopodis por ía
malsukceso de la Kongreso; kaj pro tio ke i sendis leteron al lia Mo to la
Urbestro de Girona' celante lin konvinki nei la oficialan protektadon al nia
Kongreso. Ci-la Kongreso malcstimas la ne korektaj esprimoj de la anoj de la
grupo kiun prezidas la antàunomita sinjoro».
Proponis Sro. D. Dalmau sendi telegramon dankante kaj gratulante al
Sro. Pujulà, kaj alia al nia respektinda majstroDro. Zamenhof. Onidecidis finigi
la malferman kunsidon, kaj daúrigi la kongreson en la morgaua mateno je la 9".
Samideanoj el Olot', Bagur', Sant Feliu de Guíxols', Barcelona', k. t. p.,
partoprenis en la Kongreso, kaj plie eestis grandnombre niaj gekamaradoj el
Palafrugell'.
Posttagmezc oni vizitis la monumentojn kaj belajojn de la urbo; la AIuseu, la Institut, la Catedral, k. t. p. Oni promenis tia la urbo, oni trinkis
fre ajn trinka ojn e «Peant» kaj je la vespero oni promenis tra la efa kaj plcj
bela promenejo de la urbo — la Devesa — kie trairàs multenombre la tuta
gironanoj.
Ce la «Orfeó Gironí» okazis jc la na a nokte esperantista festo. Sroj. Amich,
Mitjà, Blanch, Dalmau (NT.) kaj aliaj legis poeziojn; Sro. Dalmau (E.) Indis
monologon, kaj anka lu lis la bclan unuaktan dramon de Sro. Pujuki Vallès,
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Novelo, fra linoj Dolors kaj Maria Llopart, kaj Sroj. Amich kaj Casademont.
La festoalestantaro brue aplaudís la partoprenintojn, kaj estis tre Iaudata la
kvarteto kiu ludis krom aliaj muzikajoj la himnon Espero.
Post la fini o de la festo oni sin direktis al la societo «El Menestral», kie
okazis danco je la honoro de la gekongresistoj aliurbaj.
Anta la ekkomcnco de la nokta íesto oni iris al la fervoja stacidomo
doni la bonvenon al Sro. Prezidanto de «K. E. F.» Dro. J. Bremón Masgrau,
kiu iris Girona'n por partopreni la Kongreson je la nomo de nia Federació.
Aüguston I5 a ". — La g"" matenon kolekti is en la salono de la urbodomo
amaso da geesperantistoj. Prezidis Sro. Arcadi Girona, kaj sidis en la estrarejo
Dro. Bremon kaj Sro. Dalmau (D.), el Barcelona'; J. Pi, el Olot'; Gelí, el
Sant Feliu de Guíxols'; Lusilla, Canony kaj Amich, el Girona'; Sroj. Casademont kaj Dalmau (E.) àgis kiel Sckretarioj.
Estis legata telegramo de Sro. Pujulà, kiun oni aplaudís. Oni aprobis la
raporton pri la unua kunsido.
La temojn pridískutotaj estis apiobitaj tiele:
i a Restas starigita «Ligo» de provincaj geesperantistoj.
2 a Tia «Ligo» ani as al «Kataluna Esperantista Federació».
La tria propono pri la publikigo de gàzeto, estis cligita de ia aütoro, kaj
oni decidís akccpti la proponon de la «K. E . F.», kiu per Dro. Bremón proponas uzi kiel organon de la Girona' provincà Esperantista Ligo, nian «Kataluna Esperantist/;».
Pri la 4 a kaj $* temoj proponitaj de Sro. Boix, la Kongreso decidís
okazigi la 2 a Asambleon provincan, en Palafrugell', kaj oni elektis komision
konsistantan el Sroj. Lusilla, Canony, Amich, Casademont kaj E. Dalmau
kunc kun alia komisio el la anta nomita vila o.
Anka oni decidís gratuli Srojn Dro. Bremón, Dalmau (D.) kàj lia Mo to
la Urbestro de Girona' pro la de li al la Kongreso liverita kunhelpado kàj pro
ilia alesto. Varmajn gratulojn oni donis ankaü al Organiza Komitato.
Sroj. Girona kaj Lusilla, dankis la eestantaron kaj partoprenintojn,
kuràgigante iujn da rigi semante niàn ideon, sub la devizo Amo kàj Espero.
La àlestantoj aplaudís freneze kaj kriis «Vivu Gerona', Palafrugell' kaj
Dro. Zamenhof!»
Por solenigi la kongreson, kàj samtempe por honorigi la aliurbajn esperautistojn okazis tagmeznian o e la Hotel Peninsular.
in prezidis Dro. Bremón, kaj sidis e lia dekstra fianko la samideanoj Girona, Casademont kaj Pi;
kaj en la maldekstra, samideànoj Lusilla, Amich kaj Dalmau (IX).
ï o a s t i s esperante Sroj. J. Pi, je la nomo de la grupo «Olota Stelo»; J. Geli,
esperante, je la nomo de la grupo de Sant Feliu de Guixols'; Sro. Blanch,katàlune, ankaü el Sant Feliu de Guixols. iuj toastispor la bona harmonio inter
la katalunaj esperantistoj, por la baldaria konkero de nia celo, kaj por la sukceso de niaj asocioj.
Sro. A. Girona, esperante, dànkis la Asambleanojn pro tio, ke ili elektis lin
prezidanton de la Asambleo, kaj promesis klopodi sen ese per là triunfo de la
venonta.
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Dro. Bremón, katalunc, diris ke li sentis ojon tial, ke li estis inter entuziasmaj kaj junaj samideanoj, sed ke li bedàüris la decidon okazigi la 2 a provincan Asambleon, pro tio ke i màlhelpo'? la 2 a Kàtalunan Kongreson kiu
okazos en Tarragona' la venontan jaron, sed liaj timoj disi is k i a m l a alestantoj promesis fervore kunhelpàdi tian Kongreson. Li bedàüris plie ke inter la
girona'àj samideanoj ekzistu ne harmoniaj interrilatoj, pctànte Oiujn ke ili
màlaperigu la ne simpatiàjn sentoja por la bono de iuj. Fine, esperante, li
parolis pri nia lingvo kaj pri Dro. Zamenhof, kaj liaj vortoj ajnis himno al
nia Majstro kaj al Ksperanto.
Li dcvis tuj fcrlasi la eestantojn por iri al stacidomo, kien lin akompanis
kelkaj el niàj samideanoj.
ï o a s t i s poste Sro. Dalmau (D.) je la nomo de «Ksperanta Fàko'> de «C. del
C. i de là 1», el Barcelona'; Sro. Lusillà, legis po t k a i t o n de la grupo de
Anglès, àkceptante
iujn asambleajn decidojn. Li dankis kaj adiàüis la
gekongresanoj n.
Fini is la tagmezman o per là krioj «Vivu Zamenhof!» «Vivu Pujulà!» «Vivu
Palafrugell!» kaj «Vivu Gerona'!» Kaj oni disi is kaj iris al stacidomoj por
adiaüi la àliurbanojn.
Ticl fini is la Kongreso, kiun mi esperas ke iuj memoros oje pro la bona
akcepto kàj afekcio de la gerona'aj samideanoj liveritaj. Mi esperas plue ke
iuj klopodos por sukcesigi plej baldaüe tion kion ni stàrigis, kaj tion, kion ni
àkceptis: t. e. nià «Ligo» kaj «K. E . F.» Ni lernu de la kamaradoj de tiu làsta
Asocio pligrandigi kaj disvastigi nian nombron, kaj ni sciu kunhelpi iun
societon. Ke niaj promesoj ne restu senfrukti aj, kaj ili ne restu nuraj vortoj
mi plej fide esp;ras.
Parolado.—Nià senlàca samideàno kàj klera esperantisto Sro. Delfí Dalmau en la vespero de la 15» Aügusto faris pri Esperànta pàroladon en la
salono de la Urbodomo. Estàs beda re ke niaj samideanoj ne sentu plian sirnpation por là superàj aferoj, kiel unue montris kàj kiel ili montras en
antaüaj okazoj. Estàs pro tio ke nia lerta samideàno ne povis esti aüskultata
de multaj neesperantistoj. Mi petas korege al miaj urbaj samideanoj ke ni
klopodu vekigi niajn tro dorrnantajn samurbanojn kaj ilin alvarbi al nia celo
au almenaü vekigi en ili la simpation por nià afero, u per àpàrta propagando
u per la jurnaloj.
La de nià amiko farita parolado ni povas konscizi en tiuj vortoj: i estis
bela, konvinkiginda parolado inda de lertulo. — E. GRUARTMONER, Delegito.

VILANOVA I G E L T R Ú
Estis granda sukceso por la grupo «Laboro Esperànta» la unua loka
E k s p o s r i o de Esperantaj po tkartoj.
i estàs enloki ita en la Esperànta
lernejo e la «Ateneu». Niaj gesamurbanoj multenombre vizitis in.
Oni sukcesis kunigi milon da po tkartoj plcjdiversaj, kaj de la plej malsàmaj nacioj.
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La disdonado de premio] al Esperantaj lernantoj, prezidis la cstrarànoj
de la «Ateneu» kaj anka la Vilanova' Urbestro.
Sro. Mestres, la unua prezidanto de nia grupo, raportis pri la agado de
«L. K.»' Li dankis la «Ateneu»-on pro la donaco de la diplomoj,kaj in gratulis
pro tio ke i estàs la unua «Ateneu'» en Katalunlando kiu ertreprenís tian
feston .— J. SERRA.

OLOT
Okaze de la unua Girona'a provinca Asàmbleo, aliris al Girona' nia samideano Sroj. M, Prat, J. Vila, kaj Sro. J, Pi kiel deltgito de «Olota Stelo», por
partopreni la taskojn de i.
Feli e la decidoj aprobitaj de la samideanoj de la Girona'a provinco estàs
belegaj kaj grandvaloraj por iuj katalunaj esperantistoj, kaj ec, precipe por
nia nekomparebla amegata «Kataluna Esperantista Federació». Oni aprobis:
fondi provincan Lígon por disvastigi la Zamcnhofan lingvon, kaj iujare, por
tia celo, efektivigi festan ekskurson al ia cl la urboj apartenantaj al ni,a
provinco; ali i tiu Ligo al «K. E. F.».
Por plene efectivigi la celojn de la provinca Ligo, ia estroj de la grupoj
klopodos kaj penes por ke iliaj kunsocLtanoj iuj ani u al «K. E. F. •>.
Ccrte, do, bonsukcesis la Asàmbleo por la plena organizado de la katalunaj esperantistoj.
Ce Olot'oni ankaü rimarkis entuziasmon por nia afero, car iuj, laü oni min
diris, volas irmi sin sub la esperanta standardo. Antaüen iros la katalunaj
esperantistoj; antaüen iros «K. E. F.». — LA DELEGITO.

REUS
I-a iujsemajna gazeto Foc Nou daürigas la publikigon de artikoloj pri
Esperanto. La lasta kiun i enpresigis estàs subskribita de nia federaciano R.
Pallejà,
SA BADELL
En la pasinta Julio, oni interrompis la Esperantan kurson donita de la
sperta samideano Sro. J. Xercavins, e la oficiala supera lernejo de tiu i urbo.
Tiu kurso en kiu nur ecstas la geinstruistoj estis daúrigata en sarna loko
—strato Jardí, n° 4, i a et. 0 , de post la monato Septembro, iujn sabatojn de
la 8 a is la a a nokte.
En sarna sidejo oni anka da rigis kursojn' de la sarna lingvo, haltigita
pro somera libertempo, al la lernantoj dezirantaj ellerni tiel belan kiel utilan
lingvon. i tiuj kursoj okazas en iuj semajnaj lundoj, merkredoj kaj vendredoj. de la 5 a is la 6 a vespere. La lerniganto estàs la oficiala instruisto, nia
federaciano Sro.' F. Pujadas, profesoro en la dirita lernejo.
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La i tiea esperantistaro kunvenas du fojojn iusemajne e la grupo «Lumon» kie okazas praküka kurso per Esperanta babilado.
La infangrupo E. J. de L. malfermis kurson por infànoj e «Lumon» ce
estànte pli oi dudekkvin.
Jen la komitato de la grupeto: Prezidanto, Josep Girona; Vicprezidanto,
Lluis Roig; Sekretario, Ismael Adell; Vocdonantoj, Bartomeu Rocabert, Jaume
Garriga; Kasisto, Miquel Baílbé.— LA DELEGITO.
AVIZOJ: Pro troà originalo ni devas prokrasti is la venonta numero la publikigon de respondo al Enketo, verkita de nia rcdaktoro Sro. D. Dalmau.
— De post la venonta numero de K. E. ni ekkomencos raporti pri la A lüanda
movado.

•

•

•

BIBLIOGRÀFIC)
Mi raportos pri verkoj nur kiam la redakcio donace ricevos du ekzemplerojn.
Pri la transkribo de la propàj nomoj. «Esperantista Centra Oficejo.» Doknmcntaro pri la oíicialaj, historia], historia], bibliografiiaj kaj statistikaj
aferoj. — Kajero i j . Raporto de Gaston Moch. 1 vol. 91 pa a.— Prezo: 1 franko.— Paris, rue de Clichy, 51.
Priso al perfektigo de Esperanto. Verkita de Sro. Zygmunt Romanski, el
Lwow. Kajero 63 paga.—Prezo: 1 krono.
Esperantista Murkalendaro por 1 [)} 1*. Kunmetita de 28 geesperantistoj el
10 diversa] nacioj, eklonita èe Eidonejo «Espero». Hago (Xcderlando. — Prezo
ne afrankite: 60 Sd. Ekster Xcderlando nur havebla per la general agentejoj.
Ni raportos pri ili en venonta numero.
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KORESPONDADO
Sroj. J. G., P. A. kaj A. M. Viaj verkoj estos enpresigotaj en venontaj
numeroj. — Sro. V. A. Via idioto ne estàs, bedaürinde, perfekte priskribita;
iliaj trajtoj ne estàs bone desegnitaj kaj li ajnas plcj bone dibo ulo oi idioto.
Aliè, la verketo ne estàs flue, sed iom peze priskribita.
Presejo «L'Avenç»: Rambla de Catalunya, 24. — BARCELONA
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LVENIS a t u n o ! Kiam tiu sezono anta senti as, kiam la naturo
grizi as kaj anta sciigas al ni la alproksimi on de la vintro
kun ventoj kaj malvarmoj, kun noktoj longaj—terure longedaüraj, kaj
kun suno duonsveninta; kiam preska
iuj arboj senfolii as kaj io
en la kampo, en la monto, en la arbaro sajnas silenti kaj cesi vivi, ni
— la esperantistoj—rekomencas nian interrompitan agadon. Cien
oni vidas a divenas la ekentreprenitan laboron; cien oni konstatas
movadon, agadon, entreprenojn; novaj batalantoj ekaperas; la malnovaj da rigas la haltigitan pro somerripozo, laboron; kunvenojn,
kursojn, paroladojn, festojn, ekskursojn, io kio estàs propagando
kaj disvastigo de nia celo oni faràs kaj pretigas, kaj anta
io tio- i
oni sin demandas, u ekkomencis a tuno a printempo ; u la folioj
falas a bur onas; u la vetero estàs griza a ridetanta, vivoplena,
hela...
Mi e kura us kredi ke ekzistas por ni nek a tuna nek vintra
sezonoj, se la malvarmo kaj malsekaj noktoj kaj tagoj ne devigus al
mi, malsanuleto, enhejmi i frue iutage kaj pasigi en ajna ripozo la
tro longedaürajn vesperojn kaj postvesperman ojn; kaj uste estàs
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en unu el tiuj noktoj, kiam la ielo tute hela, tute blua—antaüsignoj
de la malvarmo—ke mi konstatas tiun kontraston. Kaj'mimin diràs,
ke estos por nia movado granda fruktedona bono, ke ni esperantistoj
scntus neniam en nia rondo la senfolii on, la grizi on, la malvarmon,
la morton kaj e la antaüsignojn de aütuno. Ke aütuno ne alvenu por
la arbo de Esperanto!

Aütuno alvenis, kaj kun i novaj esperoj, novaj entuziasmoj,
novaj kura oj realaj, efektivi intaj. Kvaza folio-nova o de irinta,
íorflugante haltis e mi gazeto kiu asertas kio restas de mi skribita.
La Publicidad la malnova iutaga urnalo kiu dum la tempo de la
Va raportis la Internacian Kongreson en Barcelona, decidís publikigi
Esperanta n Rubriko'n. u ne vere ni estàs en printempo? Tio estàs
la suno kiu ree hele brilas. Gl lumis anta multe, u tempe, u intermite ce aliaj dutagaj barcelonaj jurnaloj, sed nia pasiveco igis tiun
sunon ka i sub densaj nuboj. Ni ne plendu pri tio nune, kiam i
lumas pli intense, sed ni sciu per nia individua kunhelpado atingi ke
i brilu iutage pli hele, pli varme, pli viviganta pro tio, ke ni devas
ati eternan printempon. La Esperanta aütuno, íor! íor!

Aütuno alvenis ! Folio de iris el arbo de Esperanto : tio bedaürinde estàs tute vere ! Kiam mi in rimarkis, mi sentis kvazaü mordeton en la koro. Folio de iris, kaj falis. Kiam i talis i remermoris al
mi tiujn, kiuj ankaü en nia lando flavi is kaj la vento íorkunportis
'—«Espero de Katalunjo», «Stelo Kataluna», «Jen», «Supren».—
«Morto estàs vivo», diràs proverbo. Antaü nune eble estis tiel, car
malgraü la morto de tiuj gazetoj multe antaüeniris kaj firmi is nia
movado e ni. Sed la morto de la gazeto Semo eldonata de la barcclona grupo «Paco kaj Amo» montras la malon. Tiun i foj.on
«Morto estàs morto» kaj kio unuavide ajnos ke devus plenigi el mi
per ojo, pro tio, ke «K. E.» havos malplian konkuranton, min mal ojigas car ni ne estàs komercistoj. Cio koncernanta al nia movado pli
impresas min en la koro oi en la kapo, kaj mi bedaüras la malaperon
de Semo. Estàs ankoraü tempo por pripensi, samideanoj! La sperto
devus ja nin instruí grandmaniere por daürigi sur nia vojo. Ni liveru
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la vivigantan sukon al arbo de nia ideo por ke la ajnaj vivantaj
folioj, la aspekte vivantaj bran oj ne mortu !
A tuno, a tuno! Terure, vi grizigas mian koron: u novan
folion de iri os ? Cu ankaü en nia kampo vi efikos ? For, for, v i !
D.

•

•

SERDà

•

SESA UNIVERSALA KONGRESO
DE ESPERANTO
MALFERMA PAROLO D E DRO. L. L. ZAMENHOF

L

ANDO de libereco, lando de estonteco, mi vin salutas! Lando,
pri kiu revis kaj nun ankora revas multaj suferantoj kaj senkulpaj persekutatoj, mi vin salutas. Regno de homoj, kiu apartenas ne
al tiu a alia gento a eklezio, sed al iu siaj honestaj filoj, mi klinas
min anta vi, kaj mi estàs feli a, ke la sorto permesis al mi vin vidi
kaj spiri almena dum kelka tempo vian liberan, de neniu monopoligitan aeron.
Saluton al vi, Usono, plej potenca reprezentanto de la nova
mondo. Ni, filoj de la malnova kaj maljuna kontinento, venis al vi
kiel gastoj ; sed ne vidama turismo en ipigis nin, ne la espero de ia
komerca akiro pelis nin al via bordo, ni venis al vi, por alporti al vi
novan senton kaj novan ideon, ni venis, por alporti novan kura on
al tiuj niaj samideanoj kaj samidealanoj, kiuj is nun laboris inter vi
kaj kies vortoj pri ia nova popolo eble ajnis al vi tro fabelaj. Peco
de tiu miksdevena kaj tamen lingve kaj kore unuigita popolo nun
staras antaü vi reale kaj vivante. Rigardu nin, a skultu nin, kaj
konvinki u, ke ni ne estàs fabelo. Ni estàs diversgentanoj, kaj tamen
ni sentas nin kiel samgentanoj, car ni komprenas nin kiel samgentanoj. havante nenian bezonon humiligi a fremdlingve balbutigi unu la
alian. Ni esperas, ke dank' al nia laborado, pli a malpli frue la tuta
mondo simili os al ni kaj fari os uriu granda homa gento, konsistanta
el diversaj familioj, interne apartlingvaj kaj apartmoraj, sed ekstere
samlingvaj kaj sammoraj. Al tiu nia laborado, kiu celas krei iom post
iom unuigitan, sekve fortigitan kaj spirite altigitan homaron, ni nun
invitas vin, filoj de Usono. Kaj ni esperas, ke nia voko ne restos vana,
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sed i balda e e resonos en iuj anguloj de via lando kaj tia tu.ta
via kontinento.
Nur tre malmultaj el ni povis veni en vian landon, ar ni, esperantistoj, ne estàs homoj ri aj; de nia nuna kongreso ni sekve ne
povas atendi gravajn decidojn, kiuj havus signifon por la tuta esperantistaro. Ni venis al vi, Usonanoj, precipe por pasigi en via mezo
kaj antaü viaj okuloj unu semajnon de nia esperantista vivo, por
montri al vi almena malgrandan pecon de tiu vivo, por alporti al vi
semon; kaj ni esperas, ke post nia foriro tiu semo potence ermos kaj
kreskos, kaj en via lando nia afero balda havos siajn plej íervorajn
kaj plej gravajn apostolojn.
** *
En via lando, Usonaj samideanoj, nia afero estàs ankora tro
juna, kaj multaj el vi ne ellaboris al si ankora tute klaran ju on pri
i; tial permesu, ke mi almenau tom esploru antaü vi la vojon, kiun
ni iràs.
Kion celas la esperantista movado? Gi celas atingi reciprokan
komprenadon inter iuj homoj kaj popoloj. Por kio ni bezonas tian
reciprokan komprenadon? Kiaj estàs la sekvoj,kiujn ni atendas de
i? Kial ni deziras, ke i estu nepre sur fundamento neutrala? Kial
ni tiel persiste laboras por i? Kia estàs la spirito, kiu nin iujn ligas
inter ni? Pri io i tio mi jam multe parolis, kaj mi ne volas nun
ripeti miajn vortojn, des pli, ke iu el vi post kelka meditado íacile
mem trovos la respondojn. Antaü vi, praktikaj Amerikanoj, mi volas
analizi alian demandon, nome: èu ni kun nia laborado staras sur
vojo tute certa, a u ni povas timi, ke iam nia tuta laborado montri os vana? Xurplena konscio pri la irota vojo donas al la mar antoj sufi e da energio, por kontra batali iujn malfacila ojn, kiuj
trovi as sur la vojo.
La celo, por kiu ni laboras, povas esti atingita per du vojoj; au
per laborado de homoj privataj, t. e. de la popolaj amasoj, aíi per
dekreto de la registaroj. Plej kredeble nia afero estos atingita per la
vojo unua, ar al tia afero, kiel nia, la registaroj venas kun sia
sankcio kaj helpo ordinare nur tiam, kiam io estàs jam tute preta.
Kia devas esti la karaktero de la unua vojo, pri tio neniu povas dubi;
pri afero, kies tuta esenco kaj vivo estàs bazita sur mterkonsento,
iu komprenas tre bone, ke laborado de amasoj povas in konduki al
celo nur tiam, se iuj laboras unuanime. En tia afero, se i per si
mem montri is vivipova, konkordo estàs la plej certa garantio de
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senduba snkceso, malkonkordo signifas la morton. Tion komprenas
tre boneniaj samideanoj, kaj tial ili kun indigno forpu as iun, kiu
volas delogi ilin de la komuna vojo. Sed iuíoje en la kapo de tiu au
alia samideano aperas la sékvanta demando ; kio estos la sekvo, se la
solvon de la internacilingva problemo volos iam preni sur sin ia
granda forto, kontra kiu ni iuj estàs tro senfortaj, ekzemple la
registaroj de la mondo? Cu ni devas timi, ke ili eble elektos alian
solvon, oi ni elektis, kaj tiamaniere nia t u t a laborado fari os v a n a ?
Por trovi klaran respondon al tiu demando, ni prezentu al ni,
ke la registaroj de la mondo au iaj aliaj grandaj kaj influaj potencoj
starigis a toritatan komitaton, kiu devas decidi, kia lingvo devas
fari i internada. E n la artikolo Esenco kaj Estonteco, kiun multaj el
vi legis en la Fiindamenta Krestomatio, mi analizis tiun demandon
detale kaj mi montris tute klare tion, pri kio en la nuna tempo jam
neniu esploranto dubas, nome, ke tia komitato, pri kio mi parolis,
neniel povus elekti ian lingvon nacian, nek ian lingvon mortintan,
nek ian lingvon kun plene elpensita vortaro, sed i devus nepre elekti
nur au Esperanton en ia nuna formo, a Esperanton iom an itan.
Se la komitato kontra
iuj postuloj de la prudento, volus fari ian
alian decidon, ia decido restus nur decido papera kaj praktike
absolute senvalora. Xun ni rigardu, kia estàs la sola manicro, en kiu
la komitato povus solvi la lastau alternativon.
Plej nature kaj plej kredeble estàs, ke la komitatanoj rezonados
simple en la sékvanta maniero : «Ekzistas lingvo artefarita, kiu montri is tute vivipova, bonege funkcias, bonege sin tenas jam multe
de jaroj, kreis grandan literaturon, ellaboris sian spiriton kaj vivon,
k. t. p . ; sekve anstata fari t u t e senbezone kaj sencele riskajn novajn
eksperimentojn, ni simple akceptu tion, kio jam ekzistas, ni domi al
i la aíitoritatan apogon de la registaroj, kiujn ni reprezentas, kaj
tiam la t u t a eterna problemo estos tuj plene solvita, kaj de morga
la t u t a dvilizita homaro redproke sin komprenos.»
Tia, mi ripetas, estàs la plej natura decido, kiun ni povas atendi
de la registare elektota komitato. Sed ni supozu, ke la komitato trovos, ke diversaj Çangoj en Esperanto estàs efektive tre necesaj. Kiel
do i agos ?
Anta
io i sin demandos, u i estàs sufi e forta, por altrudi
sian teorian volon al tiuj multaj miloj da homoj, kiuj is nun estis la
solaj laborantoj en la afero. La esperantistoj laboris dum longa vico
da jaroj, multe laboris, multe oferis kaj kun tre granda malfacileco
fine a.kiris tion, kio dum multaj mil-jaroj ajnis neakirebla kaj kio,
unu fojon perdita, neniam plu reakiri us, car la mondo perdus la
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tutan konfidon al la internacilingva ideo. Sekve iu prudenta komitato dinis al si : ni devas esti tre singardaj, por ke, anstata akceli
la aferon, ni in ne pereigu por iam. Se la komitato scius, ke in
elektis ekzemple nur ia unu tre malgranda kaj malgrava landeto, ke
la elekto estis nur tute senvalora formala o, ke la elektintoj tute sin
ne interesas pri la afero kaj ne havas e la plej malgrandan intencon
in subteni, nek la forton por tio, tiam prudenta] komitatanoj nur
simple esprimussian opinion kaj dezirojn pri diversaj farindaj an o
en Esperanto kaj lasus la akceptadon a neakceptadon al la decido
de la esperantistoj meni, sed neniam komencus konkuradon kontraü
la esperantistaro, ar ili komprenus, ke morale tio estus nur peko
kontraü la internacilingva ideo kaj praktike i pli au malpli frue
kondukus nur al fiasko.
Nun ni supozu, ke por la decido de la demando pri lingvo internacia estàs kreita komitato, kiu havas forton rie fikcian sed ejektivan
kaj grandan. Antaüc mi jam montris, ke se tia komitato ne volos, ke
ia decido restu praktike absolute senvalora, i povos preni nur au
Esperanton, a ion tre similan al Esperanto. Mi cliris jam, ke plej
kredeble i akceptos simple Esperanton en ia nuna formo. Sed ni
supozu, ke i tion ne volos fari; kiel do i agos ? Car i komprenos
tre bone, ke por krei vivipovan lingvon tute ne sufi as esti instruita
homo kaj diri al si «mi kreos»; ke oni ne povas tion fari la mendo
en la dauro de kelke da semajnoj; ke tio postulas tre longan, fervoran, sindoneman, amoplenan laboradon, elprovadon, trasentadon,
k. t. p.; kaj ar i scios, ke ckzistas jam lingvo, súper kiu multe da
homoj tre longe laboris, kiu havas multejaran historion, kaj tutan
vivon, ke tiu lingvo bonege funkcias, kaj nur malmultaj punktoj
povas en i esti disputeblaj : tial estàs tute kompreneble, ke se la
komitato traktos sian taskon serioze, i ne riskos preni sur sin meni
la kreadon de tute nova lingvo, nek prenos alian lingvan projekton,
kiun la vivo ankora ne sufi e elprovis. ne komencos tute senbezone,
sekve neprudente bataladon kontraü tiuj, kiuj is nun laboris en la
afero, sed i prenos Esperanton kaj faros en i tiujn an ojn, kiujn
i trovos necesaj.
Al kiu la komitato komisius la faradon de la an oj ? En la
tempo prepara, kiam estus necese esplori principe ]a demandem, Han
lingvon oni devas elekti, la komitato povus komisii la laboron al kiu
ajn, zorgante nur, ke la elektitoj estu homoj prudentaj kaj senpartiaj
kaj komprenu la tutan respondecon, kiun ili prenas sur sin. Sed kiam
la lingvo estus jam elektita kaj oni decidus fari en i an ojn, kun
kiu oni konsili us pri tiu laboro ? La plej simpla prudento kaj la plej
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simpla komprenado de sciencaj metocloj diràs, ke pri tia laboro oni
devus konsili i ne kun personoj, kiuj konas la lingvon de eksíere,
sed anta
io kun personoj, kiuj plej bone konas la lingvon interne,
kiuj plej multe laboris por i, plej multe praktike in uzis kaj sekvc
havas en i plej grandan sperton kaj plej bone konas iajn mankojn
efekíivajn. Ciu komprenas tre bone, ke fari an ojn en iu lingvo,
gvidante sin nur per ekstera ajno kaj ne konsili inte kun personoj,
kiuj plej bone konas tiun lingvon, estus tia infanajo, kiun certenenia
komitato povus fari, se i traktus sian taskon serioze kaj ne estus
sugestiata de personoj, kiuj havas ian ka itan celon.
Kaj se la komitatanoj decidos fari an ojn en Esperanto, kion
ili povos an i? Se ili ekzemple volos diri, «tiu vorto estàs prenita el
lingvo, kiun parolas cent milionoj, tial ni eljetu in kaj premi vorton
el lingvo, kiun parolas cent dudek milionoj», a se ili dirus, «al ni
ne pla as la praktike tute bona vorto «estàs», ni preferas «esas»,
k. t. p., tio estàs ja simpla infanajo, kiun seriozaj homoj certe ne
permesus al si, car ili komprenus, ke en lingvo, kiu ha/vas jam multejaran vivon, an i grandan amason da vortoj pro simpla kaprico,
pro ia puré teoria kai praktike absolule senvalora motivo estus senseneajo. Memorante, ke oni atendas de ili ne ian teorian filologian
amuzi on, sed laboron praklikan, ili kompreneble an us nur tiajn
vortoj n a formojn, kiuj montri is kiel malbonaj per si mem, malbonaj absolule, grave maloportunaj por la uzantoj de la lingvo. Sed
se vi trarigardos iujn kritikojn, kiuj estis faritaj kontra Esperanto
en la dauro de dudektri j a r o j — k a j Esperanton ja kritikis jam
multaj miloj da homoj, kaj certe neniu e plej malgranda el iaj
mankoj restis ka i t a — v i trovos, ke la grandega plimulto el tiuj kritikoj estàs simple personaj kapricoj. La nombro de tiuj an aj proponoj,
kiuj efektive povus liavi ian praktikan valoron, estàs tiel malgranda,
ke ili iuj kune okupus ne pli oi unu malgrandan folieton, kiun iu
povus ellerni en duonhoro; sed e inter tiuj tre malmultaj supozeblaj
an oj la plej gravaj estàs nur plibonigo ajna, sed en efektiveco ili
post pli m a t u r a pripenso montri us eble nur kiel malplibonigo. Tiel
ekzemple la forigo de la supersignoj kaj de la akuzativo, kion mi
anta dekses jaroj proponis, por liberi i de la turmentantoj kaj
faciligi la propagandon, kaj kion postulas la plimulto de la reformistoj, tiu an o en la nuna tempo, kaj tiom pli anta la okuloj de
registare starigota kaj sekve forton havanta komitato, devas aperi
kiel tute ne akceptebla, ar i prezentus kripligon de la interna
valoro de la lingvo, por pla i al iaj ekstera] rigardantoj, forigon de
necesaj gravaj sonoj el la lingvo kaj de libera vortordo kaj klareco
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por... ke la presistoj ne bezonu elspezi kelke da spesmiloj kaj la
komencantoj ne havu kelkan malfacilajon.'
Se vi prenos ian artikolon Esperantan, prezentitan de niaj kontra uloj, por senkreditigi Esperanton, vi preska
iam trovos nur
unu aferon : grandan amasigon de la plurala fini o «j » ; tiu malfeli a
«j», kiun neniu tamen kura as kritiki en la bela greka lingvo, estàs
la kvintesenco de iuj terura oj. kiujn niaj kontra uloj montras en
Esperanto!
Unuvorte, iu el vi povas facile konvinki i, ke se iam registare
starigota komitato decidos íari an ojn en Esperanto kaj se tiu komitato traktos sian taskon serioze, i povos an i en Esperanto nur tre,
tre malmute ; la postkomitata Esperanto restos tute la sarna lingvo,
kiel la Esperanto antaiikomitata, nur eble kelkaj nunaj formoj íarigos
ar aismoj kaj cedos sian lokon al pli oportuna] formoj, neniel rompante la kontinuecon de la lingvo kaj neniel ruinigante la valoron de
tio, kion ni gís nun akiris. Tio estàs ne nia pia deziro, sed tion plene
certigas al ni simpla logiko kaj prudento, kontraü kiu certe nenia
serioza komitato volos peki, se i ne volos, ke iaj laboro] restu al>
solute sen ia praktika rezultato.
Nun mi resumos ion, kion mi diris. Logika esploro de la aíero
montras al ni, ke :
1 : Lingvo internada ne povas esti alia oi Esperanto.
2 : La evoluado de la lingvo fari os plej kredeble nur per tiu
sama natura vojo, per kiu gifarigis'en iu alia lingvo, t. e., per la
senrompa vojo de neologismoj kaj arhaismoj.
3 : Se iam aperos la neceso fari en Esperanto ian an on, tion
povas íari nur a la esperantistoj mem, per komuna interkonsento,
a iagrandega forto, sed nepre en plena interkonsento kun la t u t a
Esperantistaro.
4 : Se iam la Esperantistoj mem a ia granda ekstera forto
decidos fari en Esperanto iajn an ojn, tiuj an oj povas esti nur
ekstreme malgrandaj, neniam rompos la kontinuecon kun tio, kion ni
is nun havis kaj neniam senvalorigos tion, kion ni is nun faris,
faràs a poste faros,
Tio estàs la sole ebla natura irado de la aferoj. iu, kiu volos
kontra batali tiun naturan iradon, nur perdos senbezone siajn
fortojn. La Esperantaj radikoj de la arbo intemacilingva jam tiel
profunde penetris en la teron de la vivo, ke ne povas jam iu
deziranto an i la radikojn a ovi la arbon lau sia bontrovo.
Karaj kongresanoj! Cio, kion mi diris, ne estàs ia autora memfido, ar mi plene konsentas kaj konfesas malka e, ke, por an i ion
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en la natura irado de la internacilingva afero, mi estàs tiel same
senpova, kiel iu alia persono, Mi defendas fervore nian nunan vojon
nur tial ke la nerefuteblaj le o de la logiko diràs al mi, ke tio estàs
la sola vojo, kiu kun plena eerteco alkondukos nin al nia celo. Kiu
ajn volus an i la n a t u r a n iradon de la internacilingva afero — tute
egale, cu ]i estàs malamiko de Esperanto a
ia plej flama amiko, u
li estàs senfamulo a eminentulo, u li agas per vortoj a per mono
kaj ruza oj, u li estàs plej íanatika konservemulo a plej íacilanima
eksperimentisto de nova oj, u li estàs plej pura idealisto a plej
profitama egoisto, cu li bruas kaj malbenas a ka ite laboras sub la
tero — li neniam sukcesos; li povos nur krei kelktempan skismon kaj
akiri la mal ojan gloron de malhelpanto kaj subfosanto, sed neniam
li povos devigi iujn amikojn de la internacilingva ideo pro iaj sensignifaj bagateloj for eti tion, kion ili posedas, kio montri is plene
vivipova, en kion estàs jam enmetita tia multego da laboroj kaj da
vivo kaj kio per natura vojo devas iom post iom konstante ensorbi
novajn sukojn. Tion devas bone memori iu , kiuj laboras sur la
kampo de lingvo internacia, kaj se ili tion ne memoros, la vivo mem
donos al ili la necesan instruon.
Ni povas sekve labori trankvile; ni ne devas mal oji, se nia laborado estàs iafoje tre malfacila kaj sendanka ; sur nia flanko estàs
ne sole la fajro de niaj sentoj, sur nia flanko estàs a n k a la nerefuteblaj le oj de la logiko kaj prudento. Pacience ni semu kaj semu, por
ke niaj nepoj iam havu benitan rikolton. Al la Sesa Esperantista
Kongreso, kiu sendube en etos multe da semoj en la teron Amerikan,
mi eldiras mian koran saluton.
L.-L.

•

•

ZAMENHOF

•

ENKETO

L

A karaj amikoj Sroj. A. Lagarriga, el Sabadell kaj J. B. y F., el
Moncada, bonvolis partopreni en mia proponita Enketo pri kio
estàs artikolo kaj ia gramatika sameco je la adjektivo. Tial mi ilin
gratule dankas, ar ilia tre valora partopreno gravigis in, kaj mia
celo krei instruanta on, reali is.
Ni konkretigu kaj koncizigu kaj preti u esti malpravaj. Se tion
ni faràs ni alvenos al la deca -- malgra maloftega — fino en inter-
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konsento, kiu estàs la lumo kiun signifas la proverbo, «la interdiskutado elnaskas la lumon.»
La lumo kiun nia interdiskutado devas elnaski estàs la diflno
pri la artikolo.
Mi intencis elpruvi, per mia a n t a ü a verka o, ke la difino pri la
artikolo estàs en la difino pri la adjektivo; kaj sekve ke i estàs ia
adjektivo.
Miaj nomitaj amikoj ne konsentas mian opinion kompreneble,
ar malsama estàs nia respektiva bazo; malgra tio, en niaj verka oj
estàs komuna interkonsento; mi diris ke tiu (tiu homo) kaj la (la
homo) liavas saman komunan gramatikan sencon. lli tute konsentas,
se mi ne nomus tiu 'n per «adjektivo». Cu?
Sed mi opinias je la bazo ke tiu (tiu homo) estàs adjektivo kaj
ili, je la bazo ke i estàs pronomo. Cu?
Tiu estàs u pronomo, u adjektivo. Cu pronomo ne estàs la
vorto kies ofico estàs anstata i la nomon? Kial, do, karaj amikoj Lagarriga kaj J. B. y ¥., vi opinias ke la vorto tiu estàs pronomo e
tiu homo? Eble mi scias tiun kialon. Vi ju as la vortojn, en nia
okazo, ekzemple, atente nur al la vortoj m e m ; vi scias ke tiu ( e
tiu venas, mia libro estàs tiu, ekzemple) estàs pronomo kaj tial kiam
vi vidas la vorton tiu vi vidas pronomon. Cu? Mi ju as la vortojn
nur atente al ilia gramatika ofico. Tial mi opinias ke tiu estàs adjektivo e tiu homo. tiu libro, k. c , malgra
i estàs pronomo Ce tiu
venas mia libro estàs tiu, k. c.
Ankaü alio influas por la malsameco de nia respektiva bazo. Vi
konsideras, ajnas al mi, ke nur estàs adjektivoj la kvalitaj adjektivoj, mi konsideras ke estàs adjektivoj iuj vortoj, kiujn oni kunmetas kun substantivoj, por ilin kvalitie au determini iel ajn. Mian
pravecon pruvas la gramatikuloj klasifikantaj la adjektivojn ne nur
je kvalitaj sed ankaü je determinaj (montraj, numeraj, posesivaj, k. a.).
Konkludc, se vi konsentas ke la vorto tiu estàs adjektivo, krom
pronomo alifoje, vi konsentas ankaü ke la artikolo estàs adjektivo.
D E L F í DALMAU
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ENLANDA MOVADO
BARCELONO
La esperantista grupo «La Rondo.> disvastigis ie cirkulerojn alvokanle
per ili, reprezentantojn de iuj esperantista] societoj kaj grupoj.
La unua kunveno okazis la 29"" de la Septembra monato, atingante i
veran sukces pleneeon.
eestis en tiun kunvenon grandamaso da delegitoj, kiuj reprezentis 19 el
la plej gravaj societoj kaj grupoj en nia urbo, apla dante iuj la ideojn
elmontritajn de la invitinta grupo.
Tio pruvis klare, evidente, ke nialgraü ekzisti kelkaj pesimistoj a laculoj,
kolekti as sub nia standardo granda plimuiío da samideanoj, kiuj certe amas
Esperanto'n kaj fervore sin niem oferas por atingi plej balda kiel eble nian
deziratan celon.
Okazis alia kunveno la 6"" de Oktobro, kaj en tia lasta pridiskutado oni
elaran is la interesan aferon, tio estàs, restis fondita la «Centra Komitato»
de la Barcelona Esperantistaro.
Ui estos la zorganto de io kio esta? inicresinda pri nia atero, efe, de tio,
kio enhavos komunan rilaton cnlandan kaj eksterlandan.
Ni deziras al la nova organiza o veran sukceson.
En kunsido okazinta e «Espero Kataluna» la «Centra Komitato» de la
«Barcelona Esperantistaro», aprobis ian regularon, kaj onielektis Sron. C. Viíiol kiel sekrctarion.
Oni bonvolu adresi la korespondadon al la nomita sekretario. e «Grupo
Libero», (strato Mercè, 19, Barcelono).
Novaj kursoj. — La grupoj «Barcelona Stelo» kaj «Esperanto kaj Patrujo»
malfermis novajn kursojn. Nokte en la unue dirita grupo kaj dimancon
maten? en la dna.
Novajn kursojn anka malfermis : «Ciam Ar.ta en», «Ateneu Enciclopèdic Popular», «Paco kaj Amo» kaj «Centre Autonomista de Dependents del
C. i de la I. •>.
La grupo «Esperauta Frateco» komencos novan kurson en tíu-fii monato.
Verdaj vendredoj. — L a i.-ia" de Oktobro okazis Ce «Espero Kataluna» la
dua esperantista vendredo.
Dank' al la afableco de Sro. Sabadell la cestantaro povis aiídi fonografe
la vo ojn de nia amata majstro Dro. Zamenhof, Baron de Ménil kaj tiu de
nia amata amiko Fred. Pujulà.
Teatm festo. - -

e la societo «Esperanto kaj Patrujo» okazis la 2 3 : " de
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Septembro esperantista festo dum kiu oni ludis tre bonmaniere la komedion
Consilium Facultatiu, esperante tradukita de A. Grabowski,
La geludintoj Finoj. Fontanillas, Sandalinas, Berdemàs kaj Sroj. Mestres,
Bermúdez, Anglada, Bové kaj Artigas ricevis jc la fino justan aplàudadon pro
ilia la dinda laborado.
La nova komitato de «Esperanta Frateco» cstas jene:
Prezidanto, Carles Camerino; Sekretario, Cristiao Benach;
Anton Rovira; Bibliotekisto, Sebastià Soler.

Kalhulisto,

Kelkaj entuziasmaj esperantistoj dezirante havi ejon kie oni povos pli
frati i, elcktis la Universitatan Kaftrinkejon (Universitata Placo), kie iusabate kunvenas ili. Unue estis malmultaj, poste pli, kaj min oni povas diri kc
tie eestas grandà nombro da samideanoj.
Nian gratulojn por la inicíintoj.
La grava iutaga arnalo La Publicidad bonvolis, de la 13™ de Oktobro,
cnhàvi iu a dan esperantan rubrikon. i estos grava interrelatilo, precipc
por la barcelona esperantistàro, kaj sàmtempe fruktodona propagàndilo. La
sukceso atingita de la esperanta rubriko estis grandega. Do, a etu iuja de
La Publicidad.
Datreveno de la V*.' — P o r solenegi la unnan datrevenon de la V a Intern a d a Esperantista Kongreso en Barcelono, «Barcelona Esperantistaro» okazigis
grandajn íestojn konsistantajn el teatra ludado kaj popola festmanifestacio.
La teatra ludado okazis sabaton vespere ( 1 7 - 9 - 1 0 ) . Oni aplaüdinde
ludis La Ciama kantajo'n, tradukajo de A.Sabadell pri verko de nia fama
katalunà verkisto Santiago Rusinol. Ties ludintoj estàs, fervoraj esperantistoj
de la grupo «La Rondo».
La originalan duaktan komedion de Sro. Mikaelo Cases Vivu Esperanto!
ludis la samideanoj fervoraj de la grupo «Supren !>>; kàj la grupauoj de «Barcelona Stelo» apla dinde kàntis Ni estu fidelaj.
Tiu i bela festo fini is per baleto inter kies dancoj oni dancis la belan
internacian dancon titolitan La rondo.
La eestantaro estis multnombrega kaj là entuziasmo tre granda.
Dimau on posttagmezc ( 1 8 - i x - i o ) okazis la popola festmanifestacio ée
la Pàrko Güell. Gi konsistis el concerto kaj dancoj (sardanoj kaj là rondo)
kiujn oni entuziasmplenc kaj gaje aüskultis, dancis kaj apla dis.
Kiel fini on oni manifestacie revenis el la Parko Güell. La manifestaciamaso, malgraü la pluva vetero, estis el mil kvincent geesperantistoj
kunportantaj dek kvin flagojn kiuj turnigis ies àtenton al si, elestànte tre
bona propagando por nia afero.
E ekster barcelonaj samideanoj Oeestis tiujn festojn.
1) Tiu-oi reeenzo ni ne povis publikigi en lasta n°, pro manko da spaco.
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GIRONA
La i tieaj samideanoj ne làcigas. ]cn la kursoj malfermitaj de la du
esperantistaj societoj.
Ce «Gerona Esperantistaro>>, du kursoj. Lernigantoj Sroj. Dalmau kaj
Casademont.
c e «Amo kaj Espero», du kursoj. Instruantoj: Sroj. Huecas, kaj Sroj. Domènech, Ferrer kaj Boris. Plie, Sro. Huecas komencis kurson e la laborista
societo «La Amistad».
De la 2g a Octobro is la a Xovembro, publike sin ekzamenos la lernintoj
kiuj eestis lastkurse ce la societo «Amo kaj Espero».
LA ESCALA
Anoj el la grupo «Paco kaj Amo,- de Palafrugell, dum ekskurso tra
tiu- i vila o organizis mitingon pri Esperanto, kiun prezidis sinjoro la urbestro.
T.a eestintoj fervore cntuziasmi is kaj aplaudís la partoprenintoj. Brave por
la grupanoj de Palafrugell.
REUS
T.a malnova samideano J. Sans Ferré ree forveturis al Mahó' (Balearaj
Insuloj). Subskribita de li, aperis en la literatura gazeto Foc Nou artikolo pri
Esperanto kiu da ros en venontaj numeroj.
Multajn gratulojn ni uldas al tiu samcelano pro la klopodo de li liverita
al liaj samurbaj osperantistoj.
La grupo «Nova Semo» malfermis kurson e «Centro de Lectura». En i
eestas ok fra linoj kaj sep fra loj. Pa o post pa o la celon ni atingos!
Gin instruas sinjoro E. Aguadé.
Baldaüe estos malfermata nova kurso.
RUBÍ
Samideano el «Aplech Esperanta Grupo» de Sabadell daurigas kurson de
Esperanto, iun diman on.
Anta ne multe faris pri esperantan paroladon, Sro. Torruella, ano el la
citita sabadell'a grupo, e la «Càmara Agrícola de Rubí». Espcrcble nia celo
balda enradiki os en tiu i vila o.
SABADELL
e la «Centre de Dependents» estàs komencita nova kurso.
La katolikaj samideanoj starigis grupon nomatàn «Stelo Katolika». Giaj
anoj aprovis la regularan, kaj baldaüe oni elektos la komitaton por entrepreni
ian agadon.
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FRANÇA
L E HAVRE. — En el Casal Municipal d'aquesta ciutat se celebrà el dia 28
de l'ultim Agost, el 3-r Congrés de la «Federació Esperantista Xormanda»' Entre
altres importants qüestions posades a discussió, s'acordà gestionar prop les
Companyies de ferro-carrils pera obtenir autorització de fixar, en els cotxes,
cartells de propaganda esperantista, induir a dites Companyies a completar
per una traducció en Esperanto -Is avisos ja donats per elles en varies llengües, a conseguir autorització pera posar, ales estacions ferroviàries, cartells informatius pera ds esperantistes, i a obtenir ademés iguals aventatges de les
Companyies de tramvies, omnibus, vaixells i altres medis de transport de
passatgers.
PARíS. — Durant la darrera visita d'Alfons X I I I a París, i en un festí
amb que fou obsequiat per Mr. Fallières, aquest i demés presents se vegeren
altament sorpresos al brindar el rei d'Espanya en llengua internecional.
E n nom del president li respongué en el mateix idioma un agregat a
l'embaixada.
Vist i comprovat per Mr. Fallières el resultat pràctic de l'Esperanto, se
diu que ordenà preparar un progecte de llei pera que aviat sigui obligatòria
la seva ensenyança en totes les escoles franceses.
LILLE: — A les escoles primàries elementals i superiors d'aquest districte, l'ensenyança de l'Esperanto funciona regularment desde 1907. Cada
any el saber dels alumnes es constatat en un examen, no obligatori, per una
comissió composta de mestres d'abdós sexes i d'altres esperantistes extrangers.
En els exàmens del curs 1909-10 s'han presentat 22 escoles amb 445 alumnes,
havent-ne sigut llorejats 397, els quals han rebut un diploma.
SOTTEVILLE-LES-ROUEN.—L'Ajuntament d'àquestà ciutat, en una de
ses darreres sessions, ha acordat per unanimitat introduir l'Esperanto en els
programes d'ensenyança pública, en tots els graus'
ALEMANYA
BERLíN. — El 13 de Setembre, en ocasió d'estar de pas en aquesta ciutat
el Dr. Zamenhof, qui procedia d'Hamburg, les societats esperantistes organitzaren unà festa en honor seu, durant la qual el mestre féu les delícies dels presents referint impressions del seu viatge a l'America i oi VI.* Congrés Internacional Esperantista.
HANNOVER. — Aquest Ajuntament ha autoritzat l'ensenyança de l'Esperanto en totes les escoles, i un curs especial n'ha sigut obert a fi de preparar els
professors de les mateixes.
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WORMS. — Coneixedora <lc l'utilitat pràctica de l'Esperanto, l'«Unió Estenògrafica» ha decidit organitzar pera 'Is seus membres un curs gratuït de
l'idioma internacional.
BOHÈMIA
LUHACOVICE ( M O R A V I A ) . — Per iniciativa de la «Societat Esperantista
Bohèmia» ha tingut lloc en aquesta ciutat balnearia, durant els dies 13, 14 i
15 d'Agost darrer, la primera assamb.lca d'esperantistcs moravians a m b motiu
de la qual s'han celebrat importants festes.
En una de les sessions s'acceptà la conclusió de demanar an el govern austríac que apoii les institucions esperantistes,
BULGÀRIA
SOFIA. — Del 6 al 8 d'Agost darrer, i baix l'alta protecció del ministre
d'Instrucció pública, s'ha celebrat el IV Congrés d'Esperantistes Búlgars.
RÚSSIA
SERPCHOV. — D u r a n t aquest estiu, varis entusiastes esperantistes han
organitzat una tanda de cursos a les ombrivoles avingudes dels jardins públics d'aquesta localitat, cridant l'atenció dels passejants, els quals s'aturaven
encuriosits. Veus-aquí, àixís, en plena natura i aspirant l'aire pur, una manera
pràctica i alegre de propagar i aprendre, al mateix temps, el nostre idioma internacional.
BRASIL
La Comissió d'Instrucció Pública, a proposta d'un dels seus membres, ha
aprovat l'ensenyança oficial de l'Esperanto. S'han obert cursos en 10 escoles, i
400 alumnes aprenen actualment la llengua auxiliar internacional.
RUMANIA
Continua a Bukarcst un curs pera cecs, explicat actualment per un professor també cec, an el que'n concorren uns 35 d'abdós sexes, molts dels
quals ja parlen perfectament l'Esperanto. La més gran alegria pera ells es
el rebre lletres d'algun llunyà confrare samsortano. El sistema de Braille
l'Esperanto són una veritable llum pera 'Is cecs.
SUÈCIA
S'està editant un diccionari suec-esperanto pera cecs. Constarà de tres
volums, havent-se ja. imprès el primer. Aquest diccionari serà d més extens de
tots els ordinaris publicats.
MÈXIC
La «Societat Esperantista» d'aquest país ha donat els informes qued Govern li havia demanat sobre l'ensenyança de l'Esperanto a les escoles.
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HOLANDA
LA HAYA. — La lliga «Xederlànda Kàtoliko », societat esperàntista holandesa, ha festejat l'aniversari de la seva fundació, obtenint un gros èxit.
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OFICIALA PARTO
Reunits els senyors que componen el Consell Directiu de «K. E. F. »,en el
domicili del seu president, Sr. Bremon, el dia 10 d'Octubre, se prengueren
els següents acords :
i. 1 Enviar una circular als grups no adherits a fi de que s'adhereixin o,
en cas contrari, exposin els motius que tinguin pera no fer-ho.
2." Enviar als companys de Tarragona instruccions pera començar l'organització del nostre segon Congrés, el qual ha de celebrar-se a dita ciutat:
3 / Felicitar a la direcció de La Publicidad per haver obert en les seves
columnes una secció esperàntista setmanal.
4.' Haver vist a m b disgust la calumniosa campanya de Le Monde Esperantiste contra diverses personalitats esperantistes.
5.' Començar l'estudi d'un projecte a fi de que «K. E. F.>> pugui editar obres en Esperanto pera regalar als seus federats j u n t amb K' E.
6.' Adherir-se a l'«In f ernacia Konsiiantaro» i nomenar a l'efecte un delegat, recaient el nomenament pera aquest carreg an el senyor president de
«K. E.F.», Dr. Bremon Masgrau.
7.'
Haver vist amb satisfacció que d nombre de federats augmenta
considerablement de mes en mes, com també d de grups que s'adhereixen.
La Direcció de K. E. recorda novament anels senyors delegats que, a
l'objecte de no retrassar la sortida de K. E., llurs ressenyes han d'ésser
remeses ans del 20 de cada mes.
A l'ensemps hem de pregar-los que's concretin a donar-nos les noves del
moviment de llurs localitats en forma breu i sintètica, a fi de poder donar
cabuda a l'original d'actualitat, i que 1 franquegin sempre amb l'epigraf Originals pera impremta i el sobre desclòs;
L'Administració de «K. E. F.» recorda an els senyors delegats i particulars que encara han de saldar llurs quotes, ho facin com més aviat millor, car,
havent-se de fer l'estat de comptes a fi d'any, es necessari que totes les quotes
estiguin saldades.
Els senyors particulars aqui no signi posible veure 'Is delegats de llurs
respectives localitats, poden enviar l'import de les quotes, en timbres postals
de 15 cèntims de pesseta, an questa Administració.
Presejo «L'Avenç»:Ramb]a de Catalunya, 24. —BARCELONA
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REDAKCIO

KAJ A D M I N I S T R A C I Ó

12. strato Gracia. — SABADELL
BABCELON A-HISPANUJO

A V I Z O : l a Redakcio konservas al si la
raiton korckti lau bczone la manuskripiojn. Ncükceptitajn manu.skríplojn oní
ne i eseruias.

E N H A V O : Optimisme. — Flugadoj. — Letero pri Amo.—-Raimon Casellas. — Studkomisio pri Oiudanda verkaro. — Enlanda Movado. — Alilanda Movado. —Bibliografio. — Avizo. — Korespondado.

OPTIMISME

A

MICS ! Va a finir l'anyada en que la nostra «K. E. F.» vingué a
la vida, i, junt amb ella, K. E.
jamai se podia creure que a la nostra terra hagués sigut possible unir en un sol llaç un nombre d'esperantistes i societats com actualment té «K. E. F.» en ses llistes.
Confiant, doncs, amics, que ni un desertarà de les nostres rengleres, ans al contrari, que tots procurareu portar, cada un de vosaltres, un nou soldat al nostre exèrcit per a donar la batalla de 1911,
la qual ha d'esser un nou triomf per a la nostra obra, veus-aquí ds
principals punts en que hem de fer-nos forts per a triomfar.
El nostre segon Congrés, que ha de tenir lloc a Tarragona, l'hem
d'apoiar tots, absolutament tots; car, ademés de correspondre als
oferiments de les autoritats de dita població, hem d'aixecar una corrent d'opinió favorable a la nostra causa a cada lloc en que nosaltres
posem la petjada, per a que no quedi ningú, després del nostre pas,
que pugui ignorar la bona nova que prediquem.
«K. E. F.» ha de fer conèixer al món esperantista els escriptors
catalans, valent-se, per a aquest fi, de la creació d'una biblioteca
amb textos escollits dels nostres primers autors, traduïts amb conciencia i coneixement, que, a l'ensems que sigui un espill que reflectí
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la nostra literatura als altres països, serveixi d'esplai als de casa
nostra.
Doncs avui, que la nostra vida econòmica quasi s pot dir que
està assegurada, hem de portar laa pràctica aquest projecte, per alo
que confiem una vegada més en l'ajuda de tots per a assolir aquest
dos punts, els quals són actualment l'eix de la nostra actuació.
I ara signi-ns permès contestar, encara que sigui somerament, lo
que una i cent voltes se'ns ha tirat a la cara, com si fos un estigma :
el per què 'Is fundadors de «K.E. F.» establiren socis individuals, i
no colectius, per a la Federació.
Sapigudes són de tots nosaltres les diferencies tingudes entre diferents societats esperantistes de la nostra terra, per a que s'hagi
d'insistir en que això fou sempre un dels principals destorbs per a
l'unió de tots; i sapigut també que, sempre que s'havia intentat
realitzar alguna cosa en aquest sentit, havia fracassat, j Com, doncs,
poder lligar una cosa que sempre havia estat envolicada, i ont se
discutien supremacies' que no han d'existir en el nostre camp?
I, apart d'això, 1 quina forma contributiva "S pot buscar millor,
per a una cosa en que tots tenim els mateixos drets i devers, que i
que les quotes siguin nominals i directes i que tothom pugui pertànyer a l'organisme que més li plagui? En aquest punt, solament s'ha
d'entendre que, si les societats donen força moral al nostre «K.E.F.»
amb llur ali o, els individus li donen força material, essent un concepte equivocat el d'alguns esperantistes de que, pertanyent a
«K. E. F.» la societat de llur respectiva localitat, ells no han de formar-ne part.
Actualment, dues societats d'altres països, similars a la nostra,
obren unes subscripcions pera recollir cabals destinats a la propaganda, i elles són les grans «Germana Asocio» i «Brita Asocio»;
subscripcions especials i adequades a la manera d'ésser de cada país:
cosa que nosaltres tinguérem en compte, car es solament de gent
unitarista '1 voler tallar totes les coses a una mateixa mida, resultant
després que, una forma que es aplicable en un lloc, en un altre no hi
va bé.
Amics! Companys! Que cada un de nosaltres sigui un eco per
a "Is oïts dels que encara -s resisteixen a formar part de la nostra
familia, fent-los comprendre lo equivocat dels llurs judicis envers
nosaltres, a fi de que, deixant prejudicis de banda, entrin tots sense
excepció a la nostra «K. E. F.» per a millor glòria i enaltiment d'ella.

•
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FLUGADOJ
IV
Al la novaj geedzoj Casanovas

T

RI monatoj sen flugadi, estis por mi neesprimebla sufero. Sed
malgra e, iun tagon mi flugas en esperantan lernejon. Iom
post iom la gelernantoj sukcesas feli ege dezirotan celon. J u pli
bone ni klopodas, intersciigante esperantajojn, des pli bonege estos
la atingota sukceso de esperanta perfekteco.
Unu tagon, mirinda surprizo! en la vulgara iutaga aferaro,
flugis amindema frazo skribita sur luksa karto. J e n i: «plezure al
vi sciigas sian edzadon kaj prezentas sian hejmon» de la novaj
geedzoj Casanovas. Tuj celiras mia revo partopreni toaston pri amo.
Ceestinte edzi an feston, mia parolo, kvazaü sprita sono, estus
forjetita transanimojn kielguteto el etero tro maldensa, nemateria...;
parolo farita el ojo, el feli o...
La geedzoj anstata veturi per la simbola fiakro de la vivo tra
mondo eksterna, devas flugadi internen, flirtante la koron, por trau
unuecon, por allogi unu la alian is ama ripozado.
T r u d u hejman pacon, gvidu ameme la vivadon, al vivo senforgesebla, valoru vi mem kvazaü bona ju isto, flagru vian nomojn al la
mondo, ludu vian gloron al la estontaj filoj.
Ankora mi ripetas al vi : via dinamiko estu amo, nur amo,
pura, viva, ne interesa amo.
F L O R E N C J O SURROCA

•
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LETERO PRI AMO
El la kataluna verko Romàntics d'ara, d'Enric de Fuentes

L

ETERO pri amo! Por la virinoj, e por tiuj kiuj neniam amis, e
por tiuj kiuj sin vendas, letero pri amo estàs unu el la plej valoraj
uveloj; kaj la dol ega ojo kiun sentas iu virino, u dekses
c u kvardekjara, ricevante leteron pri amo, estàs pli intensa oi tiu
kiun al i liveras la vanteco. K v a n k a m malbona homo sendu ilin, la
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leterojn pri amo iam dankas la virinoj, kaj iuj fari as dekvinjaraj
ira linoj kiam povas ian atingi; avidaj por scii kiamaniere amas la
viroj, kaj u egale iuj amas; íïeraj pro tiuj pre oj kiuj nur por ili
estàs; kontentaj por tre proksime povi senti, sen nenion timi, la
varmajn vortojn de eksplodanta amo; tute ojaj sciante ke ili devos
nek ru i i nek ka i la impresojn kiujn la vortoj de l'amantoj al ili
eksperimentigas. Estàs malbonulinoj kiu poste mokas tiujn leterojn,
kaj aliaj kiuj e ilin montras al la dibo emuloj kun kiuj malvirte
vivadas; sed neniu rakontas la dol an emocion sentitan ilin ricevante,
malfermante ilin, legante kaj relegante «mi vin amas»; neniu diràs
ke i longe restis kun la letero en la manoj, la okuloj duonfermitaj,
la buso per ekrideto beligita, kaj, entuziasmoplena, i sendis per
la penso kison al amanto, kiel dezirante premii, li in nesciante,
la fervoron kiun por i li sentas. Se la homoj kontenti us skribante
leterojn, kiom da virinoj lasus sin ami! kian ojon por la virinoj
ekami de malproksime! Estàs junulino al kiu, la unua parolado kun
la enami into, svenigas la iluzion kreitan de la tentantaj leteroj;
estàs virino kiu timas alproksimi i al la viro kiun i amas, turmentita
de la dubo kiu al i pensigas u de malproksime, estàs ajninta pli
bela, oi reale i estàs, al amanto kiu al i skribadas vortojn íajro
-kaj espero-plenajn; estàs miloj da virinoj, — fraülinoj, edzinoj, vidvinoj, — kiuj deziras trovi la viron al kiu povi rakonti iujn sianj
dolorojn, la viron kiu, rakontante siajn suferojn, ilin konsolu; sed io
tio- i de malproksime, per letero, car nur tiel, la emoció ne ilin
faligos en la brakojn de l'amiko kiu, se tion okazus, eble fari us
amanto, kaj ili fari us malfeli ulinoj kiuj, en tiuj brakoj nur trovus
korpremecojn kaj pentojn.
Letero pri amo! Estàs virinoj kiuj tute memoras la enhavon de
la unua ricevita, kaj kiam, pli malfrue, la homo kiu sendis la leteron
malverigas per siaj agoj la vortojn kiujn li utilis por enamigi, kiamaniere ili, por kunfuzigi lin, unu post unu ripetas de tiu letero iujn
vortojn! Estàs aliaj kiuj, post dibo ema vivado, trovantaj sin solaj '
ie, ser as konsolon en la vortoj skribitaj kiuj dol e memorigas kaj
revivigas la ojojn de pasintaj tagoj, ilin anka absolvante je la
pekoj kiujn al ili montras la konscienco : kaj estàs anka aliaj kiuj
nur ricevis unu leteron pri amo kaj fervore kisas in kiam ili mortas.
Tradukis, ANTONI MARTÍ

•

*

•
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RAIMON CASELLAS

E

N lasta novembra monato mortis tiu- i viro kies infl'uo en la
kataluna literatura estis efika, kaj kies famo kiel urnalisto estis
de iuj-armkoj a malamikoj-konstatata.
Li estis efredaktoro de La Veu de Catalunya, kaj pro lia influo
i estis el la unuaj iutagaj urnaloj kiu propagandis nian karan Esperanton, kaj recenzis la Van Internacian Kongreson.
Liaj literatura] verkoj ne esta» multenombraj, sed multvaloraj.
Els Sots feréstecs, Les mulíituts kaj Llibre d'histories, estàs la
unikaj verkoj liaj, per kiuj li sin montras vera stilisto, kaj verkisto
varma, emociiganta, flua, psikologa.
Iun el la proza oj de Llibre d'histories estis publikigita Esperante, en «Tutmonda Espero», kaj post ne multe la esperantistaro
Esperante legos iajn el la libro Les Mttltituts, tradukitaj de nia
Direktoro, Sro. D. Serdà, en aperonta volumo Katalunaj Prozajoj.
Raimon Casellas, estis sperta kritikisto de Arto. Oni lin ju as el la
plej eminentaj Hispanaj kritikistoj.
Ni katalunoj, ni esperantistoj, beda ru Han morton !

*

•

S T U D K O M I S I Q PRI

w

IULANDA VERKARO
(Sekvo) '

NENIO

Sab. —Ni vo donis, kaj... nenio! (6S)
Orig.—S'ha passat a votació i... res, que ells han tingut majoria!
Rap.—Ni vo donis, sed... jen, ili atingis la plimulton!
Sab. —«Nenion, nenion» hodia ne estàs ta ga tago por senti. (30).
Orig. — «Nada, nada»,5 avui no es dia de sentir.
Rap. —Nu! J hodiau ne estàs tago por senti.
1) Mallongigoj. — S a b : Teksto de Sro. A. Sabadell. — O r i g : Teksto originala. — Rap. Gusta tràduko laü opinió de la Raportinto. — La numeroj
montras la pa ojn. (Vidu la numerojn 4 a , 5 a , 6 a kaj 7».
2) Hispana] vortoj.
3) La vorto nada en kastila lingvo, en la originalo dcvas esti konservata
tiel kiel tute ne tradukata (au tradukata per ekkrio)?
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NOMBRO k u n la senco NUMERO

Sab. — L a cigaro ajnas al mi nombro kaj la ringoj de l' fumo
nuloj. (87)
Orig. — El cigarro 'm sembla un número, i les rodones del fum, zeros.
R a p . — La cigaro ajnas al mi numero kaj la ringoj de 1' fumo nuloj.
N O M O kun la senco FAMO, POPULARECO

Sab. — Sciu pentristo, ke el tio i, kion ei nomas glorla ro a famo,
a nomo... (61)... ei in havos.
Orig. —Sàpigues, pintor, que d'això que •» dius llorer, 0 glòria, 0 nom...
ne tindràs.
Rap. — Sciu, pentristo, ke tion, kion vi nomas laúro, au gloro, au
famo... vi havos.
P E N O , P E N I kun la senco SUFERO, S U F E R I ,

AGRENO

Sab. — N u , ne penu pri t i o ! (20)
Orig.— Vaja, no't dongais torment!
R a p . - — N u ! ne turmentu v i n ! (La vorta kaj la senca t r a d u k o ) ,
(kial enkonduki «penu» en la frazon !)
Sab. — M i jam diris al ei, ke la malgranda peceto d a famo, kiun oni
donus al ei ja multe penigis cin. ( 7 0 - 7 1 )
Orig. — Ja t'ho vaig dir que la gruaries la mica de glòria que't donguessin.
Rap.—• Mi jam diris al ei, ke oni sopirigos cin al la peceto de gloro,
kiun oni donos al ei!
Sab. — M i kredas, ke vi kavas penojn ! (79)
Orig. — Me penso que passeu penes!
R a p . — Mi timas (mi suspektas, a
ajnas al m i ) ke vi travivas
suferojn (au ke vi havas suferojn, au ke vi trapasas
suferojn, au ke vi suferas).
Sab. — K a j la penoj, kiujn, mi eltiras el ei, u ili ne kalkuli as? (88)
Orig. — I les penes que t'he tret, que no compteu?
R a p . — Kaj la suferoj, kiujn mi forlogis de vi ( a ü kiujn mi íorprenis
de ei, au kiujn mi kuracis en ei) u ne kalkuli as? ( a u : u
ne estàs kalkulindaj ?)
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Sab. —Se ci ne penigus, ci naüzigus al mi (vidu «man igu ah). (118)
Orig. — Si no 'tn fessis pena, me faries fàstic.
Rap. — Se vi ne vekus mian kompaton (au: ne igus min kompati
vin) vi na zus min.
Sab. — Ni pensis kontentigi vin, kaj kontra e ajnas, ke ni penigas
vin. (133)
Orig. — Ens pensàvem fer-vos contenta i sembla que 'us donguem una
pena!
Rap. —Ni pensis kontentigi vin, kaj ajnas ke, kontra e ni donas al
vi agrenon!
Sab. — Kial e reveninte, mi devas penigi vin !—Ci ja ne penigas
min! (143)
Orig.—Perquè, fins venint, li tinc de donar pena!—Si no me n'has
donat!
Rap.— Kial e per mia reveno, mi devas agreni vin! Sed vi ja ne
agrenis min!
PENSIIGI

kun la senco

PEXSII, DONI PENSION

Sab. — Mi klopodis, por ke vi estu pensiigita. (28)
ke oni pensiigos min. (29)
oni ne pensiigas min. (35)
PER

Sab. — Rozo (per entuziasmo).
Orig. — Rosa (ab entusiasme).
Rozo (kun entuziasmo) (au: entuziasme).
S'ab. — Sed per kio cin interesas, ke la pentra o pla os aü malpla os? (49).
Orig. •— Però a tu que se te -n dóna que ~l quadro agradi 0 no agradi ?
Rap. — Sed al vi kion, u la pentra o pla os a ne pla os?
PERDI

kun la senco MA1 AJNI

Sab. — ... sed ju pli ci atingu tion, despli mi perdos (61).
Orig.— ...però com més me tinguis, més hi perdo.
Rap.— ... sed ju pli ci havos, des pli mi malgajnos.
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P L I kun la senco P L U , ANKORAü

Sab. — Mi ne povas pli. (86)
Orig.— No puc més.
Rap. — Mi ne plu povas.
Sab. — Se ei deziras labori pli, da rigu, car mi ankoraü ne estàs
laca. (-86)
Orig. — Si vols treballar més, treballa, que encara no estic cansada.
R a p . — Se vi deziras labori ankoraü, laboru, car mi ankoraü ne estàs
laca.
POR, kun la senco LAU
Sab. — Cu la pano ne estàs anta la fu dezegna oj ? — Por kelkaj
jes, sed por mi, ne. (7)
Orig. — Que no es primer el pa que is ninots?—Per a segons qui, sí;
però per a mi, no.
Rap. — C u ne estàs pli grava la pano oi la figura oj?— La kelkaj jes,
sed la mi ne.
POR

Sab. —• Familio estàs
Orig.— La família es
Rap. — Familio estàs
havi). (La

monda lukso malpermesata por ermito.
un luxe seglar, que no i pot tenir un ermità.
sekulara lukso, kiun ermito ne povas ui (a :
v o r t a k a j la senca traduko.)
POSTPANFAREJO

Sab.—-La agado havas lokon en vila a postpanfarejo. (5)
Orig. — L'escena en una rebotiga de la casa d'un forner de poble.
Rap, — La agado havas lokon en la funda cambro de vila a butiko
de panisto.
POST anstata

MALAXTAüE

Sab. — Alberto (restante poste). (37)
Orig. —Albert (quedant-se darrera).
R a p . — Alberto (restante malanta e ) .
(Da rigos.)

•

*

*
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ENLANDA MQVADO
BARCELONÒ
Teatra festo. — E n la spcktakla salono del «Circol de Propietaris de Gracia»,
la 15« de la oktobra monato, okazis granda teatra festo kies gaj.no estis donacita al la s?npagaj lernejoj, kiuj funkcias en la «Centre Autonomista Català de
Sant Gervasi» la la jena programo :
Sirena, Els Hipòcrites, kaj fine la gelernantoj de la Esperanta lernejo
ludisla tie konatan unuaktan komedion titolitan Tie ii oni parolas Esperante,
iuj partoprcnintoj uste ludis, precipe la fra linoj.
Verdaj vendredoj. — D u m l a verda vendredo okazinta la 2i a n de Oktobro,
nia amiko Sro. Miquel Cases legis tradukon. kiun li faris, de unuakta komedio.
Ankaii la 4"" de Novembro, legis komedieton ia tradukintino Fino, Saltiveri; àmbaü tradukintoj estis multe apiauditaj, je la fino de la legado, pro ilia
laüdinda laboro.
Parolado.—La 6»n de la pasinta Novembro, Sroj. Cervera, Aguiló. Ferrer
kaj Campdclacreu, de la grupo «La Rondo», vizitis la «Ateneo 'n de Sant Joan
Despí».
En la granda salono de la dirita «Ateneo», kiu estis tute plena, Sro. Campdelacreu faris paroladon kies celo estis vidigi al la eestantaro, la facilecon kaj
belsonecon de nia lingvo. La parolanto fine konsilis al iuj lerni la internacian
lingvon. La profesoro de la « Ateneo », Sro. Bràndez Martín, promesis ke li estos
la unua kaj plej entuziasma lernanto en Sant Joan Despí, post kio fini is tian
tiel. propagandigan feston.
— La Centra Komitato de la «Barcelona Esperantistaro» elektis inter siaj
anoj komision kies celo estos unuigi la tutajn esperantistajn grupojn de Barcelono,
tio estàs, krei la «Barcelona Esperantista Societo 'n» kiel ràportis sur la unua
numero de K. E. Sro. Delfí Dalmau. Oni fidas je tiu projekto ar la decido
estis unuanima.
Nova grupo. — e l a «Societo de Racionala Kulturo» de Poble Nou, oni
starigis novàn grupon nomatan «Esperanta Racionala Grupo 'n».
Tiu grupo malfermis novan kurson de post la 2 i a de Novembro, kiu okazos
iujn lundojn, merkredojn, kaj vendredojn, de la g a is la i o a nokte.
Ni plezure legas sur SoUdaridad Obrera ke en la Kongreso jus okazinta
en nia urbo, oni konsilis àl la laboristaj societoj la lernadon kaj akcepton de
Esperanto.
La grupo «Barcelona Stelo» organizis feston por solenigi sian starigon.
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Ekspozicio organizita deia grupo «Ciam Antaüen». —Diman on 27ar- Xovembron je la dekunua matene, malfermo de la Propaganda Esperantista Ekspozicio
kiu estàs vizitebla dum la jenaj tagoj kaj horoj:
Festatagoj: matene, de la 9 a is i a posttagmeze; vespere, de la 3* is la 7»;
nokte, de la 8 a is la 10»,
Labortagoj: iumarde, iumerkrede, iuvendrede kaj iusabate de la 8" is
la i o a vespere.
Diman on: 4 an Decembron je la 4» posttagmeze koncerto en la grava teatro
Societo «Fomento Martinense» kantita de la «Orfeó Canigó», kaj prezentado de la
monologo de Sro. Pujulà i Vallès, Okaza Artisto; oni kantos la melodiojn Mi
rakontis, Mi amis vin, de Sro. J. Suíié, kaj La akcepío, de Onia Farga.
IAM A N T A Ü E N !
Himno
Ni pro neniu cedos iam :
forto nenia venkos nin ;
nia devizo estos iam
« iam anta en !» is la fin'.
Se vojirante al la fino.
nur unu restas el la rond',
li anka krios kun obstino
«Ciam a n t a ü e n ! » t r a la mond'.
F.

Pujulà

Muziko de / . Lamberi
Diman on: n a n Decembron je la 3" kaj duono. En la granda kaj moderna
teatro de la Societo «Ateneo Obrero Martincnse», prezentado de la kataluna
unuakta dramo Joventut kaj la dulingva (katalune kaj Esperante) komedio
duakta Vivu Esperanto Unua a dado de Ciam antaüen!, himno: horo, unuvo a,
kun akompano de orkestro. Baritono, S-ro Batlle, kantos el là opero Un ballo
in maschera kaj el Hamlet.
Nokte je la g a kaj duono Solena baló kiun la Societo «Ateneo Obrero Martinense» dedi as al la esperantistaj grupoj kaj societoj. Oni dancos La Rondo'n.
Diman o n : i8ar» Decembron je là dekunuà matene, Fermo de la Propaganda Esperantista Ekspozicio. Posttagmeze, je la dua horo «Festeno» de la
gesamgrupanoj kaj gelernantoj el la diversaj kursoj kiujn klarigàs «Ciam
antaüen!»
Barcelona (Clot). — Novcmbro, 27"" — Decembro, i 8 a n .
Xoto : Oni disdonos plej detalajn programojn de là koncerto kaj de la
teatra reprezentado.
Esperantistaj Vendredoj.— La grandan sukceson àtingita de la «Esperantistaj Vendredoj» kiuj okazis la nuna jaro e la « Ateneu Enciclopèdic Popular»
dank'al klopodoj de iuj esperantistoj kiuj partoprenis en ili, kura igas la
konsilantaron de la grupo «Semo» ilin daürigi dum la venonta jaro.
Tiaj «Esperantistaj Vendredoj» komencos, kredeble, en la. proksima
Januaramonato, atendante ke ilin àtingos plej brilantan sukceson oi la pasintaj.
Tial, là diligenta komitato de la grupo «Semo», esperas ke la esperantistoj
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paros nek ilian entuziasmon. nek la necf:san partoprenon, por grandigi la
estontaj «Esperantistaj Vendredoj >>.
— Srino.GermaineRebours, la edzino de F. Pujulà, naskis filinon. Feli on
al ili!
OLOT
Veninte pasigi kelkajn tagojn e nia fresa urbo, Sro. F . Pujulà Vallès, kaj
profitante kiel siakutímc la horojn, kie ajn li gasti as, por ri igi kaj disvastigi
plej multe nian lingvon, vizitis dum sia restado i tie «Olota'n Stelo 'n» iutage
donante profitajn instrukciojn al iaj anoj pri internacilingveco. iu grupano
restis tre dankema je nia pioniro Sro. Pujulà.
Post grandaj klopodoj fine ni povas k a n t i ojon. Xia urbestraro cedis
senpage al «Olota Stelo» sidejon starigitan e tereta o, kie oni malfermis du
kursojn, unu por virinoj, kaj la alia por viroj.
SABADELL
L a nova estraro de «Esperanta Scmo» estàs : A. Martí,
Prezidanto;
J. Camps, Vicprezidanto ; S. Mas, Sekretario; kaj A. Costa kaj J. Ferrés,
Votdonantoj.
«Katolika Stelo» pretigas feston ina guracian, okazontan la. n " " Decembron. La programo konsistos el meso okazonta en la kapelo «La Salud» kun
esperanta prediko de P . Sabater. Anka okazos frata tagman o (por regali la
ne Sabadell' anojn partoprenontajn en la literatura-muzika festo) ce la restoracio de «La Salud». La kosto de la tagman o estos 3 pesetoj.
Tiu grupo petas kunhelpon por aran i ekspozicion de esperantajoj.
«Aplec Esperanta Grupo» anka

pretigas novajn kursojn.

TERRASSA
La grupo «Lumon» malfermis la jenajn kursojn :
e «Casino del Comerç» por viroj; e «Federació Obrera» por geviroj; e
«Joventut Catòlica» por v i r o j ; e la grupa sidejo, unu por viroj, alia por
virinoj, kaj tria por knaboj.
VILANOVA I G E L T R Ú
«Laboro Esperanta» decidis ali i al «K. E . F.». Gi anka per 20 pesetoj
partoprenos la monsubskribon por starigi monumenton al Esperanto. Bonege
sukcesas la kurso de Esperanto, e la «Ateneu» klarigata de Sro. M. Vadell.
La iusemajna « Esperanta Fako » de la Diario de Villanueva estàs verkata
de nia samideanino Fino. T. Rosell.
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ALILANDA MOVADO
VALENCIÀ
En el gran hall de sessions de l'Exposició, i baix la presidència de! Governador civil, s'hi celebrà, pel darrer Setembre, una festa esperantista regional.
FRANÇA
A Beauvais, ciutat natal de l'aviador Leblanc, l'han festejat recentment
amb motiu del seu triomf en el Circuït de l'Est.
D'un banquet en obsequi seu citem les següents paraules de Mr. Demarcy,
president del grup esperantista local:
«... En efecte, hi h a entre l'aviació i la llengua auxiliar internacional un
lligam natural que, per la força mateixa de les coses, fa que cada èxit de l'un
faci donar un pas més endavant à l'altre. Quan, mercès als aeroplans, se podrà
ser a París al matí, a Berlín à la tarda, a Brusseles l'endemà, a Londres l'endemà-passat, i de retorn a París el dia següent, là necessitat de la llengua auxiliar
internacional serà tal, que ningú "s podrà dispensar d'aprendre-la.
Veus-aquí per què tots els esperàntistes han seguit a m b t a n t d'interès cl
Circuït de l'Est; per què han acullit amb entusiasme, i 's preparen a animar
d'una manera més perfeta que fer simples paraules, el Circuït internacional
de 1911 ; i per què, també, tots els membres del nostre grup i jo 'ns associem
de tot cor a l'homenatge al nostre conciutadà.» — ( E x t r e t de «La Movado».)
Després de Le Petit Parisien, un altre gran diari, el Lyon Républicain, ha
proclamat la necessitat d'una nova llengua internacional, començant a publi
car unes Cròniques en Esperanto.

BÈLGICA
h

•j. Congrés Internacional d'Esperanto ( 2 0 - 2 7 d'Agost 1911). — Pera'1
f.* Congrés Internacional, que ha de tenir lloc a Anvers (Bèlgica), ha sigut
elegit un Comitè, el qual ha pres el nom de «La Sepo por la Sepa», format pels
següents senyors:
Van der Biest-Andelhof (President de « Belga Ligo Esperantista», President; Oscar van Schoor (farmacèutic), Viç-president ; Dr. W. Van der Biest
(oculista), Secretari-Caixer. (Adreça : 76, Minderbroedersrui, Antwerpen [Canal des Récollets] A n v e r s ) ; Fino. Maria Posenaer, Fr. Dupont (oficial d'exèrcit), Louis Kitschie ( quefe d'Instrucció pública), i Fr. Schoofs.
— Per la raó que • 1 treball de « La Sepo » es molt ample, es menester, pera
realitzar qualques punts dei programa, que la seva acció comenci desde '1
I.* de Juny.
— La greu responsabilitat moral i financiera de «La Sepo» fa menester
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saber, com més prompte millor, de quin actiu podrà disposar. L'organització
material del Congrés depèn absolutament de l'auxili pecuniari. Correligionaris :
vosaltres facilitareu granment la tasca, i alleugerireu la responsabilitat dels
organitzadors, no aplaçant l'enviar la vostra adhesió!
— Ei preu de la caria de congressista es de fr. I2'f0 = 5 sm. Pera adquirir-la
adresseu-vos al Secretari-Caixer mitjançant l'enviu de l'esmentada suma per
xec i omplenar la tarja d'adhesió (que pròximament enviarem an els nostres
federats). Els pagaments pel « ekbanko Esperantista•> seran acceptats.
A volta de correu els adherits rebran la carta de congressista provisional,
pera canviar-la en el Congrés per un artístic exemplar definitiu. Ans del 4
de Novembre han sigut 2 0 o e ] s q u e s'han adherit. Ademés s'han inscrit els
següents grups : «Antverpena Grupo Esperantista», «La Verda Stelo»
(Antverpeno ), «Suda L i n n o » ( i d . ) i «Boom'a Grupo Esperantista». Imiteu
l'exemple !
— El nostre estimat Mestre i sa muller han promès assistir al Congrés,
i sembla que 'Is acompanyaran llurs fills Sofia i Adam.
— «La Sepo» h a adquirit la certesa de l'ajuda moral i financiera de l'Ajuntament i el concurs d'«Anver=-Réclame». D'acord amb dit organisme s'han
imprès i 's reparteixen 10,000 follets de 32 pagines, bellament ilustrats i elegants, referents a la ciutat i al Congrés ; dels quals, 2,000 han sigut enviats a
Washington. Altres seran remesos de franc als que hagin almenys assistit a uu
Congrés Internacional. Els restants seran venuts a raó de 25 cèntims = 10
spesdekoj.
— El Sr. Gabriel Chavet donà, amb èxit, a Washington, una conferencia
sobre Anvers, a m b motiu de la qual molts americans prometeren assistir an
el 7.è Es digne de remarcar que en dita ocasió d Sr. Chavet féu ús de projeccions, a m b clixés proporcionats per l'Ajuntament d'Anvers.
— «La Sepo» ha editat segells-reclam del Congrés, els quals poden adquirirse pel preu d'i fr', o sm. o'4, el sobre de 100. Dirigir-se al Secretari-Caixer de
«La Sepo». Els venedors que n'encarreguin 10 sobres com a minimum seran
beneficiats a m b una rebaixa de 25 per 100.
— Com d'habitut, durant la setmana del Congrés, tindran lloc reunions de
Seccions.
— «La Sepo» organitzarà un Concurs Literari, els detalls del qual se donaran a conèixer, possiblement, el vinent mes.
— Entre les festes que se celebraran, està ja decidida una representació de
l'obra Kaatje, de l'advocat Paul Spaak; traduïda a l'Esperanto pel Dr. W. van
der Biest. El llibre, editat per la casa Hachette et C.'« apareixerà promptament. També tindrà lloc l'acostumat ball, audició de cants flandesos i repartició dels premis del Concurs. Hi ha en estudi una revista esperantista i un
concert instrumental. El Comitè organitzador treballarà pera obtenir el permís de lliure entrada pera ds congressistes an el Reial Jardí Zoològic pera t o t a
la setmana del Congrés.
— Cursos d'Esperanto seran bentost oberts pera policies i pera ds interpretadors de Kaatje, que són alhora actors del Reial Teatre Flandès.
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— Referent al monument a l'Esperanto, fèu la mercè de llegir la circular
a propòsit.
>
— «La ?epo» espera que la Sepa serà molt concorregut; i no descuidarà
res pera que sigui digne dels sis anteriors i de l'hospitalitat de l'artisticà Anvers.
— Dels Srs. Oscar van Schoor i Frans Schoofs hem rebut la següent circular :
«Al la Esperantistoj en ciuj landoj !
Karaj Gesamideanoj :
Anta kelkaj tagoj, la subskribintoj sendisal la tutmonda Esperantistaro
cirkuleron petantan enskribojn por starigi en Antverpeno, okaze de la VII»
Internacia Esperantista Kongreso, monumenton je la honoro de la ideo de
Esperanto.
•
De tiu tempo ni interrilatis, u skribe, u parole kun esperantistoj cl
diversaj mondaj partoj, kiuj komunikis al ni sian opinion pri nia ideo. Car la
generala opinió estàs, se oni starigus tian monumenton, ke tio okazu : u en
Boulogne sur Mer, kie okazis la unua Kongreso, u en Hago, la efurbo de la
Paco, u en Varsovio, kie naski is E s p e r a n t o ; Car ni ne volas kontra stari la
personan opinion de nia kara Majstro; car aliflankc oni ankaü atentígis nin
pri tio, ke la tempo por aran i ion rilatantan la efektivi on de nia projekto
ne estàs sufi e l o n g a ; pro tiuj diversaj kaüzoj ni petas iujn Esperantistojn
konsideri nian cirkuleron kvaza ne sendita. Malgrau nia treega deziro, ke
nia ideo efektivi u en Antverpeno, ni tamen interkonsentos kun la generala
opinió kaj ni petas iujn samideanojn konsideri nian projekton — kiu cetere
estàs tute privata afero — hiel ne efektivigebla tiun ii jaron.
Ni dankas iujn samideanojn kiuj jam interrilatis kun ni, kaj nin certigis pri sia ali o al nia ideo, kaj ni prezentas al la tutmonda Esperantistaro
nian samideanan kaj tutkoran saluton
OSCAR VAN SCHOOR, FRANS SCHOOFS.»

*

*

•

BIBLIOGRÀFIC)
Bulgaraj Rakontoj, de Ivan Minèev Vazov. Tradukis At. D. Atanasov.
(Esperanto Verlag Mòller & Borel. Berlin.)—Prezo : o'io sm.
Xi raportos en proksima numero.
Formortinta Delsuno. Xova aperinta esperànta verko interesplena, esperantigita de Oscar Van Schoor, redakeiano de «Belga Esperantisto» kaj viceprezidanto de la 7» Konkurso, kun premioj konsistantaj el sumo da 15, 10 kaj
5 frankojnkaj el libroj, estàs malfermitaj por iu a etanto de la verko. Po
iu ckzcmplero estàs aldonita folieto kun la kondi oj de la Konkurso.
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Pri la iranskribo de la propraj nomoj. — Eldonita de la Esperantista Centra
Oficejo ni, kiel estàs dirita en anta a numero, ricevis kajeron pri la transkribo de la propaj nomoj. Publikigas la raporton de Sro. G. Moch prerentita al
iuj anoj de la Lingva komitata. En i Sro. Moch proponis sistemon por la
íonetika transkribo de la propaj nomoj aldonante novajn signojn au literojn
por esprimi tiujn sonojn neesprimcblajn per esperanta alfabeto. Tiu i opinió
estàs kontra batalita de Sro. A. Zakrzewski, kiu opinias nenecese kaj neakceptebla pligrandigi la nombron de literoj de nia alfabeto kaj proponas transkribi la nomojn plej eble simile al ia nacia fizionomio, uzante nur por tio,
tiujn literojn signitajn, kiuj estàs uzataj en la lingvo de la lando en kiu la
verko estàs empresata.
Post klariga noto de J. Schròder kaj dua raporto de Sro. G. Moch, sekvas
listo de propaj nomoj proponitaj de Sroj. Bein, Moch kaj Schròder en sekva n t a formo : Se okazis interkonsento inter iu tri proponintoj, la nomo estàs
tute simple esprimita, sed en tiuj vortoj pri kiu ne interkonsentis, estàs
prezentitaj la diversaj formoj esprimante per B.j M. a S., efliteroj de la
proponintoj, kiu el ili defendas ia formo. Pri la nomo de nia lando, ekzemple, ne alvenis interkonsento kaj jen la tri proponitaj formoj : Katalonio, la
Sro. Bein; Katalunio, lau Sro. Moch; kaj Katalunujo, la Sro. Schròder. E n
tiuj okazoj konstanta uzado devas montri la preferindan formon. — X
Pa o al perfekti o de Esperanto. Bro uro verkita de Sro. Zygmunt Romanski,
el Lwow. — Estàs libroj kiuj per stranga influo naskas en mi mallogon legi ilin.
Mi ne scias kial tiu- i verketo a n k a naskis en mi mallogon. Tamen mi in
legis, kaj mi min demandis : cu tio estàs «pa o al perfekti o de Esperanto»?
Tio estàs furunko de konkuranto al Esperanto de Dro. Zamenhof t. e. al celo
de K. E . — D. S.

*

*

•

A V I

ZO

L'Administració prega encaridament als senyors delegats i
particulars que estan en descobert amb ella, tinguin la benvolença
de posar-se al corrent de quota; puix, havent-se de publicar en
el número pròxim l'estat de comptes, se trobarien en el cas sensible d'haver-hi de figurar com a morosos.
Recordem altra vegada que 1 pagament pot fer-se en segells
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de 15 cèntims, que s'enviaran a l'Administració, per lo qual rebran aquells, seguidament, la

Membrokarto.

Per excés de treball acumulat a l'Administració, aquesta s'ha
vist impossibilitada fins avui de respondre puntualment algunes
consultes 1 de l'enviu de Membrokartoj;

lo que quedarà tot en-

llestit dintre '1 corrent mes.
En el pròxim número donarem compte de la forma que establirem pera i cobrament de les quotes per a 191 1, lo qual se
farà per medi d'uns segells que s'enganxaran a la

Membrokarto,

essent cada any diferents de color.
Novament recomanem també que 'Is senyors que envnn originals pera K. E. deixin la carta oberta, posant en el sobre
«Originals d'impremta»; puix el no fer-ho així dóna lloc a interrupcions de correspondència, que sempre porten perjudicis. El
franqueig s'ha de fer amb segells d'un quart de cèntim, i a dintre
no hi pot anar cap altra mena d'escrit que l'original. En cas de
que n'hi vagi, ha de ser en forma de carta closa i amb un segell
de 5 cèntims.
L'Administració
•

•

•

KORESPONDADQ
Sroj. J. Casals; A. Torné. Vi vidos viajn verkojn en venontaj numeroj.
— K. G. kaj J. B. F. Viaj verkoj ne ta gas. — P . A. A. Ni ne havas suíican
lokon por empresigi vian al ni senditan kronikon. — J. A. LI. Via verko ne
estàs publikigebla. Vi estàs p e t a t a konigi al ni vian nomon, pro tio, ke ni
preferinde enhavigos en K. E. la verkojn de la federacianoj.
Presejo «L'Avenç»: Rambla de Catalunya, 24. —BARCELONA

