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Societoj kaj Grupoj aligíntaj al
"Katalunà Esperantístà Federacio"
Sabadell
·Reus
Vic
Bar,barà del Vallès
Olot
Terrassa

Esperanta Semo. .
. ' Nova Semo . , .
· Vi ka Esperantistaro
-~ Esperanta Nesto. .
, Olota Stelo . ·. .
Lumon.
Casino del Comercio
Espero Kataluna .
Esperanla J un eco .
. . . . . . . . . _. . .
La Rondo.
Espcrahta Fako (secció del C. A. de D. del C. y la 1.) .
'-"iam Antauen . .
Semo (Ateneo E. P.)
Escola Universitaria
Forigu Barojn .
Esperanta Fraleco
Kulturo . . .
1 Barcelona S telo.
· ' Unió Catalanista
Nova n Vojon . . .
Esperanto kaj Patrujo.
EYolucio . . . . .
Universala Frateco •
¡Supren! . . . . .
Tarragono Esperanta.
Mon ta Grupeto . . .
Esperanta Akvofalo .
Oerona Esperantistaro
Amo kaj Espero
Paca) Batalan toj
Laboro Esperanta .
Esperantista Grupo.
Kamparo . . . .
Frateco . . . . .
Esperantista Amikeco.
Esperanta Am o.
Esperanta ldcalo
Montsanta Stc lo

,.

Barcelona
"»
»
»
»
»
»
»

»
•'

»
»
»

»
»
»
~'

»
· Tarragona
Sant Llorenç Savall
Ripollet
Girona

»
Castellar del Vallés
. Vilanova y Geltrú
Mataró

s. Pcrpetua de la Moguda

Vendrell
Manlleu
»
.
. S. Coloma de Farnés
. Ulldemolins

Ad els -federats
Avent editat «K. E. F.» ' una gran tirada de les fulles titolades Tot
grupos i particulars
l'Esperanto en una fulla, se fa assaber a tots
que ·n vulguin per distribuir-les en vetllades, excursions, etc., etc., que
_
· .·
poden adquirir-ne al preu de 5o centims el cent. .
propapera
E.
K.
de
att·assats
numeros
ar
deman
Així mateix poden
ganda, enviant solament, a dit efecte, l'import del franqueig, o sigui un
centitn per exemplar.
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La 4 Kata,luna Esperantista Federacio t deziras
féliean novan jaron al la progresado de ~sper
anto kaj al eiu homo batalanta pOI:: ~i. Al la
Majstro g-i piej respekte sendas kun la noYjara
saluto la esprimon de sia eiam pli firma fideleco
En la nomo de 38 grupoj kaj 400 membroj liz?laj, I~
Konütato de «K. E. F.»: Oro. Bremón, prez¡da.nto,
·Pas tro Planas, vic-prez~danto; Sro. Piterrer, kas1sto;
Sro. Pellicer, sekretarJO,
._
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ANTAÚVORTO
mi sidas kontr aií amaso
RA la fenestro de la êamb ro, kie
stelon. Gi
de blank aj paperfolioj, mi vidas trem etant an
, kie ~i
vualo
nigra
la
de
êigos
dekro
tuj
trem as kvazaií gi
noj da
cstas fiksita. Ci trem as, kaj tame n de antau milio
•
jaroj ~i scnclas tiun
jaroj ~i stara s tic firma, de antaü milionoj da
por scienculo gi
Eblc
nun.
nur
lumon, kiun mi mize ra homo vidas
a homo, gi
stant
.ekzi
le
simp
mi,
estas jam mort inta stelo, sed por
delik ataj
pli
per
kaj
n,
lumo
estas vere vivan ta êar mi vidas gian
kuragCi
!
adioj
lumr
giaj
de
eton
sento j mi eê povu s senti la varm
. I
.
1gas mm.
n:1i prena s sur min
Ci kuragigas mine n la nuna j momentoj kiam
F. kaj kiam mi
E.
K.
de
oj
koleg
Ja
la tasko n, kiun al mi konf idis
Ankaii gi trem as, nia
min dema ndas pri Ja utileco de nia labor ada.
j al l<iu gi luma das
verda stelo, êar inter gi kaj la pace maj homo
stara das sur êielo.
traflu as halad_zaj fluoj de mala mo; sed gi firme
.vicoj resto s ne
niaj
kaj
nin
s
taiío
ansta
Ni povas mort i, ni; aliaj
nia espero postv ivos
malplenaj. Ni pova s mort i, êiuj; la lumo de
s varm etan kaceson.
post ni kaj eê por plej delik ataj sentoj gi havo
estas malp roksi ina
Ni kurag e labor adu; la helo de la krepu sko
lumu senêese kaj ni
ankoraií kaj en la nokt o, kiu nin êirkaiías, ni
tra spaco alia izolit a
goju seia nia radie to iras alpor ti tra temp o kaj
homo kuragon por la noblaj labor oj.

LA ENK OND UKO DE ESPE RAN TO EN LA
OFIC IALA JN LER NEJ OJN DE HISP ANU JO
nin per Rega OrAntaii du mona toj la hispa na registaro regalis
en · la oficialaj Unidono penn esan te la instr uado n de Espe ranto
o de tiu Rega Ordono,
versi tatoj kaj Gimnazioj de la Iando. La tekst
ili estas tiel aplau daj
la argumentoj per kiuj gi moti vas la decidon,
j. Ni tre miras, ke tiu
por ni, kc niaj deziroj estas vere komplezita
on, kiun gi meritas;
lego ne vel<is êe niaj alilandaj kolegoj la entuz iasm
de tiu venko; kiu persed ni csperas, ke ili komprenos la gravecon
ejojn , kiuj gis mm
mesas alpor ti la Espe ranta n parolon en la instru
estis al JÜ fermitaj.
samideanoj
niaj
ke
por
adas
batal
ni
o
De antai í mult e da temp
lingvo. Nia rigardo
instr uisto j povu instr ui siajn lerna ntojn pri nia
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ne estis fiksita s ur la U nive rsita toj n nek s
ur la Gimnazioj n êar tiuj
organizajoj pli ol instr uitej oj au kapabli~ej
oj, estas distr ibue joj de
diplomoj eblig anta j labo ri en ia ajn mortopol
izita fako profesia. La
stud ento j trapa sas tra ili kun la febro eliri
bald au. Oni Jernas tie
guste tionl kio estas necesa por protokole
anta ueni ri. Lauv olajn
kurs ojn ne êeestas la stud ento j kaj la enko
nduk o de Espe ranto , kiel
devigal ne estis logika nek ebla en êiun prog
ramon. Oni kom pren as,
kc ekzemplc advo kato j dcva s lcrni Potit ilwn
Elwnomion, J(ríti!wn
Historion de Ilisp anuf o ali P1'Ín cipo fn de
L?"ter alttr o,- mia kapa blo
neni am ~in kom pren is;- sed oni tu te ne
vo!os akce pti ke advo kato
deva s koni inter naci an lingvon. Cio êi estas
stata j vidm anier oj, kontrau kiuj estas senu tile bata li. Ni celis rekte
la. unua grad ajn lernejojn; kie la j~mularo formi~as, kie fonn igas
Ja tabu loj de amo kaj
ma]amo, kiuj kara kteri zas poste la hom ojn
ldc la hom aro prepari~as
elekt i siau direk ton. Sed malgraií nia dezir
o kaj la deziro de niaj
amikoj ilistr uisto j, tiu vojo restaclis al ni barit
a de la oficialaj regularoj rigidaj kaj neto lerem aj. Nia elevo estis
labo ri por malfermi la
pordojn de tiuj lerne joj. .
·
Niaj samideanoj Sroj. Delclós, el Vich kaj
Tarr agon a, inten cis
anta ií du jaroj prez enti prop onon en tiu
senco al la Kongreso cle
Instr uistoj okaz inta en Barcelona. La Kong
reso malsukcesis. An tau
unu jaro la kom itata noj de K. E. F . kaj
mi, ni decidís prez enti Ja
dem ando n rekte al la Parla men to, kond ukan
te sekr ete Ja klopodojn
por eviti ke alilandaj refo rmis toj- rabfisoj
de nia movado -sup ersutos ~iajn mem brojn per presajoj, kiuj
kredigos pri ia prof unda
skismo au nefirmeco de nia lingvo. Mi min
turni s al Sro. Corominas,
depu titol kun la deziro de niaj sami dean oj;
la amikeco ne pli prosperis ol la nobleco de la ideo kaj ni aten dus
anko raü la respo ndon
jesan aií nean se ni estus decid inte aten
di. Ferv ora esperanti sta
promesis labo ri apud la depu titoj dc la
<<Lliga>>, sed ]us anta üe
Sro. Salv ador Albe rt, ekonomia depu tito,
apar tena nta al neni u politika parti o de la Parla men to promesis al
mi prez enti proponon de
le~o kaj defe ndi ~in, prof itant
e la okazon por klarigi la teorion de
nia lingvo êe tiu alta tribu no. Ni preferís
resti tie êi kaj eviti êiun
polit ikan misk omp reno n.
·
Tiam ni laboris senh alte. Generalo Sebe rt,
afable kaj kiel êiam
nelacigebla, konh miki s al mi êiun docu men
ton rilat anta n la esperantis tan Jabo rado n en la Fran ca Parla men to,
sciigis min pri êio, kio
koncernis niajn klopodojn. La prop ono de
lego estis subs kribi ta de
un u depu tito por ' êiu part io; kaj ni petis
êion por ating i _ion; ni
petis la devi gan instr uado n de Espe ranto en
la milit aj, komercaj kaj
1

I

1
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jn kaj instr uisto jn,
norm alaj lernejoj, ni celis milit istojn , komercisto
modeste sed plene
tre
ni
j
cedo
konv inkit aj ke post la kutim aj inter
nian veran celon.
jnramo
prog
konte ntige traío s la unua grad ajn
ulte da temp o por
malm
nis
bezo
Sro. Albert, espe ranti sta li mem,
as siajn pordferm
o
ment
Parla
In.
pretigi al la ba talo; kaj jen subit e
is dum Junio .
okaz
Tio
.
idaro
ojn. Ni elevis forlasi t:ion por nova kuns
is al mi,
skrib
rt
Albe
Sro.
kiam
Mi trasomeris ankoraií en Fran cujo
Ordono,
Rega
ndita
neate
la
pro
ke eiu klopodo jam estis nenecesa
raií.
anko
pli
is;
kiu donacas mala vare tion, kion ni dezir
de Madrido al kiuj
· Niaj klopodoj kunv enis kun tiuj de la amikoj
ili!
al
apart enas la gloron de la venko. Brav e
al la laboro, ni
Ni dank u Sron. Albert pro lia sindo na preti gado
legon malferla
tu
profi
ni
aplaü du niajn madr idajn amikojri kaj
deanoj inssami
Niaj
joj.
mant e kurso jn en kiom eble pli da lerne
truis toj hava s nun liber an vojon.
J(.

·1

J(.

J(.

on de instr uanto j;
La lego estas nebo na en tio, kio rilata s la elekt
elekt u la profesorojn
Ci ordo nas al Rekt oroj de Univ ersita toj, ke ili
redak tinto de la !ego
laií prop ono de la grupoj espe ranti staj. La
ba.taladas por sama
estis prav a ne komp renan te, kiel homo j, kiuj
grupo. La reala vivo
ideo en sama tubo ne kunv ivas anka ií en sama
proponi prof esor ojnes tas malp li logika beda ürind e kaj tiu maniero
grup oj- ne preze ntas
pro tro mult aj ekzis tanta j grava j aií negra vaj
scias ke la Prez idant o
t:iun garan tion necesan por inspiri fidon. Mi
de la Hisp ana societo
de nia Federacio jam inter kons entis kun tiu
lego . .
por kunla bori peti modifon de tiu parto de la

ANTI STO, malLa loko, kiun mi okup as nun en KATA LUNA EsPER
esita jn 346 rima rkojn
permesas al mi publi ci en giaj pagoj la prom
dell. Mi opini.as, kaj
pri Foliof de la Vivo, la tradu ko de Sro. A. Saba
ke similaj rimarkoj mian opinion plifirmigis mult aj samideanoj,
s por fiksi la bona n
ekzemple, kiel tiuj pri La Patr ino, - tre utila
kiam ili ne es tas tu te
tradu kman ieron de niaj naciaj esprimoj, eê
de riiaj saml anda noj,
gusta j, êar tiam ili taiíga s por altiri la atent on
komparo. Tam en,
kiuj trovos la gusta n formon per si mem kaj post
ka) kelkaj jugan te laií
êar ne êiuj rimarkoj bcdaiírinde estas favoraj
nau karak teron aií
sia prop ra farmaniero povus aljugi al ili perso
de la gaze to prok rasti
celon, mi estas mora le devig ata, kiel direk toro
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la presadpn de miaj rimarkoj almenaií gis kiam estos aperintaj tie
êi mero aliaj rimarkoj de aliaj aütoroj pri aliaj verkoj.
Al êiu kolego, al êiu amiko, al êiu samideano , mi deziras plenan
feliêon duro la nova jaro.
FRED. PUJ ULA

LA NAJTINGALo.- Ni ne estis multaj, sed sufieaj; tamcn Ja tradukajo estis
tre malproksim e de la perfekteco. •La najtingalo• ne restos dankema al ni.
Se tiu belega popolà kantajo entenanta tiom da poezio kaj tiel kortusantan
poemon estus aperinta unuilfo}e en la formo, kiun fraiílinoj Gili, Brem6n,
Dalmau, Pellicer kaj mi, ni donis al ~i, ho ve! gi n e es tus akirinta la popularecon, kiun gi guas en ka tal una Iingvo.
Mi ne povas senkulpigi nin eiujn p er la manko d e tempo : on i ja konas la
malrapideco n de niaj vagonaroj, kaj la samideanoj , kiuj akompanis la .1\'Iajstron al Valencio kaj revoj agis de Tarragona al Barcelona, ne kredus min; sed
mi ja povas konstatigi por iom senpezigi niau kulpon, ke ni eíektive fali s de
dormemo post nokto pasigita en la Baio, p ost atendo dc du horoj en la
komforta stacidomo de nia fervojo!
Kiu el ni perfidis la aliajn kaj publikigis la Iervojan tradul<ajon en la
numero 18" d e nia revuo? Neniam oni scios. Mistero I lliistero de doloro . De
vera doloro, ear la tràduko estis ja tre malíacila l
Ni promesu, por regajni la cstimon de niaj samideanoj fari aliau tradu.lwn
de alia popola Imnto, kiam ni revenos de la Illa Kongrcso. Ni jam estis sufieaj; tamen ni kore akccptos kunlaboran tojn, (Ni ja ilin bczonos!) - F. P.

HARARREVIVIGANTo.- Post kelkaj monatoj, eiuj pcrsonoj nuu senharaj
farigos esperantista . Tio bezonas klarigon, tiom pli necesan, sc mi aldonas ke
cble kiàm ili estos en niaj vicoj ili parados kun la plej b elaj kaj dcnsaj
bararoj, kiujn oni povas imagi. Jen la afero.
Nia eminenta samideano Sro. C. Juando clpensinto dc flugmasino, de ludiloj por infanoj, de cent nohlaj ideoj, kaj suferinto dc multaj scniluziigoj pro
la lloma indiferentec o, certe venis al la konl<ludo ke oni multe clcvas sin
dediei ankoraií a la ellaborado de la homakapo. En tiu ordo de ekspcrimen toj,
cble hazardc, kiel okazas ofte kun elpcnsitajoj , li malkovris likvajon por
revivigi la radikojn de la haroj. Tiun Jikvajon oni vendas mm en Barcelona en
tre belaj boteloj kaj skatoloj, kaj gi estas konata per la ne tre mallonga sed
tre flata por ni nomo de Hararrevivi ganto. Tio ei jam estas suW~e intcrcsa por
ni; sed pli interesa estas ankoraií la prospekto el kiu unu tuta pago cstas
difinita al la klarigo de eiu vorto kaj afikso entenata de tiu kunmctifa nomo.
Leginte la prosp ck ton oni posedas kelkajn sciojn pri la spirito dc nia lingvo,
kaj mi nc dubas, ke kiuj uzos kun sukceso la likvajon, tiuj danke k aj fide
cllernos la lingvon, kiu al la Iikvajo pruntis nomon.
Povas okazi, ho vel, ke post uzado de la spccialajo, la kra nioj restos tiel
glataj kaj brilaj kiel antaüe. Sed oni ne povas bavi eion en la monclo, kaj la
senharuloj ne plendos. Se ili n e revivigis la radikojn de siaj haroj, ili ja estos
akirintaj kelkajn radik . ... vortojn Esperanta jn!- F. P.
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<<Nur t iu ne eraras
kiu neniam ion.faras.>>

sonoriloj t_urnigis malrapide, plende, laü longaj interpaüzaj kaj malgajaj sonoj, kiuj êagrenis la koron. Sajnis
ke la sonorigisto eslas artisto scianta dismovi la aman
elfajrajon, kiu kusas en la fundo de êiuj animoj, eê la
plej malmolaj, por sprucigi el gi flamon de frataj sento kaj kompato.
Cie êirkaü la enirêambro, sidantaj sur malaltaj segoj apudigitaj
al la muro, vico de virinoj senmovaj kaj kun la brakoj plektitaj,
estis en enigemaj pozoj sajnigante sur la vizagoj dolorplenan geston,
per Ja brovoj streêitaj kaj la palpcbroj . falintaj. Ili sajnis mistcra
gvardio el statuoj, el parolantaj statuoj, kiuj :hore respondis la
rozaripregon, kiun per plena kaj sana voêo diris dungita virino, la
rondon prezidante de tic , êe la plej funda parlo de la muro kontraüa
.
.
al la strato.
Pendigita per najlo en angulo, la olea lumileto palpebrumis malkvíete, kvazaü malsana okulo, dísmovante per siaj flammovoj de
rustkolora lumo la malprecizajn ombrojn, kiuj, kvazaü grandaj
kurtenoj el nigra gazo, funebrigis la êambron.
Pli funde, en la kuirejo, _tu te mallumigíta, la familio, kuniginte,
respondis kiel distrita e:fio la unutonan murmuradon de la enirêambro.
-Patronia, kiu estas en la êielo ... - diris la dungita virino per
plenda tono kaj sen nuancoj.
- ... Panon êitttagan donu al ni hodia{t. .. - respondís pli mallaüte la horo el dolorataj statuoj.
- ... do1ttt al ni ltodiau ... - postzumis malakurate la nesonora
murmuro en la mallumigita kuircjo.
Kaj oni aüdetis malgrandan bru e ton de movataj rozarioj, kaj la
paro:haj sonoriloj ... 1ting! na1tg! ... ning! nang! ... clissendis super la
vilagon, ekdormantan en Ja noktakrepuska paco,· sian plendan
sonoradon por mortintoj.
Subite, la avo, la vidvo, starigis meze de siaj samfaniilianoj kaj;
sen bruo, kvazaü li ne tusas la teron, supreniris la stuparon. !Gam
li jam staris sur la lasta:j stupoj, la ligna stuparo krakis.
- Iu supreniras! - spire diris la bofilino kun ektimo.
··

A

1) Premiita en la ra Literatura Konkurso de la II• Kongreso de la
taluna Esperantista Federaciot.
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- La patro , - silabis la plej a~a filo per neaüd ebla
voêo.
Kaj ili trank vilan ime daürigis la pregadon.
Supre, inalfo rta brilo eliris tra la porde to de la korid
oro : gi estis
de la lurnilo, kiu gvard iis la morti ntino n.
La avo, la vidvo, eniris en la êamb ron : li tenis la
brako jn pendanta j kaj la kapon sur la brust o. Apud la ruga rando
de la katal una
êapo, elturn ita, la haroj blank is kiel kana ba spina
jo ; la tuko el
nigra merinosa stofo, volvi ta êirka ü la kolo kvaza
ü busos irmilo ,
kovris al li la ment onon kaj buso n; Iia brust o sajnis
pli enfun digin ta
ol kutim e sub la trikot o, kaj la dorso pli gibiginta.
Li alproksimigis al la lito malra pide, trena nte la piedo
jn, kvaza u
li ne povus ilin sekvigi. Sur la littuk a freso kusis la
morti ntino , tu te
rígida, nigre vestit a, kun la brako j etend itaj kaj la
manoj flavaj, je
malp ura Iatunkoloro, krucigitaj sur la ven tro; el
in ter la fingroj
eligis la rozario el lignosimila selo, kies kvast o dube
blua estis glitinta sur la mald ekstr an femuron kaj pendís, kun
la faden torda joj
malk ombi taj, kvazau etend ita harar o de enabi smig
anta virino. La
kapo ripozis sur la lito mem, pli mala lte la frunt
o olla ment ona,
kunp ortan te nigran kaptu kon kaj alian kolor an,'
falditan kaj volvitan kiel banda gon êirka ü la makzeloj kaj ligita
n êe la verto por
eviti ke la buso de la kadav ro malfe rmigo s; kaj
la buso, perforte
fermita, formis malsu pre sur la vizago longan trapa
santa n sulkon,
per la lipoj enigi taj, entiri taj de la truo de la sende
ntaj gingivoj.
Apud la sulko, la nazo, akra kiel birda beko, mont
ris la truoj n,
longa jn, nigra jn, malfe rmita jn. La piedoj, nur
vestit aj per Iinaj
strumpoj, streêis amba ü pland ojn kunig itajn, rekta
jn, rigidajn kiel
starig itajn mano jn, kiuj volus haltig i la enira ntojn
.
Malgrai:Ua venta êo, kiu pasis tra la tu te malfe rmita
fenestro, kiel
spirajo trago rgo de kviet a monstro, en la êambro oni
senlis stran gJn
odoron, etera n odoron ella lasta medikamcnto, kiun
la malsa nulino
trinkis, kaj vaksa n odoron el la kandeloj, kiuj brulis
dum la sankt oleado. Sur la table to proksima al la pordo, oiea
lampo, en tera
telereto, krake tis de temp o al tempo, kvaza u estus
salo êe la meêo ;
kaj apud la telero, la suoj de la morti ntino sajnis akom
pani sin. Oni
ne metis ilin al si êar piedvesti morti nton venigas
malfeliêon : mortI

1) La kata.lu nan eapon - intern e nigran oni elturnas por mout ri íunebron . Tiam la rugo vidiga s ee la faldo eirkai í la
ka po. (N. de la R.)
z) La esprim o ~kolorat por montr i ke
io estas nck blank a nek nigra
§ajnas al mi intern ada kaj logika . (N. de la T.
) H ., de color; F., de coulet 'r;

A., coloured?; G., bunt?
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into, kiun oni portas piedvestitan al la tombejo, antau unu jaro
sekvigas samfamilianon.
. La avo, la vidvo, haltis proksime de la litkapejo; li havis la okulojn sekaj kiel du maldiafanaj vitraj pecetoj, kaj laulonge la pantalonojn, tremis la manoj, malglataj kaj · malmolaj kiel ungegoj de
raba birdo, kun tiu nekuracebla tremò, kiu lin senutiligis por êiaspeca laboro. Li levis la kapon malrapide kaj rigardis la mortintinon;
de antau pli ol dudek jaroj li ne sin rigardis tiele, intence, pro merovola impulso. Lisin rigardis, sed kiel oni rigardas nekonatan aferon,
kiun oni eê ne deziras koni : per rigardo malbrila, malvarma, pli
mortinta ol la mortintino mem; kaj li vidis glatan frunton, kun la
hauto streêita, kvazau gluita sur la ostoj, kaj malgrasan, maldikan
kolon, kiu flavis inter la korsajo kaj la kaptukoj kiel c\issirajo de
ranca grasajo. La avo, la vidvo sentis ke ia strango boris en li,sajnigante al li ke tiu rígida virino neniel estas la sama virino je kiu li
edzi~s kaj kun kiu li kunvivadis dum tiom da jaroj ; kaj mirigita de
tiu mirigajo, restis rigardante la kadavron per fiksa rigardo, kvazau
al li ankau estus haltintaj por êiam Iiaj pupiloj inter la palpebroj.
Dume, tra la malluma fenestra kadro dauris enirante la dolortonaj plendoj :
- Patro nia, kiu estas en la éielo ...
- Ning! ... 1tang! ... ning! ... nang! ...
- ... pardom~ niafn kulpofn kiel ni pardonas ...
Kaj tra la stupara Sakto senskue supreniris la malakurata murmuro de la kuirejo:
- ... .kiel ni pardonas ... niafn suldantojn ...
Subite, tra la kvieta densa] o de la cerbo de l' avo, pasis la lumo
de penso, kiel pasas luna radio tra maldensejo de primitiva arbaro.
Li pensis ke baldau tiuj sonoriloj resonoros por mortintoj, kaj la
virinoj, senmovaj, repregos rozarie en la enirêambro. Sed li tion ne
audos : li kuSos kuntirita, rígida, sur tiu geedra !ito, tie mem kie
nun kusas la edzino. Tiu penso estis klara, el pura klareco; sed gi
restigis la avon serena kaj trankvila kvazaü gi neniam estus pasinta
tra la mallumo delia cerbo, kvazau gi nenion estus kompreniginta.
Nek la koro plifortigis sian ritman kaj malfortan batadon de duzita
maSineto, nek la maldiafanaj vitroj rebrilis pro la eliro de !armo. LÏ
ja sciis ke li estas maljuna kaj ke la maljunuloj devas delasi la vivon
kiel delasas la arbon la matura frukto. Tio estis natura, kaj la naturaj faktoj estis tute ne timigaj por la avo. Ciu samaga kamarado
au kamaradino, kiu foriris, sajnis montri al li la vojon kaj fari al li
signon per ke H lin sekvu; kaj li estis preta volonte sekvi ilin. Car,
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fine, ~ kion li devas plenumi en tiu êi mondo? & li diris al si. En gia
tempo li plenumis sian devon kiel viro, sed li jam ne plu povas levi
la fosilon nek teni la branêtranêilon, kaj jam delonge la plej aga filo
kaj la bofilino mastrum as la domon kaj ili ne havas sufiêan lokon
por enlogigi la idojn. Estis necesa, do, malplenigi lokon : tiu êambro
plendpostuladas novajn logantojn, kaj li, la avo, volonte !asos gin al
ili. Nun, krom' liaj kamara doj, jam vokas lin tien supren la edzino,
kiu etendas al li la manon por helpi lin trapasi la pasejon, kiu
apartigas titin êi mondon de l' alia. Si faru tion tre baldaií, kiel eble
plej baldaií !... Kaj la avo rigardis la mortint inon, kvazaií memorigante al ~i tiun sekretan deziron, kasitan malanta u liaj maldiafanaj
kaj fiksaj pupiloj. Sed, kvazaií subite kaptus lin la timo ke la edzino
lin forgesos kaj lin !asos sola sur la tero, li havis inspiron por memor,igi Sin.
Malrapide, trenante la piedojn, kiuj ne volis sekvi lin, kun la
k¡¡.po sur la eniginta brusto kaj la dorso pli gibiginta ol iam ajn, li
forigis de la lito kaj alproksimigis al la tableto, etendan te siajn
tremant ajn manojn ; kaj Sajnis, ke ekvidan te tiun agon de la mali unulo, la du veluraj Suoj, fra te parigitaj kaj movigataj de mistera
impulso, antaiíeniris al li, por ke li ilin prenu pli baldaií.
Kaj la avo prenis ilin, reiris al la lito, kaj en la moviga nta lumo
de la oiea lampo, kiu kraketis kvazaií estus salo êe la meêo, li vestís
trankvile, serene, la rigidajn piedojn de la mortint ino.
Tra la mallum a fenestra kadro eniris en la êambron la mallaiítaj
lastajoj de la finigant a rozadprego, kaj la vasta kaj korprem anta
tJing! ... nang! ... de la sonoriloj.
VICTOR CATALA
Traduki s, E. PELLICER

. \

KLARI GO

Per tre afabla letero, kiun ni ricevis, kiam la antaiía numero est is
sub presiloj, nia kunfederaciano Sro. Joan Aubeyzon, aiítoro de la
artikolo Ctela Peco pri kiu ni parolis en la antaiía numero de K. E.,
klarigas al ni, ke en la kopistejo, kie oni kopias liajn skribajojn, oni
forgesis linion, kiu diras : << Arango de la versajo Dins sa cambra, de
la famkon ata katalun a verkisto Maragall •>. Tiu forgeso, tre bedaiírinda, estas tiom pli pardonebla, ke la skribmasinistino ne konas
Esperan ton.
Sro. Aubeyzon povas esti trankvi la: neniu dubos pri lia literatu ra
honesteco; ni mem estis certaj pri gi, kaj antaiíse ntis nevolan forgeson. Lia letero pli praviga s nin.-K . E.
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Historio de Esperanto en Katalunujo'
ULLDEMOLINS
estas la esperantista historio de Ulldemolins êar
gi datumas de ldam mi ekloAigis en la urbeto la 25"' de
Majo rgro: antaü tiu dato neniam oni propagandis nian
•
lingvon en tiu angulo de l<amparo.
De post la tago de mia alveno, mi kiel êiam daürigis la diskonigon
de Esperanto. Mi parolis pri gi alia êefaj gelogantoj de la vila~o
konvinkita, ke afero klarigata de kuracisto estas preskaü êiam akceptata apriorie en la malgrandaj grupoj el homaro. - Mi observis
ke ju pli mi propagandis des pli nia afero estis aten te rigardata kaj
tio montris al mi ke la semo ne falis en malbonan feron.
Mi taris amikajn paroladojn êe la ka fejo de Sro. Moricco preskaü
ciudimanêe dum Ja kaftrinkado, montrante al bienuloj tie kunvenintaj la bonon kaj belon de Esperanto, êu per gazetoj, êu per fremdaj
poStkartoj, êu per ekzemplaj faktoj, kiuj tre bone konvinkis kiel
êiam. De tiam kreskadis la vilagana priokupado pri Esperanto kaj
tuj mi komencis kurson al kiu êeestis kelkaj gelernant<;>j.
Dum la longa vintro de nia regiono mi daürigas la kurson kaj
tiuj gelernantoj estas fervoregaj êeestantoj kaj senlacaj propagandistoj.
] e la zs• de Julio rgu, ni grupigis en malgranda ronde to ldes
nomon dVIontsankta Stelo •> ni de pren is de la plej gran da najbara
mon to, kiu nin baras êe la sudo. Tiu << Sankta-Monto •> (Mont-Sant)
apartenis al la Monanejo el <<Scala Dei •>, kiu de la XIV.f~is la XVIII
jarcento superregis tiun êi regionon- <<PriOl·ato>), konata pro sia
riêa vinproduktado,- kaj kies logintoj pagadis al la monanoj la
malaperintan imposton de << dekono kaj primicoj •>.
~i solenigis la fondon de nia grupeto per bona kaj plaêa kaftrinkado êe la pastra domo, kie ni eltiris kelkajn klisajojn. La
grupeto akiris la jenan komitaton : Vicprezidantoj, Lto. Isidor Fabregas, parohestro; Sro. Domenech Baró, instruisto ; Sekretario,
Sro. Anton Pere, êarpentisto; Kasisto, Sro. ] oaquim Barrull tonelisto; Membroj, Sino. Joaquima Pallejà, Fino. Teresa Pere; Pastro
Alexandre Osso, instruisto; Salvador Domech, helppastro. Mi ha vis
la honoron esti nomata Prezidanto.
ALGRANDA

1) Ni publicos sub tiu êi rubriko la esperantan historion de la katalunaj
vilakoj redaktita de niaj plej distingindaj pioniroj.
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Nia grupo ínteresígas prí la esperanta movado en Cornudella, kie
ni laboras kune kun Ja samideanoj de Reus. Ni konstatu ke la plejmulto de Ja êirkaüaj vilagetoj konas Esperanton dank' al la senlacaj
amikoj de Ulldemolins.
Dno. RoMAN PALLEJA

Katalunaj efemeridoj ·
JAN U ARO
1908 - Apero de la unua numero dc la per akcioj fondita gazeto Tutmollda Espero, organo de la *Kataluna Espcrantisíam•.
Apcro de la unua numero de la gazcto Stelo Hataltma, en
Igualada.
1910- Oficialc fondigas la •Kataluna. Esperantista Fedcraciot.
La gazeto' Ttttmonda Espero farigas orgauo de la grupo •Espero Ka tal una •·
2• - 1908- Dro. Barrera fondas la grupon de Tcyà.
4• - 1906- Apero de la u nua Esper anta Fallo en la revuo joventut, el
Barcelono, sub la direktado de Sro. Pujulà.
,
s• - 1906- La fraiílinoj êeestantaj la unuan kurson de Esperanto en Barcelouo iras maniíestacie lasi simbolan sueton sur la balkonojn dc la revuo joventut.'
6• - Igo6 - La literatura revuo joventut faras epifaniajn donacojn al 50
fraiílinoj êeestantaj la I"' kurson dc Esperanto en Darcelono.
1908 - Sro. Pujulà malfermas en la Sorbono de Parizo kurson pri
10• Esperanto per kataluna Jingvo. Cecstas 20 gelernantoj.
11 a - 1906- Aperas la lrata luna traquko de la Fwzdamento de Esperallto
( revuo j ovmtut, n° 309).
13• - 1909- U nua kunveno de la Organiza Komi tato dc la va Kongrc~o en
la sidejo de f Espero Kataluna~, kun êecsto dc Si no. Rebours, kaj Sroj. Bremón, Cases, Claramunt, Pujulà, Saba·
/
deli kaj Vila.
26•- rgo8......: Vich. Solena inaiíguracio dc la grupo •Vika Espcrantistaro~.
1909 - Dro. Buxó fonc!as la grupon de Moncada.
¡a -

Ni petas niajn am1kojn bonvolu sendi pogtkarte noton pri la p le rimarkindaj okazintajoj en iliaj urboj de post la eniro de Esperanto en ili.

I) Laií kutimo de la laudo la bone kondutintaj infanoj riccvas donacojn
de la 3 Epifaniaj Re~oj trakurantaj la mondon la sesan de Janua ro. lli, per
sprita letero, komunikis al la profesoro siau intencon lasi librojn kaj florojn
por la fervoraj fraiílinoj. ( Klarigo por alijandanoj.)
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ENKETO
ni , katalunoj, farante esperantan verkon au tradukon,
ofte sin prezentas malfacilajo, kiu êiufoje estas temo por
diskutoj êiam kondukantaj al nenia solida au eê logika
•
konkludo. Mi priparolas pri la esperanta formo por esprimi plej guste la sencon de la kataluna verbo anyorar kaj giaj
devenvortoj. La taugan formon tradukantan tu te fidele tiun esprimon, kiu estas vera lingva apartajo de la katalunoj, oni eble gis nun
ne trafis.
Tiu, h.aoso, en kiun multaj el ni sin enmetas ne~idinte solvon al
la demando , igas ilin deklari, ke ni atingos la celon nur se en Esperanton estos enkorpigata la sama kataluna verba radiko, kompreneble esperantigita tiamaniere : anjora'. Kiuj tiel opinias, krom la
· rangeco de la kataluna lingvo rilate al la ceteraj, tiuj forgesas Ja
flekseblecon kaj esprimríêecon de la internada lingvo, ecoj kiuj
cetere estas la plej firmaj apogiloj por gia propaganda.
Fiero aparte, êu ni ne agus pli bone, se anstatau celi la alprenon
de nia natura la{tsona esprimo (per kio ni sajnus eble speco de reformistoj,- malSatinda kvalito-), ni cel us la elserêon de la tauga
laiísenca esprimo bazita sur la principoj de la helpa lingvo kaj tute
konforma al la plej klasika verkmaniero? . Se oni gin eltrovus, on i
sendube malSargus la katalunajn esperantistojn je certa embaraso.
Ni pri tio faru enketon, mi proponas, sur êi tiuj pagoj, êar mi
kredas ke la legantoj de K. E. ne malpravigos la utilon elêerpotan
el tiu afero; en tiu enketo devas partopreni prefere niaj esperantaj
stilistoj, kiuj es tas sufiêanombre por klarigi al ni tu te plene la
demandon.
. L

***
Mi antaue diris, kc oni eble ne ankorau traíis la internacian
formon esprimantan anyorar, anyoransa, k. a., kaj tion al mi konstatigis la malsamaj manieroj per kiuj oni tradukis tiun esprimon en
tekstoj aperint< j; unuj (la pli multaj) gin tradukas en la senco
«beda u ri» êar la francoj diras regretter para!ele; seel neegaltrafe, al
nia anyorar; aliaj skribas alsopiri, dum êiuj scias ke de unu al alia
esprimo estas graveta diferenco; kaj mi ne memoras . nun êu aliàj
pli-malpli similaj tradukoj estas faritaj rilate al tiu êi punkt9.
Nu, mi permesos min, kun la bonvoleco de K. E., aljetïtien êi
novan formon, kiun mi jugas pli logika olla ~isnunaj; mian opinion
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kontraiíd iru (se laü ili ~i tion indas) la eblaj anoj de tiu ei proponit a
enketo, kitin fakte mi jus malfermis.
Cu dirante man!wsenti, klarigita n per << senti la mankon de ... >>, ni
ne estus pli facile kompren ataj de alilingvanoj ol per la uzo de la, al
ili perforte stranga, diro << anjori >> kies akceptig o ja al ni multekos tus?
Ekzempl ojn: <<Mia pa trino estas mortinta ; gi nun mankas en la
hejmo; kaj mi sentassia n mankon, mi sin sen tas manki (je manko' ) ,
mi mankosentas sin.
La mankose ntita (ali mankese ntita) patrujo, k. t . p. Cu povas
esti pli klara?

R.

i'l'hRTORE LL

Kvankam ni ne tute konsenta s pri kelkaj detaloj kun nia samideano Sro. Martorel l, sajnis al ni tre interesa la publicon de lia artikolo kaj ni malferma s la enketon de li deziratan en la espero ke ni
havos la okazori koni la opinion de niaj kleraj samidean oj.
La demando j estas :
r• Cu bedauri, alsopiri k. a. formoj ~is nun uzitaj tradukas suW~e
bon e nian ANYORAR ? (Ni rimarkig u, ke la rekta traduko de ANYORAR
en franc-a.lingvo es tas S'ENNUYE R. jO T' ANYORO = JE M'ENNUIE DE TOl;
lai1vorte : mi enuas je vi.)
z• Kiu esprimo es tus pli gusta?
3• Cu plaêas << mankose nti >>?
Ni volonte publicad os êiun artikolon ,. kiu pritrakto s tiun t emon
kaj estos klara kaj konciza.

K. E.
EN LA PROKSIMA NUMERO:

Interesa· tra hispana lingvo traduko de la japana rakonto
La Spegulo. Aiítoro: Sro. Angt:l Novejarq ue. {Niaj legantoj
povos kompari ·gin kun Spegulo de Matsujam a la rekta traduko de Cif. Tos io aperinta en la]apana Esperantista, n° 5-8,
rgog, kaj en la Esperanta Biblioteko Internacia, n° ro-rr.)
PRI FEMINISM O. Nekonita j opinioj de konitaj esperanti stoj
kolektita j de fraiílino E. Rosell

1)

Kastiloj diras : 4echar de menost aü 4echar en

falta~,
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ENL AND A MOVADO
Senyors delegats de «<<:. E. F.>> y senyors esperan tistes de les
viles on no ·y ha delegat :
.· .
La secció més importa nt d'una revist<t d'Esper anto es aquella on ·
se dóna compte de l'estat del movime nt. La resseny a dels progressos
del nostre idioma i de tot quant amb ell té relació posa en contacte
tots els esperan tistes d'un país entre ells mateixo s i amb els extrangers. Els treballs que ·s fan a cada població · serveixen d'estimo!, un
cop divulga ts, per als mateixo s que ·Is han fet i per .als qui treballen
en altres localita ts. Tots hem de tenir un especial interès que aquesta
secció sigui ben nodrida i que s'hi doni compte de l'acte més insignificant , si n'hi ha en la nostra propaga nda.
La Redacció de K. E. ·ls prega que tinguin a bé, a partir desde
ara, enviar cada mes, abans del dia 15 i sobre targeta postal de
l'Estat, per evitar despeses i facilitar el treball, una dotzena de
línies sòbre ·Js darrers actes que agin tingut lloc en la llur respecti va
localita t; i, en el cas que no n'hi agi agut cap de nou, fer-ho constar
simplement així. Es necessari ·l que a cada número de la revista ·s
faci menció de totà vila on hi agi esperan tistes, i que puguem coneixer al detall l'estat del movime nt per dirigir amb fruit l'exèrci t
de conferenciants i propaga ndistes, la tasca del qual sols serà profitable si treballa amb metode. De l'entusia sme de vostès per l'Esperanto esperem aquest servei que demane m:
TERRAS SA
El elia 17 del mes passat, en el local de la • Lliga R egionalis ta•, tingué
lloc
una reunió dels Comités dc la e Federació~ i . del grupo •Lumon t, a
la qual
assistiren els Srs. Drcmon, Planas, Pellicer i Alavedra , Soldevila i Ventura,
ad!!més del Sr. Pujul:l i del Sr, Rigol, el simpatic arcalcle que fou quan
se celebraren les festes d'inaugu ració del grupo de la nostra ciutat. En dita reu
nió ·s
prenguer en els acord necessari s per a la celebraci ó a Terrassa del III
Congrés
de la • Federaci ó Catalana d'Espera ntistes•. Els membres del Comitè
de la
e Federaci ó• exposare n les dificulta ts de caracter local que avien
sobrevin gut
a darrera ora a Vic, i la necessita t en que s'avia vist el Comitè de la ~K.
E. F.t
d'elegir una altra localitat per celebrar- hi·) Congrés anyal, assegura nt-li
l'exit
que li cal per sa importan cia i gaire- bé p er tradició.
El Sr. Alavedra , presiden t de • Lumon ~ , en nom de tots els terrassen cs
a lli
reunits, acceptà amb entusiasm e l'elecció de Terrassa , manifes tant que
d esdc
aquell moment tots els fills de la ciutat farien tots els esforços possibles
p er
d eixar en bon lloc el nom de l'Esperan to i el de Terrassa mateix.
Tant greu decisió avia de sagellar- se de manera més solemnia l, per
a Jo
qual ambdós Comitès passaren a l'ermós tea tre de la societat, on se trobaven
convocat s tots els samidean of tcnassen cs i nombros es families encara
no esperantist es. Davant de tant distingid a concorre ncia, el Sr. Pujulà donà
una
conferen cia sobre !.'Idea interna de l' Espera1tfo, explican t a grans trets
l'esperit d'interna cionalism e que batega en tots els sers i manifest acions superiors
dc l'epoca moderna . Féu l'istoria i explicà la raó d'esser d e la 4 Federaci
ó Catalana~ i dels Congress os que avia celebrat, donà
compte de la de"cisió que
acabava de pendrc-s , i preguntà als esperant istes alli reunits si acceptav
en
l'idea de celebrar el III Congrês a Terrassa , y si prometie n coadjuva
r-hi ple-
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nament. La mateixa pregunta dirigf als no esperantistes. Per dugues vegades
un s[ unanim, subratllat per aplaudiments, se féu sentir en la sala.
L'entusiasme que ·s desvetllà, i els comentaris i project es que començaren
a fer-sc, sols se moderaren per deixar sentir la paraula del nostre digne viçpresident de la 4 K. E. F.~, Mn. Planas, qui sentidament glosà l'idea del mutu
amor i regracià en nom de la e Federació • ·Is terrassencs.
L'acte termenà en mig d'aplaudiments. Se formaren grupos, s'es tabliren
proposits, s'iniciaren idees, se p lantejaren programes dc festes; els organitzadors dels Jòcs Florals ¡·emarcaren lo poc que costaria t robar una reina rle la
festa maca, essent-ho tant totes les presents; els potser no tan t poetes, però
més practics, parlaven dels otels, cic lc-s cambres per osletjar r is nombrosos
congressis tes que vindrien; i tots junts, gaire-bé en manifestació, anàrem a
l'estació a despedir els l{omitatanof dc ~ K. E. F . •; Ja Sra. Rebours, que avia
acompanyat el seu espòs; els esperantistes d e Barbarà, que avien escortat ll ur
mestre, Mn. Planas.
Si semblava que ja ·y erem, al Congrés I
Entre ·Js que quedàrem s'inicià l'idea de celebrar amb un lunch l'entrada
de l'any nou, ·que ha de d eixar tant bons records en el moviment esperantista
de Terrassa i en Ja marxa general dc Ja nostra estimada 4 Federació•.
[( o1·espondanto
(El Comitè organitzador del III Congrés constituirà una Comissió de Propaganda, que desde aquestes p lanes informarà metodicament, a tot s els companys de Federació, dels treballs que ·s vagin fent.
Tots els companys que tinguin a lguna idea per contribuir al millor exit del
Congrés seran ben amables posan t-Ia en coneixement del S1·. A lavedYa. president del grupo * Lttmon~ - Terrassa.
La data d el Congrés queda com se decidl a Tarragona, això es, pera Sant
Pere i el dia següent, diumenge.
Es gaire-bé segur que en el número proxim se publicaran els t extos a traduir del Concurs Literari.
Tinguin present, els federats qu e ·s vulguïn preparar per obtenir el titol de
profesor o ·I de capacitat, que forçosament, segons el R eglament de la <• Federació ~, s'han d e celebrar examen s durant el Congrés, sigui quin sigui ·1 nom bre de candidats.)
·

ALILANDA MOVADO
BELGICA
Charlcro·i. - Gracies a les grans manifestacions d el III Congrés belga, i a
la visita que ·Js esperantistes extrangers hi feren durant el VII, 156 nous deix ebles segueixen el curs del professor Delvaux. La gran sala de J'At en€'u no
pot contenir. el nombre d'assis tents. No es <l'extranyar : tota persona una
mica culta que comprova l'utilitat dc l'Esperanto l'aprèn tot seguit, sense excusar-se amb falta de temps, que moltes vegades es falta ... de ganes.
Molenbeek St. ]ean.- Ens enterem (i no cal dir qu e ·ns en a legrem) qu e
a l'Universitat Popular s'hi ha obert un curs d'Esperanto.

ALEMANYA
J(othen, Anh . - Fa més de dos anys que a la «Friedrichs-Polytech nikum •>
se dÓnen cursos d'Esperanto amb p ermís del Govern del d ucat d'Anhalt. Ara,
en aquesta escola, s'hi ha obert una nova secció p era enginyers de comerç, en
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Ja qual l'Esperanto es obligatori en els 11xamens preparatoris; de manera que
cada deixeble ha de presentar un treball escrit en diverses llengües i en Esperanto. En l'examen oral poden elegir una llengua d'entre quatre, entre les
quals està comprès l'Esperanto. En el començament de 'l'actual curs ja s'hi
han examinat dos senyors que han elegit l'Esperanto pera· l'examen oral.
Veus-aqu Ja primera vegada que l'Esperanto es oficialment aprovat pel Go ·
vern a Alemanya. Aquest exit el devem a ls treballs del dirEctor professor doctor Foehr i del senyor enginyer Yv. Kohli.

***

Se fa molt difícil resumir, tant sols, el moviment esperantista alemany, a
causa de la seva gran intensitat. El Germm1a Esperantista publica una cronica
per la qual se pot veure que ·Is companys alemanys treballen de valent. En
m~s de 50 ciutats i viles s'organitzen contínuament conferencies, cursos, excursions, festes, i tota mena d'actes de propaganda.
Esperantistes d'aqni casa : a treballar si no volem quedar a reraçaga del
moviment esperantista mundial!
E . PELLICER

OFICIALA PARTO
La Komi tato de • !(. E . F. •, ricevis sia tem pe. komunikajon de S ro. J. Palmarola, el Vic, per kiu li eksigis kiel membro de tiu komi tato, kaj kiel Prezidanto de la organiza Komitato de la Illa Kongreso.
La Komi tato de *K . E. F.», akceptonte tiajn eksigojn {aris diversajn
klopodojn esperante trovi solvon al tia speciala situacio. Rezultato de tiuj
klopodoj estis la konkludo, ke la ur bo Vic ne estas sufiee preparita por gastigi
la III••, kaiíze de specialaj cirkonstancoj de gia loka movado, kaj sekve, oni
prenis la decidon okazigi la III•• en Terrassa, urbo kiu entuziasme akceptis
la proponon.
Ni esperas ke niaj kunfederàcianoj klopodos kiel eble plej muite por ke la
:Kongreso atingu grandan sukceson. - e K. E. F.~

KORESPONDADO
S ro. Jo ha no Gi li : Via artikolo, tre amuza kaj verkita en bona Esperanto,
eble estus malbone komprenita de multaj . Ni bedaiíras I Sed ni esperas, ke vi
ja trovos aliajn ban·ilajn temojn malpli glitigajn I - Sro. M. S., Terrassa:
Dankon; ni prenas noton pri via sciigo. Cu vi ha vas permeson de la aiítoro?
Vi agos tre bona petante ~in almenaii al la firmo, ldu gin eldonis.- Sinjoro
J, M.• Cuadras, Igualada : Ni ri ce vis vian leteron. - S ro. J. B. Albiñana : Ni
atendos vian duan leteron, gis la 15 Januaro-, kaj ni ne respondis antaiíe al vi
ear estas neeble la intervido de vi proponita.
Presej• «L'ATenç .. : Rambla de Catalunya, 24.-BARCELONA
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Regla ment de la

Federac~ó

Cat ala na d'E spe ran tist es
I

Article primer. - O!Jeda constituïda amb el
convenient, en concepte de despeses, un 5 per
nom de « Federaci ó Catalana d'Espera ntistes»
I 00 de les quotes que cobrin.
la federació d'espera ntistes en terres de llt;ngua
Art. setè.- El Comitè de la « F. C . d'E.»
catalana.
cridarà almenys una vegada l'any, en diferent
Art . .egon. - L'object e de la « F . C. d'E.»
localitat, durant la primavera i en dia festiu, a
es l'unió de tots els esperantistes en terres de
tots els seus federats, en Assamb lèa o Congrés
llengua catalana per a la divulgació i propaga nda
general, en el qual, previa ordre del dia, se dode l'Espera nto, per als fins de la representació
narà compte als assistents dels treballs i gestions
aconsellada en la reunió general del V Congres
fets pel referit Comitè Directiu durant son
Internacional d'Espera nto a Barcelon a, i per doexercici, s'acorda rà '1 lloc on agi de celebrar -se
nar ·compliment a tots els acords i consells, que
el vinent Congrés o Assamb lea, se nomenaran
afectin als esperantistes en colectivitat, provinents
els individus que agin de formar el Comite per
dels Congressos Internacionals o dels nuclis dial següent exercici, i 's discutira n les proposirectors de la llengua del Dr. L. L. Zamenh of. · cions que
agin sigut presentades abans de la
Art. tercer. - Per al millor compliment de
sortida del número de la revista anunciant el
l'article anterior, la « F . C. d'E.» publicar à una
Congres o Assamb lea, i incloses en l'ordre del
revista gratis per als federats , l'organització de
dia. Els individus del Comitè podran esser rela qual serà determin ada per un Reglame nt eselegits tant sols un cop.
pecial interior publicat pel cos de redacció . i
Art. vuitè.- El Comit~ estarà facultat per
previa acceptació del Comite Directiu ,
crear les seccions· que cregui mês convenients
Art. quart. - La «F. C. d'E. JJ constarà
per a la prosperitat de la «F. C. d 'E . n i de
unicament de membres individuals, que contril'Espera nto; les Juntes de les quals seran renobuiran al seu sosteniment amb la quota mínima
vades per cada Comitè entrant.,
de tres pessetes anyals pagades per endavant.
Serà Presiden t nat de cada secció un indiNo obstant, tota societat o grupo podrà envidu del Comitè designat per aquest.
trar a la << Federaci ó >> . amb els mateixos drets i
Art. novè. - ,Tols els acords de les Assamatribucions que 'ls membres individuals.
blees i Congressos seran presos per majoria abAdició aprovada en el Congrés de Tarragosoluta de vots dels socis assistents.
na.- Els Presiden ts dels grupos aderits for. Ari. desè.- Les esmenes que vulguin [er-se
maran un Consell. Cons uitiu de la « Federaen aquest Reglament auran de presentar-se en
ción, ad el qual podrà dirigir-se ·1 Presiden t de
temps convenient per esser incloses a l'ordre
la mateixa per coneixer la seva opinió en els cadel dia' i publicades en llur totalitat, car unicasos en que 'u cregui convenient. El Consell inment podran esser discutides i aprovades en les
formarà mensualment al Comite de la « FedeAssamb lees o Congressos g_enerals.
ració » sobre afers esperantistes, fixant especial
Art. onzè.- La llengua oficial serà l'Es·
atenció en lo que fóra de desitjar per a la millor
peranto, podent esser usada la qtalana en les
marxa de la « Federaci ó >> i de la propaga nda
Assamb lees.
esperantista.
Art. dotzè. -En cas de disolució previ
Art. quint. - La «F. C . d'E.» serà regida
acord de la «F. C . d'E.», els fondos existents,
per un Comite Directiu compost de Presiden t,
o que resultin de la liquidació, passaran a la
· Vic·pres ident, Caixér-administrador de la re« Centra Oficejo l> , domiciliada a Paris, pera la
vista, Vic-caixer-administrador i Secretar i.
propagació de l'Espera nto.
·
Aquest Comite serà censor de la revista.
Article trdnsilori. - La « f', C. d' E .» serà
Art. •is~.- Els - federats de cada localitat
domiciliada a Sabadel l, carrer de Gracia, 12.
elegiran un delegat que tindrà a son carrec : rePer la Comissió Organitz adora : Domene ch
collir les quotes dels feder~ts, fer les comunicaSerdà, Joan Piferrer, Antoni Martí, J . Camp•,
cions necessaries per als efectes del article seA gusti Badi~. Santiago Puigbon et i Joan Romeu.
gon i demés assumptes del regim de la « F . C.
d'E. n i esser l'intermediari entre ·1 Comitè DiAprova! , en data del 14 de febrer dè 191 O,
rectiu i els seus representants . .
pel senyor Governa dor Civil de Barcelona.
Adició aprovada en el Congré• de TarragoHi ha un sagell que diu : Gobiern o Ci~il
na.- El,s delegats podran retenir-se, si ·u creuen
de la Provincia de Barcelona.
J
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Kolekto de lernolibroj
Kata luna j kaj Kastilaj
Ptas.

; .1.

i'25
Fzmdame nto de Esperant o, L. L. Zamenh ot (Eidono hispana) .
* Gramatic a rahonada de la llengua Espera11to, S ro. Pujulà i Vallès. · 2
3
*Vocabu lari Esperant o-Català , Sro. Pujulà i Vallès.
3
»
.»
*Vocabu lari Català-E speranto , »
BrePosvorta reto Espera11to-Català i Català-E speranto , Sroj. Úro.

mon, Martí i Aldrich
Katalzm~ Slosilo .
Quiere V. aprender Espe1·anto?, S ro. Dro. J . Brerrion Masgrau .
Gramdtic à y Vocabulario Espermzto, Sro. Dro. J. 13remon Masgrau .
Vocabulario Espermzt o-Españo l, Sro. l'. Pujulà i Vallès .

0'75

»
Vocabula rio Español-Espe1·mzto, ~~ »
A. L .. Villanue va.
Cari,
Th.
de
o
Esperant
de
Primeras leccio11es
Manual y Ejercicio s de la lengua Esperant o, Inglada~Villanueva.
Vocabulario Esperanl o-Españo l y Español- Esperant o, Inglad a-Vi-

3
0'60
i'50

»

;

',_

0'05
0'50
3

3

5
llanueva .
3
Curso p,·dctico de Esperant o, Duyos-In glada .
2
*Gra mdt ica de Esperant o, S ro. J. Garzon Ruiz
4
»
»
»
Prontuar io de Esperant o,
0'25
Program a d'Espera nto, J. 13. Albiñan a .
3
El Esperant o al alcance de todos, Fernand o Soler y Valls.
Tiujrt verkojn on i rovas mene i êe nia administ racio sendante kune
la monon , plus o'z5 ptojn. por Ja rekomen ditaj postelspe zoj.
• Bindita 0'50 ptcs. plic.

ATEN TU
Óu bona Esperanti sta devas havi la belan ponreton de nia Majstro, silke
teksita ~e la Industria Lernejo de Sat¡adell. · .
Tiu portreto estis donacita al Oro. Zamenho t, okaze de la v• Kongreso en
Barcelona , kaj estas la plej simila al Li el la faritaj ~is nun.
Estas ricevebla kontrai:í 1'20 Sm. senditaj al nia administr acio.
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S~NPAGA

Frederich Pujulà

POR LA GEFEDERACIANOJ

NIA DEVIZO: «MARO ESTAS GUTARO»

Pri ... , Fred. Puj ulà .--JJJ 6 /{on gresa de la ~Ií.. E. F.&;
Valentí Alavedra. - Historio de Esperanto en Katalunujo (Sant Feliu de Codines), N. N.--La spegulo, An gel N ovej arque.- I I a Literatura E o nkurso
(Eksterordinaraj temoj). - Pri fenzúiisrllo, Varis.Katalunaj efemeridoj.-- V IJJa Universa/a Kongreso
Esperantúta (r a cirkuleró ). - Enlanda Movado,
A. Badia kaj Delegitoj. - Bibliografia, Tamen,Ojiciala parlo, <•K. E. F.•-Korespondado, R ed. kaj
Adm. --(Suplemento). Alvoko· al la II" Literatura
Konkurso de la « Kataluna Esperantista Fede~acio •
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Societoj kaj Grupoj aligintaj a:l
"Kataluna Esperantista Federacio"
Esperanta Semo. .
Nova Semo . . .
Vika Esperantistaro
Esperanta Nesto. ' .
Oleta Stelo
..
Lumon. .
Casino del Comercio
Espero Kataluna
Esperanta J uneco .
La Rondo. . . . . . . . . . . . . . . .
E~peranta ~ako (secció del C. A. de D. del C. y la I.) .
. . . . . . . . . . . . .
~tam Antauen .
Semo (Ateneo E. P.)
Escola Universitaria
Forigu Barojn .
Esperanta Frateco
.
Kulturo
Barcelona Stelo.
Unió Catalanista
Novan Vojon . .
Esperanto kaj Patrujo.
Evolucio . . . . .
Universala Frateco .
¡ Supren! . . . . .
Tarragono Esperanta .
Monta Grupeto. .
Esperanta Akvofalo
Oerona Esperan tistaro
Amo bj Espero
Pa..:a1 Batalantoj .
Laboro Esperanta .
Esperantista Grupo.
Kamparo . .
. . .
Frateco .
Esperantista Amikeco.
Esperanta Amo. .
Esperanta Idealo .
Montsanta Stelo .
Esperanta Amikaro
llerda Espero
Frateco . . . . .
Esperantista Junularo.
Esperanta Auroro . .

Sabadell
Reus
Vic
Barbarà del Vallès
Olot
Terrassa
»

Barcelona
»
»

»
»
»

»
»

,,

»
»
»
»
»

»
»

»
Tarragona
Sant Llorenç Savall
Ripollet
Girona
»

Castellar del Vallés
Vilanova y Geltrú
Mataró

s. Perpetua òe la Moguda

Vendrell
Manlleu
»
.
. S. Coloma de Farnés
Ulldemolins
Banyolas
Lleyda
S. Feliu de Guíxols
Terrassa
Barcelona

Tot l'Espefanto en una fulla
Edició de la «K. E. F.». A so centims el cent. Fulles insustituibles
per a la propaganda en vetllades, excursions, etc.
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«K. E. F.>>.- /{orespandado, Red. kaj Adm.
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PRI. ..
PROPAGANDO
esperantistoj formas en Ja mondo apartan socion, bedaiírinde. Nia celo estas pligrandigi gin ; nia devo gin
defendi. La celon ni plenumas per la multenombraj grup•
oj. La devo ne eiam estas bone plenumita; kaj sajnas al
mi, ke bona konstànta defendo de nia ideo estus tre fekundà por
nià movado.
Por bo ne starigi defen don, ni de vas unue bon e scii, el kio konsistàs
la a.tako. Kiam ni konos la àtakantojn ni povos tràfe celdirekti nia.jn
armilojn kaj fortojn.
Ni devàs esti ~entemaj, tro~entemaj, ka.j principe ni devas vidi
atakon en eio, kio nur ne estas favora. La simplan intergesta.don de
du alilingvanoj, kiuj vàne penàs interkomprenigi, ni devas konsideri
kiel ofendon al ni, kiel homoj kaj kiel esperantistoj. Kiel homoj, ear
ili malaltigas la gradon de nià gento. Kiel esperantistoj, ear ili ne
I
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sdas pri nia ekzistado. La unuà estas kulpo illa, kiun ni homame
devas eviti. La dua estus kulpo nià se ni ne alproksimi~us tuj al fa
kvazaiímutuloj kaj ni ne nomus al ili trifoje almena.ií la vorton
Esperanto, por ke ~i gravurigu en ilia.jn cerbojn moligitajn tiam de
la malfacila. situacio. Nia.j prapatroj, kiuj eble estis tre delikataj
personoj , profitis tam en la ekzekuton de krimuloj kaj vangonfrapis
antaií ili siajn filojn, per ke la ekzemplo restu neforigebla. Mi ne
kurag<rs konsili tiàn procedon por propagandi Esperanton, êa.r vere
tiam la ofico de propagandista estus iom dan~era. Alilandulo, kiu
vane penas komprenigi sin, estàs sufiêe malbonhumora por ke oni
trudu al li tro intemacian esprimon. Sed li neniam forgesos, ke unu
fojon, kiam li estis en grava situacio en fremda lando, ruga pro
trogesta.do, klopodema por sin tiri el malfacilajo, ia sinjoro trankvila,
ridetanta, alproksimigis al li kun la manoj en la posoj, kaj mieno
feliêa, kaj alparolis al li tri fojojn la vorton Esperanto. ~ Kio es tas
Esperanto?~

Aparte de tiuj êiutagaj okazoj, estas aliaj tiel multe oftaj fajloj
al la bazo de nia ekzistrezono, kiujn ni devas evití kaj kontraiíbatali.
Ciutage en la gazetoj legigas a.sertoj, kiuj ne rekonas alian kaiízon
ol la teruraj neniam sufiêe kontraiíbatalataj antàiíjugemo kaj pensinercío. Nun estas vualo etendita antaií la okuloj de la homoj malpermesante vidi la kasitan veron de la aferoj; pli malfrue estas mallaboremo repripensi la stereotipita.jn sociajn konkludojn kaj konvenciojn. Kiu el ni ne legis cent fojojn pri la 8o mílionoj da homoj
parolantaj hispa.nan lingvon? Mi pàrolis pri tio en Antverpeno kun
nia êilia emínentà. samideano Dro. Fraga, kaj ni havis okazon rideti
iom. Oni enkalkulas la tutan Sud-Amerikon en la hispanlingvajn
landojn. Oni forgesas que Brazilio parolas portugale, ke Meksikla.ndo
parolas pli ol 6o malsamajn língvojn !, ka.j ke ella cetero, enhavanta
ankoràií ne 30 milionojn da homoj, restas nur la gràndaj urboj por
la hispana lingvo, êar la kamparo kaj la. montoj pàrolas guaraní,
quichua, aymara kaj la araukanajn lingvojn. Ni aldonu nenion pri la
granda diferenco ekzistanta. inter la Amerika hispanlingvo ka.j la.
hispana lingvo mem. Antaií kelkaj monatoj mi estis ofte devigata peti
al peruaj parencoj miaj, ke ili klarigu al mi katalune. Kaj mi estis
edukita en Kubinsulo! La diferenco est as pli granda ol in ter la nu na
hispana lingvo , ka.j la hispana parola ta de la 100 mil hebreoj logantaj
Konstantinopolon, kiuj tamen parolas, kiel~en la epoko de Cervantes!
Ni devas do, konstraiístari tiajn asertojn, kiuj kreas àtmosferon
malbonan por nia propaganda. La gazetaro estas tre favora al ni en
Barcelono, sed ni ne povas Iacigi gin individue. Ni devas respon di kaj

KATALUNA EsPERANTISTO

37 1

korekti , kaj rimarkigi , sed ofidale;ne en la nomo de tiu aü tiu alia , kiu
subskribas la artikolon, seden la nomo de la tuta Federacio. Tiu êí
devas kreí kornisiítaron de policemaj samideanoj, kiuj traflaros la
gazetojn al la serêado de krimoj kontraü la vero. Tre korekte, tre
afable, sed tre severe kaj argumentite, ili en la nomo de êiuj petos
kaj se necese postules la restarigon de la vero difektita..
Antau kelkaj tagoj mi rimarkis , ke la hispana Ministro de Stato,
kaj la fra.nca Ambasadoro, devas uzi interpretistojn por interparolí
prí la grava afero de Maroko. Oni mortasen Maroko, oni pridiskutas
hngojn en la mondkarto, kaj la pensoj de la diskutantoj devas esti
tradukítaj !. .. Mi partikulare skribis al ambau statistoj leterojn pri
Esperanto. Cu ili ne estus pli trafaj ne mi estus povinta oficiale
paroli en la nomo de la centaroj da. katalunaj esper::ntístoj?
FRED.

PumLÀ

SELKO KAJ PANTALONO
Perdi selkon estas malagrable. Car kiam oni perdis ~in, plimalpli baldau
oni perdas la pantalonon . Plej simpla homa logiko certigas ~in . Tamen kazuisto povus sur bo ei starigi ple j komplikajn konsiderojn. -Ee riskante paroli
kvazaii ekzercaro li povas diri, ke pli facile ol perdi pantalonon, kiam oni
perdis gelkon, estas perdi §elkon, kiam oni perdis pantalonon . Tion li ja povus
pruvi. Efektive, ear roultaj homoj kunportas pantalonon kaj ne selkon, li ja
povus aserti ke Selko ne estas necesa por Ja subtenado de la homa krurvesto.
Kontraiie, ear neniu homo kunportas selkon sen pantalono, li povas kredigi al
ni, ke la senpantalona kunportado de §elko ne estas e bla. Sekve li povas
supozi, ke ei u senpantalona homo jam perdis sian §elkon; tam en ne supozante,
ke li perdis antaiíe la pantalonon; êar se li supozus ke li perdis tiun ei, li
ankaií devus supozi, ke eble li perdis gin tial ke a.ntaiíe li perdis sian selkon.Tamen, kvankam la perdo de §elko, kiam oni perdis pantalonon, eble logike
estas pli facila ol perdo de pantalono kiam oni perdis Aelkon, la faktoj pruvas
ke ~i ne estas tiel ofta, ear efektive. ni tu te ne scias pri homo, kiu perdis la
Aelkon perdinte la pa.ntalonon, kaj tamen ni bone konas iun, lciu suferís la
malan kombinajon.
Cetere, ni komprenas ei un katastrofon en la borna vivado; sed eu ni povus
pensi, kiam nia kara amíko - perdis sian selkon dum la Kongreso de Tarragono, ke li perdos la pantalonon en ... la Kongreso de Antverpeno ..... post
du monatoj ?11 ...
Les felicitacions que hem rebut per la cura amb que ha sigut compost el
darrer número de K. E . les trasmetem al nostre samiàeano Sr. Jimeno, el tipograf de •L'Avenp, qui s'en ocupa.
Tromulto da partikulara laboro malpermesas al Sro. Antono Codorniu
resti en sia loko de ju~anto de la Literatura Konkurw. Ni tre sincere bedaiíras
lian neeeeston, kaj profitas la okazon esprimi al nia distinginda samideano
nian aitan estimon kaj profundan eagrenon.

***
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IIr Kongreso de la
« Kataluna Esperantista Federacio>>
A

OJ AJ pro la honoro; kiun la Komi tato de «K. E. F. 1> faris

al ni, elektante nian urbon por gastigi Ja III•n, kaj kun
la kurago, kiun alportis al ni la afablaj kaj kuragigaj
vortoj de niaj amegataj samideanoj, la Komitatanoj de
<< K. E. F.~. ni entreprenis kun fido kaj fervoro la preparajn taskojn,
povante antaiídiri per la sciigoj, kiuj sekvc.s, ke tiu Kongreso estos
nova sukceso por la celo de Esperanto kaj de la Federacio,
Al la alvoko, kiun ~ Lumom faris al kelkaj esperantistoj por
aiingi ilian decidan kaj valoran kunlaboradon, por bone arangí la
organizàjn taskojn, ni vere devas diri, ke eiuj senescepte respondis.
Tiu-êi vivoplena kunveno, en kiu sin trovis êiuj kamaradoj kun nova
emo al la laborado por Esperanto, estis tre profita kaj esperdona.
Du komisionoj zorgos respektive pri la organizado de festoj kaj
pri la propagandaj aferoj. Ili estos prezidataj de niaj aktivaj kaj
nelacigeblaj propagandistoj de la lingvo internada Sroj. Collet
kaj Badía, kunlaborante kun ili la ne malpli fervoraj Rambla, Pineda, Ortiz, Soldevila kaj Atissó, en la unua; kaj Oliart, Ventura, Casanovas, Figueras, en la dua. La Prezidanto, Kasisto kaj Sekretario
estos respektive, la Prezidanto de «Lumon1> kaj la entuziasmaj esperantistoj Rossendo Roig kaj Marian Solà.
Kaj jen, ~erio dà projektoj per kiuj ni volas vin regali : Popola
manifestacio de simpatio al Esperanto, kaj imponanta akcepto kun
êeesto de la aiítoritatoj, reprezentantoj de korporacioj, la societoj
kun siaj standardoj' la noroj kaj urba muzikistaro por ludi kaj kanti
nian himnon. Granda Festo dediêata al la Gekongresanaro kun la
kunlaborado de la aplaiídata <<Escola Chorah> kaj gia admirinda fako
de Ritma Gimnastiko. Niaj << Floraj Ludoj 1> havos lokon en la belega
Teatre Piincipal, jus inaugurita; splendida ekspozicio por mon tri
la utilecon kaj disvolvigon de Esperanto; teatra prezentado; festeno,
baloj, vizi toj, êio-êi kiel propra afero nia ; krom tio, ni ankoraií
havas plenan programen de Cefa Festo, okazonta en tiuj kaj sekvantaj tagoj. Tamen ni devas diri ke êio-êi tio es tas ankoraií projektoj,
fantazio, sed ni estas certaj trovi helpon moralan kaj materialan êe
la korporacioj kaj privatuloj de nia Terrassa.
En intervido, kiun ni ha vis kun la respektinda Urbestro de Terrassa, Sro. Josep Ullés, li mon tri s al ni sian entuziasmon por la Kongreso, afable promesante al ni la helpon de la Urba KonsiJantaro.
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Saman akcepton ni trovis êe aliaj gravaj personoj de ni vizititaj.
Per tiuj projektoj, kaj se vi, gekunfederacianoj, pretigas por
kontribui per via entuziasmo al la sukceso de la Kongreso kaj de
nun decidas partopreni en gi, ni povas absolu~e certigi ke nia III"
estos nova kaj granda triumfo por Esperanto kaj por nia Federacio.
De êiuj kune dependas la sukceso de la Kongreso.
VALENTÍ ALAVEDRA
Pre:zidarzlo de • Lrzmo1u

* * *
Historio de Esperanto en Katalunujo
SANT FELIU DE CODINES
Esperanton en tiu urbeto, kiu sidas sur la montaro
inter Caldes de Montbuy kaj Castelltersol, Dro. Joaquim
Coll, pastro. Kiam li alvenis, kiel vikario, neniu apenau
•
konis pri la ekzistado de nia lingvo, malgrau la V• Kongreso de Barcelona I
Je komenco de la jaro rgu• dank' al lia propaganda kaj al la
kunhelpado de fratoj Mauri, tenistoj de la Esperantista Panvendefo
de la strato Semoleras, en Barcelona, kaj filoj de tiu urbeto, kvin
junuloj kunigis êirkau pastro Coll por komenci kurson de Esperanto.
La kurso certe estis malmultenombra, sed la kvin lernantoj restis
fidelaj gis nun, êeestante senêese la du semajnajn klasojn, kiujn o ni
donas en la paro1iestra domo.
Antaií du monatoj, oni anoncis per la gazetaro, ke karavano de
membroj de Espero Kataluna pasos tra nia urbo, ekskurse al Sant
Miquel del Fay. Granda estis la intereso, kiu vekigis, sed la esperoj
rezultis vanaj pro la tro rapida trapasado de la ekskursistoj.- Pli
bonan rezulton kauzis la vojago, kiun dum la lastaj festoj de novj aro
faris al ni gesinjoroj Rosals, kiuj restis du tagojn êe ni, komunikante
multe da entuziasmo al ~a novaj esperantistoj de Sant Feliu kaj
promesante alian viziton.
Pro la malgranda nombro de enurbaj samideanoj ne estis ankoraií
eble starigi grupon. Sed niaj samideanoj trovos êi tie krom pastro
Coll, la junajn fraulinon Encarnació Borrell kaj fraulon Lluïs Puigcarló, kiuj havos plezuron tre komplezi ilin.
N. N.
EMIS

* * *
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La spegulo'
ta Japana rakonto'

~

multe da tempo kunvivadis trankvilaj viro kaj lia
edzino, ambaií junaj, kaj kun filino, knabineto, kiun la
geparo amegis tutkore. Mi ne povas diri al vi iliajn nom•
ojn, ear mi ilin forgesis, sed tiu de la urbo en kiu ili
lo~adis estis Matsujama, en la provinco de Eklugo.
Okazis do, ke estan te ankoraií la infano kvazaií pupeto, gia pa tro
estis devigata vojagi negococele en la urbegon, eefurbon de J apanujo.
Sidas tro malproksime la urbo, por ke la patrino kaj filino lin akompanus, kaj tialli foriris sola post karesa adiaiío kaj promeso alporti
al ili belau memora] on.
Neniam la patrino estis iranta piuen ol gis la proksima vilago,
kaj tial, §i iomete ektimis pripensante la longan vojiradon trairotan
de §ia edzo, sed sam tem pe §i fieris pensante, ke li estos la unua homo
de la regiono vizitinta la grandan urbon, kie logadas la Rego kaj la
plej altrangaj sinjoroj, kaj en kiu vidigas belegajoj kaj kuriozajoj.
Alvenis, fine, la tago, en kiu la edzo devas reveni; tiam la pa trino
surmetis al la knabineto §iajn plej bonajn vestojn, kaj §i ankaií sin
omamis per vesto blua, pri kiu §i sciis plaeis al li. Imagu kiom goja
estis la bonanima virino, kiam §i vidis alvenantan sian edzon sanan
kaj sukcesan, kaj kiel la etulino plaiídis per siaj manetoj kaj gaje
ridis, kiam §i vidas la belajn ludilojn, kiujn §ia patro por si alportis.
Li multon rakontadis pri la mirindajoj, kiujn li vidis dum la vojirado
kaj en la urbo mem.
NTAU

r) Premiita en la ra. Literatura Konkurso de • K. E. F.• per la premio de
la •Cambra de Comerç~. de Tarragona,
2) Niaj samideanoj certe konas Ja Spegulon de Matsufama esperantigitan
de Cif To§io laü la verko de Sazanami Sanjin kaj ~ia angla traduko de sinjorino Ozaki kaj aperintan en f apana Esperantista, no 5-8, rgog, kaj en la Esperanta Biblioteko Internacia. brosuro ro-11. Ambaií rakontoj estas samaj, aü
almenaií devenas de samafonto. Kiam nia amiko Sro. Novejarque tradukis el
hispana lingvo ~in, li tute ne sciis pri la tradukajo de Cif To§io. Nek li, nek
ni, ni estas partionoj de tradukoj tra tria lingvo. Tamen ear la Novejarque'a
traduko estas vera spegulo de la hispana originalo ~ajnis al ni tre interesa
publikigi ~in. Ella komparo, dank' al la bonega tra hispana lingvo traduko
de Sro. Novejarque, oni povas konkludi, kiom multe aliformigas originalojn
tradukoj en naciajn lingvojn.
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«Mi alportas por vi belegan obj ekton -li diris al sia edzino ; tíon, kio estas nomata spegulo. Rigardu sur ~in kaj diru al mi, kion
vi vidas interne. & Li tiam donis al si lignan skatolon, gla tan kaj
blankan, en kiu, gin malferminte, lia edzino trovis rondan objekton
metalan. Unuflanke gi estis blanka, kvazaií polurita argento kaj
ornamita. per birda.j kaj floraj figuroj reliefaj, kaj aliflanke, brilanta
kiella plej klara kristalo; kaj gin ekenmanigante, la virino observis,
tiel rave kiel mire, ke en gia interno vidigas vizago feliemiena kaj
riderna, montranta dividitajn lipojn kaj viglajn okulojn.
<' Kion vi vidas? >> denove sin demandis sia edzo, kontenta rimarkinte sian miron kaj goja ear li estas pruvinta al si ke li iom
lernis, dum lia hejma forestado. <1 Mi vidas belegan virinon, kiu min
rigardas kaj movas la lipojn, kvazaií parolanta, kaj kia harardo! Si
surportas bluan veston tu te egalan kiel la mian ~. <1 Kompreneble,
simplanima infano, tial ke vi vidas on la interno vian bildon mern »,
respondis la edzo, fiera, ear li scías ion, kion la edzino ignoras. «Tiu
ronda metalpeco estas nomata spegulo, kaj en la eefurbo eiu posedas
gin, kvankam ni ankoraií ne estis gin vidinta. »
La memorajobjekto ravis la virinon, kaj dum multaj tagoj si
senlace sin rigardadis sur la spegulon, êar, tial ke tiam estas la unua
fojo, kiam si vidas kaj havas tielan objekton, tiam estas ankaií la
unua fojo, kiam si povas vidi sian vizajon spegulita sur la polurita
surfaco. Si tuj opiniis, ke tiel miriga objekto estas tro multvalora por
gin uzadi eiutage, pro kio si baldaü reenmetis la spegulon en gian
ujon kaj ~in zorge gardis inter siajn plejvalorajn objektojn.
Jaroj forpasis; edzo kaj edzino daüris kunvivadante feliea¡. La
gajeco de ilia vivo estis fiksita sur la juna filino, kiu kreskadis estan te viva bildo el la patrino kaj tiellaborema kaj kareserna ke eiun
morgaiían tagon piu sin amas §iaj gepatroj.
Ekmemorante kiel vekigis sia fiereco sin vidante tiel belega, la
patrino zorge kasis la spegulon pro la timo ke sin vidante sur gin la
filino, aperos ee si la spirito de la fiereco. La patrino ne plu parolis
pri tio, gin forgesis la patro, kaj la filino kreskadis tiel simpla kiel
estis estinta sia patrino, kaj nenion si sciis pri sia belvizago, pri
sia gracieco, nek ankaií pri la spegulo, kiu ilin estus vjdebligintaj.
Sed, ian tagon, malfelieego ekkaptis N tiun feliêplenan familion.
La bonanirna patrino malsanigis, kaj kvankam la filino nek dumtage
nek dumnokte sin lasis, flegante §in tre arnfervore, tamen si plimalSa.nigadis, tute perdigis la resanigaj esperoj kaj fine si mortis. Kiam
si antaiísentis ke baldau nepre devos forlasi sian edzon kaj filinon,
tiam si kortuse êagrenigis, pripensante kiujn si postlasos kaj, precipe,
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sian filin et on. Si alvokis êi tiun kaj diris al §i : «Filino el mia tuta
koro : vi bone scias, ke mi fartas tre malsana : baldau mi mortos kaj
mi lasos solaj vin kaj vian patron, kiun mi tiom amas. Promesu al
mi ke post kiam mi estos formalaperinta el tiu êi mondo, vi rigardos
êi tiun spegulon êiumatene kaj êiuvespere. En gi vi min vidos kaj vi
komprenos ke mi daiíras viglesplorante vin >>. Eldirinte êi tiujn vortojn, §i elskatoligis la spegulon kaj gin donis al sia filino. La knabino,
plorante, promesis tion postplenumi tiele, kaj la virino, pli trankvila
kaj rezignacia mortis iom poste.
La obeema kaj respektema filino neniam forgesis la lastordonon
de sia patrino, kaj sekve, êiumatene kaj êiuvespere si elkasejigis la
spegulon kaj atentege ~i rigardas sur gin. En tiu, ~i vidadis la vivan
kaj rideteman vizion el sia mortinta pa trino, ne palan kaj malsanan
kiel en ~iaj lastaj tagoj, sed belan kaj junan kiel jarojn antaiíe. Ciuvespere, gi rakontadis al tiu imagajo la dumtagajn malgojojn, kaj
êiumatene petegis de gi karesemon kaj protekton konstantajn. Tiamaniere vivadis la knabino, kvazaií ~in vidadus g¡a pa trino, penante
kontentigi sin, same kiel ~i kondutis dum sia vívo kaj êiam evitante
êion, kio povus malkontentigi kaj ·malplezurigi sin .. Sia pleja gojo
estis rigardi la spegulon kaj diri: <<Pa trino mia : mi kondutis hodiaií
tiel, kiel vi volas ke mi kondutu ».
Observante g¡a patro kiamaniere gi, êiumatene kaj êiuvespere, sin
rigardas sur la spegulon kaj kiel si alparolas gin, fine lisin demandis
pri tiel stranga konduto. <<Patro mia,- diris al li la knabino: -mi
rigardas êiutage la spegulon por vidi mian amatan patrinon kaj
paroli kun si.>> Si, tiaokaze, informis lin pri la lastdeziro el sia
mortanta patrino, kaj ke de tiam ne forpasis eê unu tago ne plenuminte §i tion.
Ravita antau tiom da simplanimeco kaj amsento, la bona patro
elversis larmojn el kareso kaj amemocio, kaj li zorge atentis ne
klarigi al la knabino; ke la spegula bildo estas ~ia propra ridetema
vizago, kiu, pro simpatieco kaj rememoreco, êiun morgauan tagon
pli similas altiu de sia mortinta pa trino.
Tradukis el hispana lingvo,
ANGEL NüVEJARQUE
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Eksterordinaraj temoj
I. La grupo <•Esperanta Semo•>. de Sabadell, donacos 25 pesetojn (xo sm.)
kaj honorau diplomon sur pergameno alia aütoro de la plej bona traduko de
la jena versajo:

LA SEMBRA
Ara es ora de fer la sembrada I
No esperem arribà a temps milllor I
No deixem que ·s rovelli l'arada
ni que ·s begui ·I terrer la saor.
Sembrem, germans I Sembrem, sembrem,
que 'ls fruits, més tard, recollirem I
No 'ns dolgui, no,
llançar pel món tanta llavò I
Sembrem, sembrem,
que collirem I
Ja la terra ·ns espera anyorada;
ja ·I seu pit esbatega, enfebrada
pel desig d'un nou goig fecondant,
i obre ·I cor, font eterna de vida,
per donar-nos la nova florida,
missatgera dels fruits que vindran.
Treballem, sembradors generosos I
No 'ns rendim, que la feina va bé I
No deixem que, amb sos raigs calorosos,
el vell sol ens assequi '1 terrê I
Sembrem, sembrem I
No defallim!
No 'ns espantem
si no collim ;

que, a no trigar, ja collirem,
i triomfants sempre viurem I
No temeu, sembradors, que amb ses ires
la tempesta 'ns malmeti ·¡sembrat.
Les arades que 'ns facin de lires
que 'ns animin en mig del combat.
El nou sol, resplendent, ens saluda
coronant de llum d'or nostres fronts,
i la terra amb son baf ens ajuda
i els aucells ens refilen cançons.
Tot rebrota i somriu a la vida
que agermana i ofega ·¡ rencor,
espo¡rant la novella florida
perfumada amb aromes d'amor.
Pels que vindran
seguim lluitant I
Sembrem, germans I Sembrem, sembrem,
que ·Is fruits, més tard, recollirem.
No ·ns dolgui, no,
llançar pel món tanta llavo I
Sembrem, sembrem,
que segarem I
IGNASI IGLESIAS

Il. Ekzemplero de la verko Fabiola, esperanta traduko de E. Ramo, kaj
senpaga jarabono alia revuo Kataluna J(atoliko.
Premio proponita de 4Kataluna Ligo de Katolikaj Esperantistoj • por la
aütoro de la plej bona traduko de Les herbes heroiques ella verko Estampes y
Calcomanies, de pastro Ramón Garriga. La rakonto estos represata kun
permeso de la aüt 0ro en la februaran numeron de Katalwna Katoliko. Vin
tumu al ~ia redakcio por havi ekzemplerojn,

***
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Pri feminismo
Nekonitaj opinioj de konitaj esperantistoj
mia opinio pri feminismo. Mi konas multajn junajn
fraiílinojn , kiuj ne estas felitaj. Ili ne volas edzinigi sen
vera kaj sincera amo; la juneco ra pide preterpasas kaj
•
forflugas :ili ne sufiêe lernis por havi kontentigan oficon.
Sed nun la gepatroj deziras doni al la filinoj la saman edukadon kiel
alia filoj.
Estas ja tute nekompreneble kial oni ne edukas kaj instruas la
infanojn egale, kial oni ne donas sufite da instruado al la knabinoj.
Ili multe pli bone laboros, kiam ili pli multe estos lernantaj. Mi
havas tri nepinojn, kiuj vizitas kaj vizitos gimnazion ...
Due, la katalunaj virinoj l Bedaiírinde mi ilin ne sufite konas.
Survoje, en la urbo Gerona, nin salutis junaj samideaninoj; ili treege
plaêis al mi, ili ~ajnis gajaj, afablaj kaj inteligentaj ...
EN

M ario Hankel
(Dmdm)

Pri la feminismo mi pensas, ke por la virinoj devas esti permesa ta
partopreni en la aferoj de la f>olitika mondo.

Rolland Severance
(Ntw-York)

Vi dezirus koni la opinion de la francoj pri feminismo. Ili kompreneble malsame opinias pri tiu êi grava demando. Unuj tute
a pro bas la feminisman movadon; ili deziras, ke la virin o havu êiu]n
samajn rajtojn kaj oficojn kiel la viro; ke ~i voêdonu por la parlamento, ke ~i estu e1ektebla kiel deputato aií senatano, ke §i faru la
samajn laborojn, k. t. p., unuvorte ke g¡ tute la viro j egalu.
Aliaj opinias, ke la virino devas nur sin okupi pri la domo, la
kuirado, la vestoj, la infanoj kaj ke ~i ne bezonas gravan instruadon.
Nu, mia opinio estas, por tiel diri, meza opinio. Laií mi, neniam
la virino devas forgesi ke sia plej bela, plej sankta devo, estas la
mastrumado kaj la priinfana zorgado; Si devus ha vi tre bonan
guston por bele ornami la hejmon, si devus tre bo ne koni la kuirarton.
Mi ne tre aprobas, ke gi okupu sin pri politiko, kiu nenian profiton al
~i povas doni.
Sed mi opinias, ke la virino devas ha vi tiel gra van instruadon kiel
la viro.
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Oni ne rajtas malhelpi, ke g¡ lernu, kion g¡ deziras, ear ofte okazas,
malfeliee, ke multa} fraülinoj ne povas edzini~i; tiuokaze ili estas
devigataj. per sia laborado, gajni la necesan monon por vivadi.
Se ili ne havus sufiean instruadon ili ne povus ricevi sufil~an
salajron. Mi malaprobas, ke multaj profesioj en mia laudo, estas tute
rezervitaj por la viroj; mi treege malapro bas, ke virinoj, plenumantaj
samajn oficojn kiel la viroj, ricevas malpli grandan sarajron. Mi
opinias, ke virino rajtas elekti, laü sia plaeo, in ter eiuj profesioj kaj
ricevi la samajn salajrojn, kiujn ricevas viro, kiam li faras la saman
laboro n.
René Beck
(La Fleche) (Francujo)

Kolektis,
FINO.

E.

ROSELL

(Dauri gota.)

Kion opinias niaj samideaninoj pri tiuj opinioj ? - K. E.

* * *
Katalunaj efemeridoj
FEBRUARO
1

8

25
31

oficiale en Barcelono la Kataluna Societo sub la
nomo •Espero Kata luna•.
rgo6.- Ekaperas la r• Kataluna lernolibro pri Esperanto en la revuo
Joventut (n° 313), verkita de Sro. Pujulà.
Igog. - Fondi~as la •Esperantista Grupetot, de Premià de Mar.
1910.- Inaiiguri~as la esperantistaj vendredoj en la e Ateneu Enciclopedic Popular •·
1912.- Paco ekregas inter homoj.

xgo6. -

Fondi~as
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VIIr Universala Kongreso Esperantista
Krakovio,

11-18

Augusta,

1912

Ni rícevis la unuan cirkuleron, kiun dissendis la Loka Organiza
Komitato de la Ba.
Tiu komitato, kiu kompletigos laiíbezone konsistas gis nun el la
jenaj personoj : Univ. prof. Odo Bujwid, Dro. Stefan Mikolajski,
Dro. Leon Rosenstock, Sro. Stanislaw Rudnicki, Dro. Henryk Tislowitz, Sro. Wladyslaw Grabowski kaj Sro, Mieciyslaw Zielenkiewicz.
La provizora programo de la Kongreso estas preskaií starigita,
kaj ni povas komuniki al niaj kuufederacianoj, ke duro la Kongreso
okazos <<Jubilea Festvespero >> je honoro de nia Majstro kaj lia verko.
En gi partoprenos eminentaj artistoj.
PJej vergajne oni ludos la teatrapecon Mazepo, de pola poeto
Juliusz Slowacki tradukitan de Sro. A. Grabowski.
Pri Ja ekspozicio zorgas la <<Teknikista Grupo de Esperantistoj »,
en Lvovo, kiu sukcesi'S jam kolekti ritan materialon. Car estas dezirinde, ke la jubilea ekspozicio es tu vera kaj fideJa revuo de la 25-jara
disvolvigo de nia Esperanto, la Komitato sin turnas al tiuj samideanoj kun peto, ke ili per sendo de plej diversaj esperantajoj helpu
la ekspozician sekcion kaj pliritigu Ja kolektitan de gi materialon.
Ciu esperantajo por la ekspozicio devas esti sendata al Sro. Benedikto
Herold, Lvovo ( Lwów), strato Potockiego, 22 ( Austrio-Galicio).
La adreso de la Komitato mem estas: VIII Universala Kongreso
Esperantista, Krakowo ( Aiístrio-Galicio ). Ni gratulas la Komitaton
pro tio, ke gi prenis simplan adreson Esperantan, kiel jam faris la
Komitato de la V•. Nenio estas p:i terura ol esti devigata desegni
adreson per nekonata lingvo. Mi konfesas, ke nun, se mi devus min
turni al la karaj komitatanoj de Antverpeno, mi es tus devig ata
traserei kaj redesegni.
Aligilojn oni sendos nur al tiuj personoj, kiuj antaiíe sciigos la
Komitaton per simpla po~tkarto, ke ili intencas partopreni la Kongreson citante nur I) familian nomon 2) antaiínomon, 3) profesion, 4)
precizan adreson kaj 5) la nombron de eventuale kune venontaj
familianoj.
La kosto de la vojago al Krakovio de Barcelono ( tra PortbouMarseille) estas je 48'50 sm. en 3• klaso. La daiíro de gi estas je
6o horoj.
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EN LANDA MOVADO
BARCELONO
La JI'" dc !asta Decembro okazis en la sidejo de •Ateneu Bar-celonh la
ekzameno de la kandidatoj alia diplomo de Profesoro de Esperanto, kreita de
la na Kongreso de la «Kataluna Esperantista Federacio~.
La Tribunalo konsistis el niaj du lingvkomitatanoj Sroj. J. Bremón kaj
Fred. Pujulà kaj Sro. J. Rosals, kiu pro malsano ne povis eeesti.
Tuj post la skriba pruvo, Ja un u a ekzamenito cstis Dro. ] . Coll, pastro,
nornita oficiale profesoro en la Barcelona Universitato. Car li devia rapide
forvoja~i, la ekzamenintoj ne povis inviti lin anstataiíi sinjoron Rosals. Tion
ei faris Sro. Grau post brilanta parolado pri la du tcmoj, kiujn li devis el vol vi.
Fari~is diplomitaj profesoroj : Fino. Estela, el Reus, kie jam klarigas kurson
al multenombraj samideaninoj kun gran da profito; Sro. Dalmau, la fervora
redaktoro de la Esperanta Rubriko, en La Publ·icidad; Sro. Pellicer, nia kara
sekretario; Sro. Campdelacreu, prrzidanto de •La Rondo~; Sro. Aguadé,
prezidanto de la grupo de Reus, kaj la nomitaj past ro Dro. Coll kaj Sro. Grau.
En tiuj ekzamenoj, vere malfacilaj, tiuj montris profundajn konojn ne nur
pri Esperanto, sed ankaií pri abstrakta kaj kataluna gramatiko. Estis vera
plezuro aiídi la ekzamenatojn klarigi per flua korekta Esperanto la malfacilajn
demandojn de la Tribunalo.
TERRASSA
Ciu estinta ano de la malaperinta grupo •Esperanta Lando • devas rememori afable Sron. Graells, ear li estis Ja unua profesoro de Esperanto, kiu
instruís nian lingvon en niaj Industria] Lemejoj, subvenciita de Lia Urbkonsilantara Mo~to.
Sro. Joan Graells Roviraestis dudeksesjara kaj mortis la 8"" de Novembre.
Li estis lerta lingvisto, sed ne fervora esperantista.
Tamen li ha vis liberan spiriton kaj indan noblecon. Li klopodis sentrafe
kune kun lia gvidanto Sro. Sallent, la starigon de •Popola Biblioteko•, intencante movigi la koroin de niaj pacemaj rituloj ... En maltrankvila tempo,
kiam nigra nu bo superplena de ma'lamoj kaj vengemoj minacis terure nian
amatan urbon, li celis vane Ja intermiksadon de neiítralulojn por interpacigi
la animojn kaj amikigi la korpojn ...
Pace ripozu la sincera amiko kaj ama ta profesoro.- A Badia.

La dimaneon 24'" de pasinta Decembro okazis en la grupo ~Lumon•
kunsido por elekti la direktan Kornitaton por dum la jaro 1912•.
La nova Komitato konsistos ella jenaj Sroj. : Prezidanto, Valenti Alavedra (reelektita); Sekretario, Josep Ventura; Kasisto, Adolf Soldevila; Bibliotekisto, Jascinto Figueras; Voedonantoj, Vicens Bufi, Marian Solà kaj Balta-
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sar Pineda. En la sama kunsido Sro. Rossend o Roig faris paroladon montrante
la fesiojn, kiujn oni intencas dektivigi dum la tria Kongreso de • K. E. F. •·
Regas granda entuziasmo ee la Terrassa-aj esperantistoj por organizi
K{lngreson inda je nia Fcderacio kaj je nia urbo.- La delegito.
MANLLEU
Estimata Sro. Direktoro de K. E. :
La 6"" de Januaro okazis ee nia societo cEsperantista Amikeco• gravakaj
bela esperanta baio, en kiu partoprenis multaj geesperantistoj, havante ~i
plenan sukceson, tiel pri la multenombraj eeestantoj, kiel pri Ja bonega
disvolvi~o.

Ni povas komuniki al vi interesan laiídindajon. Nia societo, kaj certe kun
ni eiuj esperantistoj, ~Óje laiídas la aplaiídindan geston. kiun faris la estraro
de nia vila~o, akreptante nian proponon pri subvencio de 100 pesetoj alia
senpaga instruado 'de Esperanto farata de nia societo, kiu nun donas du
kursojn, unu por viroj. kaj alian por virinoj, ee kiuj eeestas multaj gelernantoi : - La Komitato de e Esperantista Amikeco&.
KATALUNA EsPERANTISTo plej respekte gratulas la urbkonsilantojn de
Manlleu, kiuj per sia decido faris pruvon de klereco kaj progresamo.- K. E.
VILANOVA Y GELTRÚ
La unuagradan kaj duagradan kursojn en grupo •Laboro Esperantat
klarigitajn de Sro. Marí Vadell kaj Fino. Teresa Rosell eeestas eiam multenombraj gelernantoj. Ankau plenc sukcesas la eiu-duscmajnaj kunsidoj, kiuj
okazas posttagmeze en nia societo kelkajn festajn tagojn. La lastan, kiun ni
okazigis, ni dedieis al bedaiíriuda verkisto Joan Maragall. Post studado de la
bda Esperanta traduko de La Vaca Cega, premií ta t:n la I• Literatura Konkurso de la ~ K. E. F . •, oni legis prozajn kaj versajn verkojn de tiu fama
publicisto.- F. M.

***
BIBLIOGRAFIO
Ni""' raporlos pri verkoj duope seHditaf alia Redakcio.
Krestomatio por infanof kaf komencantof. Verkita en kunlaborado de diverslandaj esperantistoj sub redaktado de Romanc Frenkel. Kajero U nua.Bucuresti. Editura •Esperanto•, 5, str. I. C. Bratianu, 5·
Sro. Romano Frenkel entreprenis redaktadon de Krestomàtio por infanoj
kaj komencantoj, kies unua kolekto jus aperis en kajero. Lia ideo esias
aplaiídinda. Ci estas •enver~i en nian Krestomation la rieajojn de la iníana
literatura de la tuta mondo, kun la plej pitoreskaj kaj diversaj stiloj, kiuj tiel
reliefe montri~as en la n'a.ciaj fabeloj, fabloj, enigmoj, proverboj, k. t. p.t.
Multajn konsiderojn ni povus fari pri tio se la loko ne mankus por elvolvo
de niaj ideoj pri tiu ei temo. Eble alian fojon ni pli longe paroles. Nun,
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atendante la originalan literaturon Esperantan por la maturaj homoj kaj
sekve ¡:or la infanoj ankaií, ni gratulu la aiítoron de tiu kolekto. kiu permesos
al la esperantistoj infanoj ellabori sian spiriton ne nur per la spirito de sia
lando sed ankaií per tiu de la aliaj. ~i ne malmultc taiígos por internaciigi la
morgaiíajn Lomojn.
La kajero estas havebla per o'so fr. (o' zo sm.) aií du respondkuponoj.
En Ja libro estas noto de Sro. Frenkel, kiu diras :
tOni petas pri alsendo de artikoloj por la aperantaj ( sekvantaj) kajeroj
de tiu ei Krestomatio rekte al Romano FYenkel, Enisefsk (Rusujo, Siberujo).
-40 '/e de la pura profito estos dividita inter la kunlaborantoj proporcie de ilia
enpresita teksto•.
Espeyanta Psikistaf'o. - Dua eldono. - Anvers. Eldono publikigita per la
zorgoj delat Belga Spiritista Federacio•. rgrr. Presejo de Jules de Win ·
ter. Petit Marché, IJ, Anvers.

Por obteni ekzempleron de tiu ei bro~uro adresu vin al la tBureau permanent d'étude des phénomènes spirites•, 8, rue des Babillardes, Anvers, Belgujo.
Rapof'to pyi la Subkongyeso de Espeyanta Psikistaf'o, kies unua kunsido okazis
en tCafè Ansclmo~, Anvers, la dimaneon zo•• de Aiígusto je la ro• matene. Ankaií eldonata per ia zorgo de la Federacio Spiritistli. Belga.

Tiu ei libro estas havebla senpage ee la sekretario de tEsperanta Psikistaro ~. rue Appelmans, 26, (Anvers- Belgujo ).
Ni bone scias ke la Kongresoj dc Esperanto, pli ol Kongresoj estas Kongresaroj. La plcj divcr~aj profesianoj kaj partianoj de ideoj apartaj profitas
la okazon por organizigi kaj solvi siajn proprajn dernandojn. Tiel agis la
Psikistoj, kaj tre interesa raporto pri ilia kongreseto estis eldonata per la
zorgoj de la Federacio Spiritista Belga. La bro~uro enhavas krom raporto
specimenojn kaj provon de Psikísma Terminaro.
Neniu, kiom psikisto-spiritisto, tiom multe bezonas internacian lingvon.
La konstanta komunikado kun êiulandaj spiritoj devigas ilin kaj ei tiujn esti
poliglotaj. Ni esperas ke la uzado de Esperanto int11r la spiritoj farigos pli
kaj pli generala kaj ke ni ne estos limigitaj al la interparolado kun spiritoj de
nia propra lando. La nu na internada vivado interesigas nin pri la aferoj okaza.ntaj en la tuta mondo, kaj multe pli facile estos al Ja spirito de mortinta
6.ino lerni la espcrantan lingvon ol al ni lerni la Iingvon mandarenan.
La spirito de Rubens bone devas kompreni tion, ear en la kunsido, kie li
ape ris, al la demando. • Cu vi Iernas Esperanton ? • li respondis per • Pas e?Jcof'et, kio ja efektive signifas ~Sed mi Jernos!•
Ni kopias la jenan eksperimenton de hipnotismo, kiu tre certe interesos
niajn kunfederacianojn:
tAganto: Sro. Coppens. kun Sro. de Nogales.
C.- Kie vi estis antaií ro jaroj? N.- Ciudad Rodrigo. C.- zo jaroj?
N. - San Roque. C. - 30 jaroj ? N. -En la spaco. C. - 40 jaroj ? N.- En
Madrid. C. - Nomo? N. - José Gutiérrez. C. - Edzigita? N. - Ne.
C.- Jaroj? N.- 6r. C.- Strato? N.- Leganitos, 4. C.- Cu oni povas
demandi ion al vi? N.- Jes, oni povas demandi la spiritojn I (Tiam ~ang-o
okazis kaj estis videble ke alia spirito estis tie.) C. - Kiu vi estas? N.- canovas. C.- La fama politikisto? N.- Jes. C.- Kion vi pensas pri la afero
de Maroko, eu estas bona? N.- Bonne-mauvaise (Bona-malbona). C.- Cu
estas bona? N.- Jes, por Francujo. C.- Kaj malbona? N.- Por Hispanujo.- La subjekto estis laca kaj Sro. Coppens lin vekis.
Ekspef'imento de Tiptclogio. La tablo estis aran~ta tiamaniere. ll'ino. Mag-
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deburg kontraü Sro. Chaigneau. Sro. Zajcev kontrau Sro. de Nogales.- La
movoj de la tablo estis tre mallertaj kaj neniu komunikajo obtcnebla, nur la
nomo Canovas, kiu elmontras ke la spirito de tiu fama borno denovc volis
komuniki kun ni, sed, malfeJH~e . pro manko de tempo la ekspcrimen to estis
senfrukta. - La sekretario, A. S tas . ~
Ni komprenas la insistadon de Canovas komuniki kun esperantisto j. Li
estis konservativ a kaj scias kiel bone sin kondutis kun ni la konservativ a ministraro de Sro. Maura kiam la ve. Kongrcso. Li deziras sekvi la tradicion de la
partio. Car ni ne povas supozi ke li deziras al tiri simpation, jaluza pro la }usa
Re~a Ordono de la liberala partio pri la instruado de Esperanto!
Ni ankaií ne ha vas dubojn pri tiu José Gutiérrez, kiu antaií 40 jaroj lo~is
en Madrido, strato Leganitos, 4· Nia amiko Sro. Perogordo povus kontroli.
Niaflanke ni povas certigi kc ankoraií nun Jo~as en Barcelona kelkaj dekoj de
samnomulo j !
TAMEN

***
OFICIA LA PARTO
Durant la primera quinzena d'aquest mes reberan els Srs. Delegats els rebuts anyals per al seu cobrament.
Si algun federat desitja no continuar dintre nostre organització , sc li prega
que tingui a bé donar-ne coneixemen t immediatam ent an aquesta administració, retornant a la vegada els numeros dc K. E. que agi rebut, car es de
doldre que per un malentès hi agin persones que resultin deutores a •K. E. F.t
Por starigi la Konsultan Komitaton oni petas al la Prezidantoj dc la
grupoj ali~intaj, ke ili sciigu antaií la r 5a de Februaro sian no mon. adreson
kaj daton de sia naski~o : oni elektos el ili, laií decido de la na Kongreso, la
plej maljunan kiel Prezidanton kaj la plej junan kiel Sekretarion .
La sekretarioj de la ali~intaj grupoj estas petataj sendi liston kun la
nomoj kaj adresoj de la anoj de sia grupo. Tiuj nomaroj taiígos por la
• Adresaro dc katalunaj esperantisto j ~ kiun ni intencas eldoni. .- *K. E. F.•

***
KORES PONDA DO
Sro. X., Sro. Ag., Reus: Mi rememoriga s vin pri via promeso.- Sro. J. V.,
Terrassa : Gratulon kaj dankon. Tre bela kaj korekta. Bonvolu resendi al mi
la unuan versaren. Mi ne komprenas la lastan vorton de la kvina verso.
Ape~os _en Marto.- Sro. J. Aulina, Banyolas : Ni ricevis vian leteron k~j
la ah~o¡n.- Sro. D. Dalmau, Barcelona : Ni ricevis vian p. k. kaj ali~o¡n
de Sroj. PuiggaU, kaj Grau.- Sro. G. Galceran, Vilanova i Geltrú : Ni
ricevis vian leteron kaj plenumis vian mendon.- Sro. P. Alsina, Premià de
Mar; Same kiel I~ antaiía. - Sro. J. Juanola, Olot : Ni riccvis la p. k. kaj
~an~1s la nomojn. - Sro. A. Llinàs, Santa Coloma de F arnès : Ni ricevis vian
leteron kun 3'ro ptj. kaj ni devas diri al vi ke la jarkotizajo restas same kicl
la antaüaj jaroj, trankviligu viajn samurba~ojn.
Preseje «L'Avenç•: R.ambladeCa talunya, 24.-BARCEL ONA

Reglament de la

Federac ió Catalan a d'Esper antistes
Article primer.- Qgeda constituïda amb el
nom de «Federació Catalana d'Esperantistes»
la federació d'esperantistes en terres de llengua
catalana.
Art. segon.- L'objecte de la «F. C. d'E.»
es l'unió de tots els esperantistes en terres de
llengua catalana per a la divulgació i propaganda
de l'Esperanto, per als fins de la representació
aconsellada en la reunió general del V Congrés
Internacional d'Esperanto a Barcelona, i per donar compliment a tols els acords i consells, que
afectin als esperantistes en colectivitat, provinents
dels Congressos Internacionals o dels nuclis directors de la llengua del Dr. L. L. Zamenhof.
Art. tercer.- Per al millor compliment de
l'article anterior, la «F. C. d'E.» publicarà una
revista gratis per als federats, l'organització de
la qual serà determinada per un Reglament especial interior publicat pel cos de redacció i
previa acceptació del Comitè Directiu.
Art. quart.- La «F. C. d'E.>> constarà
unicament de membres individuals, que contribuiran al seu sosteniment amb la quota minima
de tres pessetes anyals pagades per endavant.
No obstant, tota societat o grupo podrà entrar a la cc Federació n amb els mateixos drets i
atribucions que 'ls membres individuals.
Adici6 aprovada en el Congrés de Tarragona.- Els Presidents dels grupos aderits formaran un Consell Consultiu de la cc Federació», ad el qual podrà dirigir-se ·I President de
la mateixa per coneixer la seva opinió en els casos en que 'u cregui convenient. El Consell informarà mensualment al Comitè de la « F ederació >> sobre afers esperantistes, fixant especial
atenció en lo que fóra de desitjar per a la millor
marxa de la cc Federació » i de la propaganda
esperantista.
Art. quint.- La «F. C. d'E.>> serà regida
per un Comitè Directiu compost de President,
Vic•president, Caixer-administrador de la revista, Vic-caixer-administrador i Secretari.
Aquest Comitè serà censor de la revista.
Art. sisè.- Els federats de cada localitat
elegiran un delegat que tindrà a son carrec : recollir les quotes dels federats, fer les comunicacions necessaries per als efectes del article segon i demés assumptes del regim de la « F. C.
d'E. » i esser l'intermediari entre '1 Comitè Directiu i els seus representants.

i

Adició aprovada en el Congrés de Tarragona. Els delegats podran retenir-se, si 'u creuen

convenient, en concepte de despeses, un 5 per
100 de les quotes que cobrin.
Art. set~.- El Comite de la «F. C. d'E .»
cridarà almenys una vegada l'any, en diferent
localitat, durant la primavera i en dia festiu, a
tots els seus federats, en Assamblèa o Congrés
general, en el qual, previa ordre del dia, se donarà compte als assistents dels treballs i gestions
fets pel referit Comitè Directiu durant son
exercici, s'acordarà 'I lloc on agi de celebrar-se
el vinent Congrés o Assamblea, se nomenaran
els individus que agin de formar el Comitè per
al següent exercici, i 's discutiran les proposicions que agin sigut presentades abans de la
sortida del número de la revista anunciant el
Congrés o Assamblea, i incloses en l'ordre del
dia. Els individus del Comitè podran esser reelegits tant sols un cop.
Art. vuitè.- El Comitè estarà facultat per
crear les seccions que cregui més convenients
per a la prosperitat de la cc F. C. d'E.» i de
l'Esperanto; les Juntes de les quals seran renovades per cada Comitè entrant.
Serà President nat de cada secció un individu del Comitè designat per aquest. ·
Art. novè.- Tots els acords de les Assamblees i Congressos seran presos per majoria absoluta de vots dels socis assistents.
Art. desè.- Les esmenes que vulguin fer-se
en aquest Reglament auran de presentar·se en
temps convenient per esser incloses a 1' ordre
del dia i publicades en llur totalitat, car unicament podran esser discutides i aprovades en les
Assamblees o Congressos generals.
Art. onzè.- La llengua oficial serà l'Esperanto, podent esser usada la catalana en les
Assamblees.
Art. dotz~. -En cas de disolució previ
acord de la C< F. C. d'E.», els fondos existents,
o que resultin de la liquidació, passaran a la
e< Centra OlicejoJJ, domiciliada a París, per a la
propagació de l'Esperanto.
Article transitori. - La <e F. C. d'E.» serà
domiciliada a Sabadell, carrer de Gracia, 12.
Per la Comissió Organitzadora : Domenech
Serdà, Joan Piferrer, Antoni Martí, J. Camps,
Agustí Badia, Santiago Puigbonet i Joan Romeu.
Aprovat, en data del 14 de febrer de 191 O,
pel senyor Governador Civil de Barcelona.
Hi ha un sagell que diu : Gobierno Ci-.11

de la Provincia de Barcelona.

r-- ·-

LLISTA DE DELEGATS AUTORITZATS PER LA ADMINISTRACIÓ DE
K. E. F. PER A REBRE LES QUOTE~
Lloc Social .
Sr. E. Aguadé
» F. Mestres
» J. Puigbonet.
» M. Espar Boquer
Sta . J. Masaguer.
Sr. I. J uanola.
» A. Oliart .
» LI. Coll .
» D. Dalmau
» J. Molas .
» F. Blanquer.
» G. Rovirosa .
» J. Constantí.
» A. Mosella
» F. Anguet
» A. Robreño
Dr. Roman Pallejà.
» Anton Llinas
Sr. Lluïs Abadal.
» Josep Ximinis
» Josep Solà
» P. Alsina.
» F. M. Brú
Dr. Joan Buxó
Moncada .
Sr. Josep Cardona .
Berga . .
Sant Feliu de Codinas. » Joaquim Coll
» J. Aulina .
Banyolas . .
Sant Feliu de Guíxols. » J. Blanch.

Sabadell .
Reus . .
Vilanova i Geltrú
Barbarà.
Balaguer
Cambrils
Olot.
Terrassa.
1\lanlleu.
Barcelona .
Tarragona.
Castellar del Vallès.
Arbós .
Vendrell
Igualada
Girona.
Vilafranca del Panades
Ulldemolins .
Sta. Coloma de Farnés
Lleida .
La Escala .
Mataró. .
Prem ià de Mar
Tivissa.

¡I
;,

Gracia, 12,
Presó, 1S.

li

Sant Antoni, I i 3·
Sant Pere, 39·
Miracle, 7·
Hostal Nou.
Superior, 2S, 2.on
Clarís, 24.
Vora del Ter, 21.
Diputació, 327, 3.r, 1.•
Plassa de la Catedral, 7·
Fonts Calents.
Major, 2.
Sant Sebastià, 20.
Sant Magí, 21.
Progrés, 20.
Puigmoltó. 14.
Carretera , 2.
Vall, 4S.
Major, 12 i 14.
Fabrica génerosde punt
Sant Josep, 46.
Camí Reial, 81 i 79·
Avall, 16.
Farmaceutic.
Vicari.
Turers, 49·
Caymo , 32.

- - Ademés poden enviar-se també directament a l'Administració :
Gracia, 12, Sabadell, amb sagells de 1S centims
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Pri ... , Fred. Pujulà. - Historio de Esperanto en
Katalunujo (Ripollet), N.~.-Pejzago, ]ozefo Gran.
- Enketo pri «anyorar>>, Dro. Joakimo Coll, Ptro.;
C. Huecas, Komandanto, kaj jozefo Grau, Kaporalo.-Katalunaf efemeridoj, K. E.-J}a Literatura
Konkurso (Eksterordinaraj temoj), La Komi ta to.111 6 Kongreso de la <<K. E. F.~, Agustí Badia.V IJJn Universala Kongreso Esperantista ( 2 8 cirku lero).- Enlanda Movadi:!, K. E, kaj Delegitoj. Balanç de l'any 191 I, ]. Piferrer.- Cojiga fakto.
Alilanda movado, E. P. - liorespondado, Rec!.
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Societoj kaj Grupoj aligíntaj al
"Katal una Esperantista F ederacio"
F.:spcranta Sefllo.
Nova s~mo .
Vrka l~>perantistaro
l•:sp~ranta Ncsto.
Olota Stelo
Lumon. .
Ca~1no del C:omercio
Esperantista Junulàro.
Esperan•a Juneco .
La Hondo. . . . . .
. . . . . . .
.
l~spcranta !~alo (>ccció del C:. /\.de(), del C. y la 1.).
G1am Antauen . . . . . . . . .
. . . .
Semo (1\teneo 1·:. P.)
Es..:nla Unll'"rsitana
Fn r i..(u Barnjn .
Esperanta Frateco
Knfltlro
Barcelona Stclo.
Cnió C:atalanista
NoYan Vojon
EsperantO kaj Patrujo.
E,·olucio .
.
Lni1·ersala Fratcco
¡S u pren! .
.
Espcranta Auroro .
.
Espcranta Racionala Grupo
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PRI ...
ESC~PTO ,

KIUN ONI FARIS EN ANTVERPENO POR KATALUNOJ .

tre bedauràs, ke miaj karàj kolegoj el la Komitato de
la 7• Kongreso faris escepton por katalunoj . Ke ili ne
konas mian nomon, kvankam mi havis la nem erititan
•
honoron preZidl la V•n estas al m1 tute mdlferenta. Estas
al mi egale, ke sur êiu karto, bileto kaj listo mia nomo kaj tiu de mia
edzino estis aliformigitaj en Pulula (svàrmas), kvankam ni ja nur
estis du. Mi esperis ke sur la definitiva protokolo, la vorto korektigos,
sed mi esperis vane. Mi ricevis gin hodiau, kàj mi rekonstatis kun
miro, ke mi ne êeestis la 7"'· La afero ne estas grava.
Sed vere grava estas, ke êar oni apartigas la espera.ntistojn laú
lingvoj, oni enmiksis nin, baskojn kaj kastilojn en saman grupon kaj
sub saman nomon.
Generala regulo por êiuj povas esti nelogika; sed escepto por
unu, au kontrau unu estas nekonvena. Lingva estas nia afero, kaj .ne
I
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laü statoj, gentoj, skla.varoj aü registaroj oni devas nin grupigi sed
làü lingvoj. Se morgaü la tuta mondo apartenas al unu sola nacio,
la morgaüa Kongreso de Esperanto ne starigos tamen unu solan
grupon por êiuj kongresanoj. Kiel oni agis kun poloj, finoj, islandanoj, skotoj, k. t. p., oni ja povis agi kun ni. Nia forto kaj nia
ekzistrezono, kiel esperantistoj, estas la diverseco de lingvoj. Tion
oni devas kompreni, kaj tion oni komprenis. Nur por ni, miaj karaj
kolegoj de Antverpreno forgesis la nivelon; kaj tio ne esUts gusta
pago al la fervora laborada de katalunoj.
Francujo entenas tiom da bask - kaj kàtalunlingvanoj kiom
Hispanujo. Niaj amikoj hispanaj, sekve ne bezonàs ke mi klarigu àl
ili ke ne ni protestas, êar oni enmiksis nin kun ili en saman grupon.
Fakte, tio estas honoro por ambaü flankoj, kaj teorie, ni esperantistoj apartenas al sama familio. Sed, esperantiste, lingve, tio estas
absurda] o;
La fa.ldo, ke oni logas Katalunujon, ne pruvas konon de hispana
lingvo. Mi estàs certa ke miaj Krakoviaj kolegoj ne faros tiajn
esceptojn por ni. Sed se ili malgraü êio deziras fari, ni sendos niajn
aligilon de Krakovio mem , ni donos nian krakovian adreson, kaj
fulme, meíianike ni havos la honoron kaj gojon esti poloj, kaj koni
polan lingvon.
Niaj nomoj en listo de Polujo ne aspektos pli strange ol tiuj de
Fino. Sofio kaj Sro. Adàm Zamenhof en listo de Svisujo.
Por kio diable taügas insiste demandi pri ilia natura lingvo la
kongresanojn, se fine la adreso estos la êefa klasigilo!
... Oni ne diru, ke kongresanoj nur plendas pri êambroj de hoteloj!
FRED.
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RILATAS LA DELEGITOJN
Granda kaj multcpeza estas la laboro de nia sekretario Sro. Pelliccr. La
pligravig-o de K. E . F . postulas de li eiutagan multnombran korespondajon
ne nur por internaj sed ankaií por eksteraj aferoj. Ticl granda ankaií estas la
laboro de nia kas-administristo Sro. Piferrer, kaj dc la amikoj el Sabadell,
kiuj fervore helpas la administradon de nia gazeto. Ni klopodu ne supersargi
ilian taskon. Sendonte demandon ni antaiíe rigardu eu respondo ne trovigas
en nia Rcgularo; sen din te demandon ni tralegu la fakon <• Korespondado » de
nia gazeto, kie trovigas la r espondo kiam gi ne urg-is. D emandojn rilatantajn
la Kongreson bonvol u turni rekte al g-ia Prezidanto S ro. Alavedra en Terrassa.
Estos bone eiam, konsulti unue la Delegiiojn.
I) . Pro manko de loko, mi retiris mian jam kompostitan opinion pri anyo-

rar kaJ mankosent;.
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Kiam K. E. F. estos vere riêà ni havos la jam nun bczonatajn pagitajn
oficistojn kaj ni povos mala vare elspezi por korcspondado. Ciu el ni trudu al
si la devon havigi al la Federada novan membron êiun jarduonon. Post tri
jaroj, je la fino de la 19~4 ni estos 32.ooo membroj, nia kasisto Piferrer enkasigos ridcte 96.ooo pesetojn, kaj li dungos por ni oficistojn kun ·brodi ta stelo sur
la dorso kaj eê orumitaj galonoj êe Ja êapo.
Laü tiu tre facila, dank' al nia fervoro, progresio, je la komenco de la
jaro 1919, nur post 7 jaroj!, ni estos 16,384.700 membroj en la Kataluna
Federacio, 1,409.824 grupoj ali~intaj, nia kaso ricevos 53,27').072 pesetojn
(per kio subvencii niajn autoritatojn), kaj venos por ni la okazo peti helpon
al la alilando por krei Federacieton de neesperantistoj! AI la varbado, karaj
amikoj!

***
Historio de Esperanto en Katalunujo
RIPOLLET
esperantista movado komenci~is en nia urbeto dum
Julio rgog dank' al la klopodoj de Dro. Joaquim Coll.
Tial ke Ripollet staras en la Valles'a regiono, kiu estàs
tre- Esperantama, la voko de la propagandista tuj grupigis
êirkaü lin 25 junulojn, kiuj kura~e komencis kurson sub lia direktado
trifojojn êiusemajne. Post malmulte dà tempo ili decidís la starigon
de la grupo <<Esperanta Akvofalo », kies prezidanto estis Sro. F. Comenges, instruisto en la urbo , kaj kies sekretario estis Sro. Roca.
La 14an de Oktobro de sama jaro, tiu grupo organizis kampiron al
la ermitejo Santiga, kiu tre sukcesis, kun delegitoj de Sabadell,
Montcada, Barcelono kaj êiuj aütoritatuloj kaj esperantistoj de
Sankta Perpetua. La celo de la kampiro estis festí la inaüguron de la
grupa standàrdo.
Post la foriro de pastro Coll, la entuziasmo iom malvarmigis, kaj
kvankam la grupo vivadas ankoraü estus tre utile ke la fervoraj kaj
firmaj amikoj el Vallès, zorgu alporti iom.da kurago al la Ripollet'·
anoj por ke ili daüru antaüen sur la vojo al niaj idealoj.
~A

N. N.

***

KATALUNA EsPERANTISTO

PEJZAGO
Al Esperantista Grupo

ILERDA ESPERO

estis la tago. La plumbokolora êielo igis pli malga.jaj
ankoraií la màlpurajn stratojn de la antikva urbo kusanta
apud rivero kaj roin mi sentis peza, kvazaií laca. Restado
duro tuta maten o êe troe varmigita êambro est is ennebuliganta mian kapon , kaj por spiri iom pli sanigan aeron, mi formarsis
ella stratamaso. Baldau la bruadon de la rivero mi aüdis kaj apud
giaj bordoj mi vojiris kelktempe rigardadantc la graciajn alfleksigojn
de la akva fluajo sur la stonoj kasi.taj sub gi.
La akvo petole transsaltis sur ili, kaj kvazai:i triumfa premio por
gia lerteco ekaperis sur giaj ondoj saiímoblanbj kronetoj tuj diserigantaj, kiuj kantadis mallau te la gojon pretcrkuradi àl la maro, forlasante la senmove restadantajn stonajojn similajn je malnoblaj baroj
kontrau la gaja kaj êarma fluo.
Sur bela ponto delikate eniganta en la sablaron subfluejan siajn
subtenajn kolonojn, mi transiris la riveron. De tie la konstruajaro
sajnas malproksima kaj la ur ba gardeno proponas allogan rifugejon.
Mi eniris en gin, gia longa a.leo sajnis tapisita per la amaso de velkintaj folioj, kiuj defali~ de la apudstarantaj altaj arboj : simila al
oro estis la flavkoloro de la foliaro kaj êar mi estis tu te sola, mi libere
povis fantazie admiri gin. Eê plej malgranda aerblovo ne movis la
branêojn de l'arboj : la aero ripozis; kantantaj birdetoj malestis;
silento plene regadis.
Poeto certigas, kaj tiam mi bone komprenis lian diron, ke en la
rektolinio de unu aleo êia meditado nobligas; ja mi konstatis, duro
mi zorge pasadis sur la ora tapiso, ke tio estas vera. Kvazaií ensorcite malaperis el mia penso firealaj prozajoj kaj subite venis en gin
plej idealaj poezioj neverkitaj ankoraií de homa poeto.
Ili estis tre ravaj, kaj min dorlotis dum revo, êar, je la fino de
l' longa kaj bela aleo, êe ronda placeto en kies mezo staras fontano,
mi sidigis sur benko, kaj mi komencis revadi, pensante ke miajn
ekztazojn antai1 tiom bela spektaklo mi rakontos al vi per prozo
eleganta, kiun vi legos gojkore, laüdante la aiitoron.
Per vortoj plej mildaj mi antaüverkis priskribon allogan , traplektotan per êarmaj koloroj, kiujn mi eligados el rava pejzago; ora,
ella flanko belflave kovrita de l' §ancelige falintaj folioj ; smeraldosimila, ella akvo staranta êe l' malgranda fontano; blanka, el purebrila krizan ema bedo; griza, el la êielpecoj trans la branêaro
RIZA
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videblaj; kaj tiel eiujn nuancojn de l' vintraj floroj, de la malaltaj
arbustoj, mi alligos al mia ràkonto, kaj ~i estos bukedo. Bonodoron
al ~i mi havigos eltiritan el ravo , kiu nun min êirkaüas kaj gentile la
homojn amantajn poezion mi regalos per mia ver kajo.
Ja mi revadis pri l' Gloro; gi sajne estis facile atingeblà; nur
estas necese traduki per vortoj la belon, kiun mi gue vidas, kaj ilin
kantadi per voêo laiitega antaü la mondo satanta belajojn, por ricevi
la helan stelon nur brilantan sur frunto de iuj elektitoj .
•

o

• • • • • • • • •

Post kelke ela tagoj mi ekverkis êi tion, êar mi volis akiri la
gloran aüreolon; miajn impresiojn mi intencis priskribi; sed mia
plumo mallerta ne taügas skribi la vortojn sonorajn, kiuj en mia
animo harmonie kantadis.
Leganto, kompatu revinton, pensante ke puno tre granda ja
· estas, sentadi êe l' koro la kanton sonoran de mirinda Naturo, kaj
nur per senritma malbela prozajo esprimi gian êarmon.
]OZEFO GRAU

***
Enketo pri angora r
r•.- Por difini la gustan vorton, kiu tradukas nian esprimon
anyorar, mi opinias necesa pristucli la internau signifon de tiu kataluna vorto. Laií mia opinio, anyorar signifas la cloloron aií suferon en
la koro de tiu, kiu sentas là mankon de kio ajn, kaj la egan deziron en la
volo por trafi tion kies mankon oni sen tas. Eble pli koncize mi difinos
tiel : Bedauro kaj alsopiro pro sento de manko.
z•. -Mi tu te konsentas pri la propono Hankel ( aperinta en la
lasta clecembra kajero de Oficiala Gazeto Esperantis ta), laií kiu la
Akademio malaprobos la enkonclukon de stvperfluaf vortoj. Tamen
aprobos gi la enkonduko n de nova vorto kondiêe: <<ke gi ne estas
superflua, alivorte, ke gi· ne estas anstataiíeb la per taiíga vorto, êu
fundamen ta, êu almenaií tre generala uzata,>.
3"·- Nek bedauri, nek alsopiri, nek mankosenti traclukas sufiêe
bone nian anyorar.
a) Ne bedauri (esser llastima; sentir) ; êar bedaiíro es tas afekto
kaj nur peco de la clifinajo ( r• ).
b) Ne alsopiri (sospirar per, o vers); êar alsopiro estas ankoraií
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efekto, aií almenaií la celo de tiu kiu sentas manko de io ajn.
Ankaií gi estas nur peco de la difinajo ( r• ).
e) Ne mankosenti (trobar a faltar) ; êar mankosento estas nur
tio kio kaiízas la bedaiíron kaj alsopiron, sekve gi nur kune kun êi
tiuj vortoj estas la plena signifo de anyorar.
4•. - Car mi ne konas en la generala uzo nek en Ja komuna
vortaro taiígan vorton, mi proponas tiun: ANJORI.
Mi ne konsentas kun Sro. Martorell pri la malhelpajoj, kiujn li
montras deveneblaj pro la uzo de tiu laií li stranga vorto, êu aL
alilingvanoj, êu al ni. Ne al alilingvanoj, êar ili, tiel kiel ni, devis ja
lerni strangajn vortojn. Ne al ni êar la vorto estas tute nia. Plie mi
rifuzas la esprimon echar de menos, anstataiíante al añoranza, êar
ambaií ne·estas samsignifaj laií mi, kaj mi pensas ankaií laií Kastila
Akademio, kiu prenis la duan vorton el nia kataluna vortaro. Fine
mi opinias ke la vorto anjori estas ja tute belsona kaj konforma al
la esperanta vortfarado.
s•.- Mi varme petas al la pioniroj de nia lando ke ili parolu pri
tiu demando. Mi aludas Srojn. Bremon, Codomiu, Galceran, Rosals, k. t. p., al eiuj la profesoroj de <<K. E. F.>> kaj fine al la kastilaj
stilistoj. Parolu êiuj kaj tiel ni bone povos fiksi la gustan vorton.
DRo. JoAKIMO CoLL,

l(

Ptro.

Unu el niaj malvirtaj emoj, apenaií ni iomete scias paroli aií
skribi esperante, estas nesatebla dezirego enmeti en la esperanta
' vortaro"novajn radikojn, êu el la gepatra lingvo, êu el aliaj ajn, aií
elpensi aií arangí kunmetitajn vortojn, ne êiam internacie kompreneblaj, kredante plibone esprimi aií klarigi etajn sencnuancojn, kiuj,
laií ni, ne estas sufiêe klaraj en la radikoj jam akceptitaj kun vera
internada senco : bedaürinda emo, kiu multege malutilas kaj malfaciligas nian lingvon pro ne matura s tudo de niaj esperantaj radikoj.
Ne estas do necese, elpensi novajn kunmetitajn vortojn por traduki la katalunan anyorar nek gin esperantigi, êar ni ja ha vas multajn rimedojn por tion fari nur uzante internaciajn radikojn.
Bedauro, êagreno, enuo, malgajeco, malgojeco, nostalgio, plendo,
sopiro kaj multaj aliaj êiuokaze sufiêos laü la senco, kiun la uzonto
volos esprimi.
Kial trudi la devon uzi êiam ian radikon aü kunmetitan vorton
por traduki la katalunan anyorar? Car ne estos bezone rimarkigi ke,
la ekzilito kiu gravege nostalgiigas kaj la kamparano loganta urbegon

t
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kút nur bedauras siajn tedhejmajn legomkuirajojn, estas du sentoj
( anyorances aü anyoraments) tre malsamegaj.
Do, ni lasu libere ke êiu, laüokaze, uzu plej taügan esperantan
vorton. Kaj, per Dio !, mi ekgenue petegas de vi ne enkonduki
novajn nebezonajn radikojn, êar se la aliaj nacilingvanoj simile
agus, mi multe timas ke baldaü ni bezonos grandan valizon kaj eê
veturilon por porti la esperantan vortaron.IJ
C. HUECAS

Ce la januara numero de K. E. aperis, sub tiu sama titolo, artikolo lerte verkita de Sro. Martorell, demandanta pri kia estas la
esprimo ~uste tradukanta la signifon de la kataluna verbo anyorar.
La Redakcio de K. E., en la celo fruktigi la enketon, ~in resumas
per tri demandoj, kies respondojn, laü mia opinio, mi don as jene :
Nck bedauri, nek alsopiri, bone tradukas anyorar. La formon
francan enui je, kiu estas aldonata klarige, mi ankaü ne §atas. Laü
mi~ ne estas gusta. Ankaü mi ne jugas bona la esprimon mankosenti; gi ne estas klara.
Mi proponas la formon nostalgii je. Ekzemploj . fo anyoro ma
patria: mi nostalgias je mia pat.rujo. Ells anyoraven sa llar: ili nostalgiis sian hejmon, aü je sia hejmo. L' anyorança va matar-lo: nostalgio lin mortigis. Va morir-se d' anyorament: li morti~is pro nostalgio, aü de nostalgio. Anyorar: nostalgii.
Jen kial mi proponas tiun radikon : r• êar ~i es tas esperanta, kaj
ne nove enkondukita. ze Tia] ke, nostalgio signifas laü· la vortaro :
malsana kauzata de treege forta deziro revenien la patran landon, au
dolorego kat'íze de restada for de am1:kcrj, parencoj, k. c.; kio, mi pensas,
estas gusta traduko de nia anyorança, êar ni uzas tiun vorton, ne nur
en la senco de sento, sed ankaü kiel esprimon de la nomo de malsano.
êu tiu traduko, kiun mi proponas, estas tu te akceptebla? Mi
jese respondas.
]OZEFO GRAU

* **
Katalunaj efemeridoj 1
MARTO
1909.- Sinjoroj Amades, Barrot kaj Martinez fondas en la «Popola
Enciklopedia Ateneo» la grupon QSemo~.

24a
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La vorto efemerido ne sajnas sufiee bona. Konsilojn l
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Literatura Konliurso

Eksterordinaraj temoj (Sekvo)
Ne vane niaj distinginclaj amikoj Sroj . Carlo Bourlet ka! Barono dc Méuil,
êeestis unufojon êe la Fes to de Katalunaj Floraj Ludoj. Ili komprcnis la gravecon de tiaj festoj por la renaski~o de lingvo, kaj- tia! La Revuo per mirinda
organizo prosperigis la ~Unuaj Esperantistai Floraj Ludoj~'on, kiuj bedaurindc
ne kreis ankoraií tradicion ... Scd, ni ha vas cspcrojn, êar ni esias esperantistoj! Tia! ankau, ili, tuj respondis al nia peto proponante premiojn kaj temojn
por nia konkurso. Certc, niaj samlandanoj konkurantc amase al tiuj temoj
scios danki niajn francajn amikojn kaj montri Ja grandan cstimon kaj simpation, kiujn ni ha vas por ili.
III. Premio de La Revuo : 20 frankoj da csperantaj libroj clektotaj el la
katalogo de la firmo ~ Hachette et O• ».
Tema : Originala aií tradukita artikolo pri Scienco aií Historio, vulgariga
artikolo facile komprenebla por êiuj. (La premiita artikolo estos publikigita
eu La Revuo).
IV. Premio de Franca Esperantisto : Jarabono al gi.
Temo : Riaj devas esti la regulof por bone traduki en Esperanto naciajn
kantojn, kanzonojn kaf operajn ariofn?
Ciu esperantista konas sinjoron Chavct. Li estas la senlaca blonda viro,
kiun oni vidas apud amasego da dokumcntoj sur Ja estrado de la Internaciaj
Kongresoj ; li estas la êiam staranta cel tabulo, kien de êiu flanko dc la mondo
oni celpafas dcmandojn kaj instrukcipetojn dum la tuta jaro; li estas la
inteligenta verkisto de lernolibroj por francoj kaj altviclaj artaj kritikoj por
delikataj gustumuloj; li estas la sprita kanzonisto, kiu inter ba talo kaj batalo
por Esperanto, al por las al nia movado la êarman rideton de Parizo, jc kiu
oni enuas êiam, post kiam oni konis gin. Por ni katalunoj li estas ankoraü la
amiko, la membro de la kataluna kolonio en Parizo. Li ne povis manki en nia
festo de la Literatura Konkurso, kaj por ni estas speciala ~ojo povi proponi
temon kaj premion de li.
V. Premio de Sro. Gabriel Chavet : Lia plena verkaro dediêita al la
au toro de la plej bona studo pri
Temo : Literaturo kreas llaf vivigas lingvon.

. Niaj samlandanoj, kiuj êeestis la V"", ne forgesis nian karan amikon SinJOron Juies I3orel. Cetere l a nomo de la firmo 4M5llcr & Boreh cstas konata
de ni êiuj, pro giaj grava gazeto Germana Esperantisto kaj populara oEsperanta Biblioteko Internacia. Siaflanke, Sro. Borel ne forgcsis uin kaj rapide
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rcspondis al nia invito sendante temon kaj premion, kiuj estos certe tresatataj de êiuj.
VI. Premio de eEsperanto Verlag Maller & Borel» : 3 Ekzempleroj de
êiu gis nun aperinta brosuro de la<< Esperanta Biblioteko Internacia~.
Temo : Pago pri la Esperanta Biblioteko Internacia.
VII. Premio de la grupo ~semo>) (Popola Enciklopedia Ateneo) : 25 pesetoj {Io sm.) al la aiítoro de
Temo : la plej bona traduko dc L'Emigyant de nia nacia poeto Jascinto
Verdaguer.
VIII. Premio de Mosto Alfonso Sala, Parlamenta Dcputito: Artajo.
Temo : Enkonduko de Fsperanto en la Industyiajn Lernejojn.
IX. Premio de Mo§to Joan Barata, Provinca Deputito: Aitajo.
Temo : Esperanto en la praktilta vivo.
X, Premio de Mo§to Francesch Alegre, Provinca Dcputito : Artajo.
Temo : Esperanto en Komerco.
XL Premio de Esperantista ] unularo : ArtaJo.
Temo : Esperanta dialogo por infana declamada.
XII. Premio de Honorinda Ekonomo de Terrassa: Artajo.
Temo : Eklezio amis eiam la veYan progyesadon de la homo.
NoToJ.- Responde al demandoj, la Komitato de la Literatura Konkurso
sciigas ke gi nc estas ckskluziva por katalunoj, sed ma/fermita al eiuj la esperantistoj de tiuj landoj. Por konkuri al iu ajn temo oni ne bezonas esti kaialuno
tzek << K. E. F.~ ano. Nia Fcderacio respon das al la bczono de propaganda kaj
sacia vivo, ne al la kapriceto boligi apartan barêon.
- En la rakonto dc Sro. Ruyra Les senyoretes del mar proponita kiel temo
cu nia Konkurso, estas kelkaj malfacilajoj, kiuj venas de nia lingvo, kaj pri
kiuj la komitato opiniis estos bone doni kelkajn klarigojn.
La esprimo senyoretes del mar ne aparteoas al nia popola mitologia. Ci
cstas simple elpensita. d e la aiíLoro. Laií la aiítoro, kiun oi konsultis, la vorto
senyoreta ne enhavas êi tie ideon de fraiílineco.
Là vorto grota (garota) estas uzata en kelkaj vilagoj de la marbordo por
nomi la eriçó de mar, lau Vcrax <<ekinot, ne akceptita pro ~-ino~ de kclkaj,
kiuj proponas <<marerinaco~. Laií Sro. Galceran, tiu êi !asta vorto eble povus
krei konfuzon kun la Diodon hystrix. L . kiu cetere malofte trovi~as en nia
maro. Pues de grota sekve ne devas esti tradukita per tstalaktitoj ~ kiel aperas
en ia kastila traduko de Carner. Boirac citas ankaií marurseto.
Serrà, íiso. Serranm hepatus, Serranus anthias, laií Dro. Joan Vilanova
Piera; Serranus ca brilla, laií d'Orbigny (Dict, Univ. d'Hist. Nat.). Sen ia du bo,
tiu de nia maro estas la serranus anthias.
D 'Orbigni kaj aliaj nomas la s'erra'ojn, perques de mar. Pro tio, kelkaj
opinias ke en Esperanto ni povus ilin nomi u marperkoj >).
La konkursontoj elektos. -La Komitato.

***
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III a Kongreso de la
«Ka tal una Esperantista Federacio»
vortoj en êiu entrepreno realigonta estas ofte dangeraj; la intertempo de la inspiro gis la efektivigo, sangas
iliajn verajn signifojn anstataüigante per elfluantaj ]usdiritaj vortoj la maljunigintajn. Tion-Ci kredante, mi ne
riskos tian aventuren! Car mi estas devigata informi miajn kunfederacianojn pri hodiaüaj kongresaferoj nur mi klarigos tion, kio estas
nesangebla; aliparte Ja inko ankoraü estas malseka kaj la iluzio rekonciigis el tiu dolêa dm·meto a1 kiu invitis nin la legado de Ja
projektaro pri la Illa, subskribita de mia amiko V. Alavedra, kaj
publikigita êi-tie mem.
Ni estas ja en plena kongreslaborà arangado. La lol<a komitalo
projektas generalan esperantistan propagandadon por enigi Esperani.on en êiun enurban societon. Ankaü ni celas partopreni en tiu
popQ]a disvastigado de nia kara lingvo por plisukcesigi la III•". Ni
ne akccpi.as kongreson konsistantan nur el oficiala¡ faroj, ni volas
ankaü apud ni, êe ni mem, interfratigante, tiun nian korsenteman
sed nepotencigeblan popolon.
Dum niaj unaj interbabiladoj ni esploris atente niajn protektantojn -kiuj koncistas el êiuj diversa j enurbaj rangoj -kaj per iliaj
ampromesoj al Esperanto ni povas konstatigi êi-tie ke Terrassa akceptos tutkore nian jaran kunvenon. Mi ne kredas dece laudi êi-tie
mian praurbon, sed nu r por rimarkigi personau es prim on, mi permesas
al mi, rememori al Ciu alestinta en Terrassa okaze de la neforgesebla
por mi kaj por êiuj, inaugulacia festo de <(Lumon)>, la êies helpon,
kiun ni atingis de niaj sindonaj samurbanoj. De tiam êiuj pordoj
estas malfermitaj al Esperanto kuragigante nin en nia antaüenira
klopodo.
La aütoritatoj donacis malavare premiojn por la Floraj Ludoj
krom kelka inda kaj imitinda societo; sed ni ha vas aliajn valorantajn
premiojn, kiuj, unuj estos disdonitaj al la laüreatoj j kaj aliaj al êiuj.
Tiuj êi premioj multe valorantaj, mi devas diri, nur estos por la
êeeston toj.
Jen nia unua deklaro. Ni kuragis senkomplimente je via nomo
peli helpon al êiuj Terrassa'anoj. Tion ni atingis ja. Mi ne bezonas
vin pretigi por via êeesto. Ni Iidas al vi.
NUAJ

AGUSTÍ BADÍA
El la Joka Komilato

* * *
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VIIP U niversa la Kongres o Esperan tista
Krakovio, n-r8 Augusta,

1912

DuA CIRKULERO

Aligoi.- La Komitato cldonis ali~tlojn, kiuj estis senditaj al êiuj ~isnunaj
provi zoraj aligintoj: -La Kongresa karto kostàs Sm. G = K. 14 '40. - Posi
ricevo de aligo, akompanata de mono tuj estos sendita provizora kongreskarto
kun definitiva numero.- La unuaj kclkcent ali~intoj ricevas kune kun la
provizora kongreskarto, kiel premion, la bdcgan esperantistan himnon, ( kun
notoj) La Tagigo, verkitan de Sro. A. Grabowski kaj mala vare donacitan dc
Sro. J. Günter, redaktoro de Pola Esperantista.
Familianoj ( edzinoj kaj infanoj) kune venantaj kun la familiestr ( in) o,
pagas nur Sm. 3, kaj riccvas tn. suplementajn kartojn, sed la kongresajn dokumentojn ricevas solc la familiestr (in) o.
Sa me geblinduloj pagas duonan prezon, sed ili plcnrajte ~uos êiujn privilcgiojn de la Kougrcso.
La kongresa karto numero I, havas specialan karaktcron, êar ~i estos
aiíkcie vendita,- Cin ricevos tiu kongresano, kiu ~is la unua de majo ofcros
por gi la plej aitan sumon . - Oni scndu propooojn!
Adreso. -La sola adreso de la Organiza Komitato estas: Koogreso Esperantista en Krakovo, Aiísirio-Galici o.
L ogado.- La lo~igan sekcion efike bel pas la urbestraro, kin metis j e dispouo de la Komi tato riêan mat.erialon konccrnantan êi iiun Iakon.- La
prcparaj laboroj de la aludita sekcio baldau estos finitai kaj ili povos en plej
proksima estonto publikigi tarifon kun prezoj de lo~ado kaj mangado.
Car ni riccvis dc cliverslandaj studcntoj avizojn, kc la studcntaro intencas
grandare partopreni en la VIII• K ongreso, ni zorgas por bavigi al ili kiel
cblc plej malkaran lo~ ejon. Ni do sukcesis trovi por la studentoj agrablan
hcjmon, en kiu la lo~ado dum ses tagoj kostos nur Sm. I'zs .
Oficiala helpo. -La Organiza Komitato sendis konformajn petskribojn
al ministerio por publika iostruado, ministerio por fervojaj aíeroj. minisierio
por publikaj laboroj kaj ministerío por Galicio. La galicia ministro clum speciala au.d ienco firme promcsís a l la Komitato subtenacli ~iajn ldopodojn êe la
aluditaj estraroj. Same cstis scndita al la pro vinca parlamento petskribo pr i
subvencio. kiun snbtenos la krakova urbestro, Dro. Leo, cstanta samtempe
provinca deputato.
Gvidlibroi.-E stas presataj gvidlibroj tra Zakopane kaj Tatroj, kie okazos
postkongresa ekskurso kaj speciala gvidlibro tra krakovaj prc~cjoj, íamaj pro
siaj multcnombraj artajoj. Laií siu eksterajo la cititaj gvidlíbroj similos la
gvidlibron tra Krakovo.
A!lcepteio,- Por aran~o de akceptejo kun apartenajoj (skriboêambro ,
legejo, postoficejo, vestejo, lavejoj, k. t. p.) de ekspozicio kaj vendejo la
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Komitato ricevis la vastan kaj belegau konstruajon de Komerca Akademio,
kiun la direktoro Sro. Kannenberg, granda amiko de nia movado, bonvolis
doni je dispono de la Kongreso.

Teatro.- Estos ludita Mazepa, kortu§anta tragedio de Julius Slowacki.
La Iíbron cldonis la firmo Hachette kaj co, en Parizo, kie gi estas ricebebla
por Fes. 2. La tragedion ludos la plej eminentaj aktoroj de krakova urba
tea tro.
Lt'teratura konkurso.- Ni varme petas, ke bonvolemaj personoj, instigitaj
de nia unua cirkulero, prokrastu siau intencon pri difino de iemoj kaj premioj,
ear pri tiu grava punkto ni donos interesaju detalojn nur en la plej proksima
cirkulero.
Voiado al Kral¡ovo. - Ciu aliginto ricevas kune kun la provizora kongrcskarto specialan tabelon dc distancoj inter Krakovo kaj 30 plej gravaj urboj
en Europo kaj Azio. La tabelo montras detalajn prezojn de fervojo¡ ( nur en
un u direkto, ne ire kaj revenc I) kaj la dauron de la vojago.
Peto.- Fine grava peto al eiuj samideanoj, kun kiuj ni interrilatas pri
kongresaj aieroj. Ili nc prokrastadu siajn respondojn kaj tiamaniere ne malfruigadu niajn laborojn, mcmorante la anglan provcrbon: «Time is money•>.
- Loka Organiza I<omitato.

***
ENLANDA MOVADO
NrA PROSPERADO. - Tri uovaj grupoj kaj amaso da izolitaj esperantistoj
jus aligis al la 4 K. E. F.~. Ci enhavas nun 43 grupajn kaj proksimume soo individuajn membrojn. Alia novaj alvenintoj fratan saluton.
L~ 4 ~· E. F.o funkciadas aütonomie; tia! gi ne po vas nek devas decidí pri
afero¡, km nur rilatas la esperantistojn mero. Oni aten tu ekzemple pri tio, ke
la Delegitoj, pli ol represcntantoj de la Federacio en la urboj, grupoj, aroj da
samideanoj, estas reprczentantoj de niaj samideanoj en la Federacio. Tia! la
grupoj kaj samideanoj mero devas zorgi elekti la proprajn delegitojn laií sia
volo, reelek!i aií ne ilin, ilin eesigi en la delego. (Vidu Regulon 6an de nia
llcgularo ). La ~K. E. F.• kompreneble bavos eiam la rajton konsili kaj sugestii,. sed nur en okazo de neinterkonscnto, neelekto, aií neebleco elekti, gi
rckte mtervenos por la bono de eiuj. En tiu senco eiam oni respondos al la
demandoj, kiuj rilatas la delegitojn.

BARCELO NO
. 4 E~peranto ka i. Patrujo~ okazigis siau Ceneralan Kunvenon ordinaran, ee
km O~ll ~ontns la mte~con de eiuj la gesocictanoj por nia afcro,
. T1an mtencon sen 1a du bo profitos la nova komi tato, kiu estis elektata laií
la JCUa formo:
Prezi~anto, ~ro. ] . Mateu; Vic-prezidanto, Sro. J. Albiñana; Sekretario,
M. Bermudez; VIc-sekretariino, Frino. E. Valls; Kasisto, M. Rodríguez Cabós;
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Kontisto, ] . Blanch; Bibliotekistino, Frino. C. Sandalinas, kaj Voedonantoj,
Sroj. J. Romagosa kaj D. Viger.
Tiu êi komitato, komprenante la senton dc êiuj gesocieianoj, salutas Ja
geespcrantistaron kaj promesas al gi labori scnêese por Esperanto, tia! kc ni
<<en laboro paca ne lacigos~.- La Nova Kornitato.
SANTA COLOMA DE FARNES
La 7'" de J anuaro <<Esperania I el calo>> okazigis en la tea tro 4 Círculo Columbense~ dc Santa Coloma de Farnès, sukcesplenan paroladaron, en kiu paroladis Sroj. Viktoro Llu s, Francisko Lusilla, Johano Abon, Ccsareo Huecas kaj
Petra Costa.
Antaií kiam parolis Sro. Costa, Fino. Benturino Estragués deklamis la
poezion tito litan << Lingvajo dc la vcntumilo » kaj ~ia kuzincto Maria Teresa
Huecas gin iradukis hispane; ambaií estis bruege aplaiíditaj.
La urbestro Sro. Josefa Mario Iglesias, kiel prezidanto dc la kunsido,
fermis gin dankante la multnombran aiídantaron pro f¡ia atenta kaj gratulante la organizintojn pro la sukceso.
La kunsido dauris <;Iu horojn, finigante je la unua posttagmeze.
En la festeno regis grandcga cntuziasmo precipe êe la toastoj, kiujn
komencis Sro. Hue<1as kaj finis originala poczio de Sro. Mon dediêila al nia
respektindaj gastoj kaj «kolombaj >> 1 gecsperantistoj.
La prezidanto de <<Círculo Columbense», Sro. Josefa Codina, genti!c okazigis kinematografan prcsentadon je la honoro dc la gccsperantisioj.
La venontan monaton mi dtportos pri la propagandaj fmktoj.- La Prc·
zidanto.
REUS
Je la 7a de Januaro, «Nova Semo» okazigis sian kutiman gcneralan kunvenon, duro kiu, post balotado estis clcktitaj, kiel cslroj de f¡i la jcnaj : Prezidanto, S ro. Pctro Aguadé; Vic-prezidanto, S•o. Henriko Aguadé Parés;
Kasisto, Sro. Francisko Simó; Voêdonantoj, Fino. Teresa Barrufet Puig kaj
M. Domingo Giralt; Bibliotekisio, S ro. ] ohano Simó Rom; Sekretario, sinjoro
Francisko de P. Baró, kaj konsilanto, Sro. Antono Clivillés.
~Nova SemoP arangos propagandan kunvenon en Valls.- La Delegito.
BARBARA DEL VALLES
êe la espcrantistoj, kaj spccialc tiuj dc la socieio ~Esperanta Nesto>> ei
liea, la sciigo pri la okazigo de la III a Kongreso de << K. E. F.& en Terrassa
vekis granclan cntuziasmon.
Nian koran gratulon al Ja Terrassa'aj csperantistoj por la elcl<to, kiu
pruvas, kc ili okupas aitan lokon en la kataluna movado.
Ankaií kaiízis bonan imprcson la scio kc por Ja vcnonta priniempo la samideanoj de Ja regiono Vallès Alt organizas grandan esperantistan feston.- La
Delegito.
l're bedaiírinda manko de loko dcvigas la R edakcion retiri de la prcsilo
la lastc ricevitajn i';formojn pri aliaj urboj.

***
r) La kara prezidani.o de ~Esperanta Idealo» tre trafe Judas la vorton. Ni
per multaj okazoj ~ciis pri la íervoro de niaj gesamicleanoj de ~Sankta Kolombino dc Fa¡;¡¡è~>>(l).lli daüru a lie flugante.
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Balanç de l'any 1911
SORTIDES DE CAIXA EN 1911
Mes

Janer .
»
Febrer.
»
Març
»
Abril
»
Maig
»
»
Juny
))

»

Juliol
»

»
Agost .
»
Setembre.

»
»
Octubre
»
»

Novembre

»
Desembre.
»
»

Pessetes

Dia

2
31
9
28
21
31
21
30
17
25
31
23
26
30
4
8
31
14
31
»
30
20
25
30
28
30
20
29
31

Factura J. Horta
Correu i remesa Revista .
Factura <<L'Aven ç».
Correu i remesa Revista
Factura «L'Avenç».
Correu i remesa Revista
Factura «L'Avenç>>.
Correu i remesa Revista .
Factura ((L'Avenç».
Despeses d 'organització Congrés Tarragona
Correu i remesa Revista .
Factura J. Re cort
Coi·Iecció obres Zamenhof enquadernades.
Correu i remesa Revista
Factura «L'Avenç».
Dos .llibres per a secretada
Correu, remesa Revista i agencia .
Factura J. Horta.
Correu i remesa Revista .
Adcsió al VII Congrés Internacional .
Factura «L'A venç».
Correu i remesa Revista .
Factura Segalà
Factura «L'Avenç».
Correu i remesa Revista .
Factura «L'Avenç».
Correu i remesa Revista .
Correu i remesa Revista .
Factura «L'Avenç».
Gas tos di versos secretada

Total.

III

27'6o
7'30
9'So
56'25
10'55
75

s

17'55
100
9'85
1 3'6o
262
9'30
1ó'So
75
6'75
182
7'25
8'15
75

i6o
I

ENTRADES A CAIXA EN 1911
Donatiu de K. K. K. a «K. E. F.»
Valor dc 338 membrok.artoj de 1 g 11
»
» 12
»
» 1910
»
» 10 inscripcions a examens.
Ingressat per venda ponumere de K. E.
una fulla.

13
6'40
200
6'25
94
9'15
140
6'65

,568'20

Pessetes

747
1,164
36
So

Tot l'Esperanto en
Total

.

39
2,036
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RESUM
Pessetes

Despeses generals .
Valor 5 per 100 de pessetes 194, retingut per diversos delegats .
Pendent de cobrança de 1911
Incobrable de 191 r.
Existencia en caixa

1,568'20
9'70
99'10

33
326

Total
Hi ha en deposit 1'J,2oojlugjo lioj.
70 col·Ieccions 1910 K. E., completes.

Pres. 6r
» 140

El President, J. Bremón Masgrau. -El Secretari , E. Pellicer
El Tresorer, J. Piferrer

* **
Gojiga faiUo
Rega biblioteko kaj muzeo de Esperanto nun estas fondita en Dresden,
aúministrata de rega bibliotekisto, arangata en rega konstruajo. Ciu povas
prnntepreni librojn, eiu povas vidi la valorajn manuskriptojn , fotografajojn,
bildojn, statistikajn tabelojn, k. t. p. Por ke tiu ei rega kolekto estu kicl eble
plej komplela, ni petas èiujn geamikojn sendi iliajn verkojn aií literaturajojn
aií presajojn. Eê nckompletaj jarkolektoj dc cspcrantistaj gazetoj, nuraj
regularoj, prczaroj, programoj, k. t. p., cstas volontc akceptataj. Ciujn donacojn oni scndu sub la adreso : Rega Bibliotcko, Drcsden: Standehaus, Zimmer, 83 (Gcrmanujo).

***
Mortis en Antverpeno nia altcstimata samideano kaj amiko SRo. AliiATUS
VAN DER BmsT, prezidanto dc la vna Kongrcso Internacia. Ankoraií unu
pioniro, kiu forlasa.s nin en êàgrcno kaj senkonsolaj l KATALUNA E sPERANTISTa, en la nomo dc la ~Kataluna. Esperantista Fedcracio>>, deziras al la bclgaj
samideanoj animenergion por surporti la doloron, kaj sendas allia tiel kmele
frapita familio siajn sincerajn kondolcncojn!

SRo. W. CUR1UE, P. O., Box 27, Milton (Nov-Zelando), deziras intersanf¡i
belegajn kolorigitajn p. k. kun gesamideanoj de la tuta mondo; preferas
tipojn de Belulinoj au Aktorinoj.
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Alilanda m ovado
FRANÇA
París. - Els nostres samideanoi francesos saben fer propaganda! ParisEspera~lto ·ns anuncla que a la cavalcada de la 1\Ii-Carême hi prendrà part un
carro esperantista. •Stela-Conccrh ha obert un Concurs de projectes dc carro,
i a més s'ocupà activament d'organitzar una gran festa de gala per al dia 30
de desembre. Molt bé pels esperantistes pal"Ïsencsl

***

Copiem del Franca Esperantista:
•Dirigit als marins.- Ad els arguments a favor de l'Esperanto, llengua
marítima internacional, s'ha d'afegir el fet, bastant comic, ressenyat en el següent cablegrama:
e Enviat dc Vellington (Nova Zelanda) al Times:
~L'expedició antartica japonesa manada pel lloc-tinent Shirassé ha arriLat
& aqui. Com que cap dels seus membres parla l'anglès, i com que ningú aqul
~comprèn el japonès, s'han produït algunes dificultats per resoldre ·I que 'o» licn fer. De totes maneres, gracies a a ver-s'hi posat el consul de la Xina, ja
~que ·Is japonesos poden desxifrar l'escriptura xinesa encara que estiguin en
~l'impossibilitat de parlar-hi, s'ha pogut comprendre que l'expedició tenia ne»cessi tat de carbó i de provisions.
~L'expedició ha dc marxar el dissabte cap a l'Antartic. La formen, en
& conjunt, vint-i-set omes i dotze goços. ~
Un senzill comentari:
Si ·y àgués agut, en el nav!li japonés, un orne, wz sol, coneixent l'Esperanto, tota dificultat auria desaparegut, pcrqué sabut es que d'esperantistes
fervents no ·n manquen a Nova Zelanda.
Generalitzem i diguem:
Si ·s trobés, a bord de cada bastiment, almenys un esperantista, ¡quants
inconvenients greus, dubtes llastimosos, perdu.es de temps enfadoses, en les
comunicacions amb terra i amb navilis de nacionalitats diferents, s'evitarien!~
Afegim : Fins 1ma sola claueta. d'Esperanto seria suficienl, car tots sabem
que elles poden esser usades amb fruit pels no esperantistes.
Companys: la qMarista Komisiono~ de K. E. es l'encarregadà de començar a fer dcsapareixer semblants inconvenients. Ajudeu-la: un petit esforç
cada mes per part de eadaú pot fer que aviat, en cada navili, no falti l'tm csperantiste que tanta propaganda ·ns podria fer. ja que continuament, i mercès ad ell, se solucionarien difici!s situacions. - E. P.

***
KORESPON DADO
Dro. B., Mancada : Tre koran dankon.- Sro. ] . Vidal Reus: Mi gojas
scii pri yi. Dankon; mi akceptas. - S ro. Ventura, Terrassa :' Dankon. Mi rcspondos giatempc pri la dua afcro.
Presejo «L'Annç»: Rambla de Catalunya, 24.- Bt\RCELONA

.~--~eglament de

la

Federació Catalana d'Esperantistes
Article primer.- ~eda constituïda amb el
nom de " F edcració Catalana d'Esperantistes"
la federacio d'esperantistes en terres de llengua
catalana.
Art. segon.- L'objecte de la «F. C. d'E."
es l'unió de tots els esperantistes en terres de
llengua catalana per a la divulgacici i propaganda
de l'Esperanto, per als 6ns de la representacici
aconsellada en la reunia general del V Congrés-·
Internacional d'Esperanto a Barcelona, i per donar compliment a tots els acords i consells, que
afectin als esperantistes en colectivitat, provinents
dels Congressos Internacionals o dels nuclis directors de la llengua del Dr. L. L. Zamenhof.
Art tercer.- Per al millor compliment de
l'article anterior, la «F. C. d'E.» publicara una
revista gratis per als federats, l'organització de
la qual sera determinada per un Reglament especial interior publicat pel cos de redacció i
previa acceptació del Comitè Directiu.
Art. quart.- La «F . C. d'E.>> constara
unicament de membres individuals, que contribuiran al seu sosteniment amb la quota mínima
de TRES ptes anyals pagades per endavant.
No obstant, tota societat o grupo podra entrar a la cc F ederacici " amb els mateixos drets i
atribucions que ·¡s membres individuals.
Adició aprovada en el Congrés de Tarragona.- Els Presidents dels grupos aderits formaran un Consell Consultiu de la «Federacici »,ad el qual podrà dirigir-se •} President de
la mateixa per coneixer la seva opinió en els casos en que 'u cregui convenient. El Consell informarà mensualment al Comitè de la « Federació>> sobre afers esperantistes, fixant especial
atencici en lo que fora de desitjar per a la millor
marxa de la cc F ederacici >l i de la propaganda
esperantista.
Art. quint.- La cc F. C. d'E.» sera regida
per un Comitè Directiu compost de President,
Vic•president, Caixer-administrador de la revista, Vic-caixer-administrador i Secretari.
Aquest Comitè serà censor de la revista.
Art. sisè.- Els federats de cada localitat
elegiran un delegat que tindra a son carrec : recollir les quotes dels federats, fer les comunicacions necessaries per als efectes del article segon i demés assumptes del regim de la << F. C.
d'E.» i esser l'intermediari entre ·¡ Comitè Directiu i els seus representants.
Adició aprovada en e/ Congrés de Tarragona.- Els delegats podran retenir-se, si 'u creuen

\I

convenient, en concepte de despeses, un 5 per
100 de les quotes que cobrin.
Art. setè.- El Comitè de la cc F. C. d'E ll
cridarà almenys una vegada l'any, en diferent
localitat, durant la primavera i en dia festiu, a
tots els seus federats, en A-ssamblèa o Congrés
general, en el qual, previa ordre del dia, se donarà compte als assistents dels treballs i gestions
fets pel referit Comitè Directiu durant son
exercici, sacordara '1 lloc on agi de celebrar-se
el vinent Congrés o Assamblea, se nomenaran
els individus que agin de formar el Comitè per
al següent exercici, i ·s discutiran les proposicions que agin sigut presentades abans de la
sortida del numero de la revista anunciant el
Congrés o Assamblea, i incloses en l'ordre del
dia. Els individus del Comitè podran esser reelegits tant sols un cop.
Art. vuitè.- El Comitè esta ra facultat per
crear les seccions que cregui més convenients
per a la prosperitat de la r< F. C. d'E.>> i de
l'Esperanto; les Juntes dc les quals seran renovades per cada Comitè entrant.
Serà President nat de cada seccici un individu del Comitè designat per aquest.
Art. novè.- Tots els acords de les Assamblees i Congressos seran presos per majoria absoluta de vots dels socis assistents.
Art. desè.- Les esmenes que vulguin fer-se
en aquest Reglamc:!nt auran dc presentar·se en
temps convenient per e"er incloses a l'ordre
del dia i publicades en llur totalitat, car unicamcnt podran esser discutides i aprovades en les
Assamblees o Congressos generals.
Art. onzè.- La llengua oficial serà l'Esperanto, podent esser usada la catalana en les
Assamblees.
Art. dotzè. -En cas de disolució previ
acord de la <<F. C. d'E. ll, els fondos existents,
o que resultin de la liquidacici, passaran a la
<<Centra Oficejo 11 , domiciliada a París, per a la
propagació de l'Esperanto .
Article transitori. - La «F. C. d'E. >> sera
domiciliada a Sabadell, carrer de Gracia, 12.
Per la Comissió Organitzadora : Domenech
Serdà, Joan Piferrer, Antoni Martí, J. Camps,
Agustí Badia, Santiago Puigbonet i Joan Romeu.
Aprovat, en data del 14 de febrer de 191 O,
pel senyor Governador Civil de Barcelona.
Hi ha un sa geli que diu : G obierno C i.,il
de la Provincia de Barcelona.
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Kolekto de lernolibroj
Katalunaj kaj Kastilaj
Ptas,

Fundamento de Esperanto, L. L : Zamcnhot (Eidono hispana)
* G¡·,¡malica raho11ada de la llengu<t Esperanto, Sro. Pujulà i Vallès.
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*'Vocabulari Espemnto-Cat,zlà, Sro. Pujulà i Vallès.
»
* Vocabul<z1·i Català-l:.'speranlo, »
»
Po;vonareto Esperanlo -Cat,zlà i C.<talà Esperanto, Sroj. Dro. Bre111011, 1\\ani i Aldricil
Kataluna Slosilo .
Qui~re \'. aprender f:..'speranto?, S ro. Dro. J. Bremon Masgrau .
Gramdlica )' \-'ocabufa¡·io EspemHto, S ro. Dro. J. Bremon Masgrau.

0'75

Vocabufm·io Esperallio-Español, Sro. F. Pujulà i Vallès .
Vocabulm·io Lspaiíol-Espt7'a¡:to, >' »
»
»
Primeras lecrio11es de Esperanlo de Th. Cari, A. L. Villanueva .
Manual y l:.)e1·cicios de la lengua Esperanto, Inglada- Villanueva.
Vocabulario Espemnlo-Espaiíol ). Español-Esperanto, Inglada- Vi-

0'60

llanue,·a .

Curso Practico de Esperanto, Duyos-Inglada .
* G¡·amcítica de Esperanto, S ro. J. Garzon Ruiz
Pr·untum·io de Esperanto,
»
»
»
Programa d'J::speranto, J. !3. Albd'íana .
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El Esperanto al alcance de todos, Fernando Soler y Valls.
3
Tiujn l'erkojn on i povas mene! i êe nia administracio sendante kune
la monon, plus o'2S ¡Jtojn. por la rekomenditaj po~telspezoj.
• Bindita 0'50 ptcs. phe.

ATENTU
CJU bona Esperantista devas havi la belan ponreton èe nia MajsLro, si lke
tebit" ~e la Industria Lern~jo de Sabadel l.
Tiu portreto estis donacita al Oro. Zamenhof, okaze de la v• Kongreso en
Barcelona, kaj estas la plej ~imila al Li el la faritaj gis nun.
E,tas ricevebla kontrai:í 1'20 Sm. senditaj al nia adminis tracio.
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Societoj kaj Grupoj aligintaj al
"Kataluna Esperantista Federacio"
Esperanta Semo.
Nova Semo . . .
Vika Esperantistaro
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EN HA V O: Pri ..., Fred. Pujulà. - VIII& Universala J(ongreso Esperantista
( 3 8 cirkulero ), La loka organiza K omitato.- Grava Avizo, K. E.- La
Simbolaf Brulajoj, Angel Novejarquc. - II 8 Literatura J(onkurso (Eksterordinaraf temoJ), La Komisiono. - Katalunaf efemeridof, K. E.- Enlanda Movado, Dclegitoj . - Bibliografia , Tamen.- J(orespondado, K. E.

PRI. ..
ANYORAR
opinion mi diris en du fojoj. Unue en míaj vortaroj
katalunaj; due en la noto, kíun mi àldonis al la artikolo
de Sro. 1\Iartorell, korektante la aserton, ke bedauri estas
•
francismo ~ar, laií li, anyorar = regretter.
En miaj vortaroj mi dirís :
A ny orament= nostalgio.
Anyorar= bedaiíri : sopíri (pri, pro, al); bavi nostalgion. (Eble
mi devis diri <<senti nostalgion» aií tute simple <mostalgíü>.)
Nostalgio = anyorament, nostalgia.
Bedaiíri = (z• senco) anyorar.
Mi konsentas do principe kun Sro. K 0 Huecas. Kompreneble, ni
ne povas uzi saman vorton por esprimi eían nuancon de la vorto
anyorar. Sed, ni ne bezonas novan vorton. En kataluna lingvo same
oni anyor-as fazeolojn ', kiel patrinon, amatinon, landon, k. t. p.
JAN

1)

Nacia Jegomo.
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Esperllnte, ni ja. povas bedauri la legomojn nehavataj, sopiri pri aií
al patrino, amatino, Jando; senti; bavi nostalgion. Ni eê povas sopiri
pro, êar sopiro, krom là unua senco, havas duan, kiu korespondas
~us te al nia <<sospirar>>. (Vidu Vortaro de Kabe. Vidu <<Pa tro ka.j Filoj>>
de Kabe, «la sopiremaj fraülinoj>>.) Cu tiu riêeco ne sufiêas? Ni eê
povas diri <<gi suferàs sopiron>> (Folioj de la Viva, p. 45· A. Sabadell),
(kiom gusta êi tie la vorto nostalgiol) êar oni povas supozi, ke intence
ni forigis la prepozicion por rekte traduki la strangan esprimon de
Rusiñol sofria una anyorança (eble patia d'anyorament). Ni havas
ankoraií alian vorton. Mi gin montris en mià noto, ka.j mi intence
ne diris de kiu aiítoro mi g-in pruntis. Gi estas la vorto enui, kaj gia
aiítoro, Dro. Zamenhof, kaj la libro en kiu gi trovigas, la Fundamento! <<Enuo je la patrujo>>, kion povas signifi, se ne anyorament de la
patria!
Mi estas certe, ke Sro. Grau, konante la fon ton de tiu vorto, kaj
la argumenton, kiujn mi diros jene, tuj modifos sian opinion pri gi.
Mia noto gajnigis al mi lecioneton de Sro. F. el Olot, kiun mi profitos, respondante al li, por klarigi kelkajn punktojn de Ja demando.
Sro. F. diras al mi ke la rekta traduko de s'ennuyer en kataluna
lingvo estas aburrirse, fastiguejarse, ke anyorar=regretter, sed NENIAM s'ennuyer.
Nia samideano terure konfuzas la vortojn katalunajn, kaj la duan
cê trian, eê metaforan sencon de la vortoj kun ilia unua gusta senco.
Li certe tro fidis al komuna vortareto, certe hispana, êar ne ekzistas
vortaro Franca-Kataluna krom vortaro de Littré. La duobla traduko
erarigis lin. Efektive, fastiguejarse =se dégouter de; kaj aborrirse
(de ab-horr-erre) nur metàfore povas bavi tian sencon. En kelkaj
vortaroj katalunaj, gi eê ne trovigas; kaj en tiu de Labernia aperas
kun tre stranga senco (<csin doni spite al laboro, aiíagoh>). Kompreneble aborrir signifas <<havi malamon, ma.lsaton (avoir' en horreur),
delasi laboron de komencita verko; ekmaltimi (aborrir l'aigua), kaj
fine geni, lacigi,>. Cu sinjoro F., kies nomo montras katalunon, neniàm nzis nian vorton enutjar. Tamenl Tamen, li povus travi en
vortaro de Littré apud ennui=Provençal: enueg, enuet, enuey, k. t. p.;
catalan: enutg, kaj apud ennuyer=Provençal: enoiar, enujar, k. t. p.;
catalan ancien : enojar, ennujar; catalan modern : enujar. Li vidas,
kiel rekta. traduko de s' ennuyer ne es tas aborrirse, fastiguejarse, sed
tute simple enutjarse. (Se li estas hispana, li vidu hispa.nan vorton
enojar, kiu en Ameriko signifas kolerigi!)
Laií li anyorar=regretter. Pri la etimologia de vorto regretter ne
samkonsentàs êiuj aütoroj. Sed êu Sro. F. ne konas la familion de

-
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katalunaj vortoj :greu, greuge, greujar, greument (de mala gana), kies
portreto nur, jam divenigas iliajn francajn parencojn? Eble etimologiistoj longe povos diskuti êu eble aií neeble t korespondas al u, êu
greu korespondas al grée, êu regretter venas àií ne de grée; sed fakte,
la diron ce qu' on donne aux mechants toujours on le regrette oni tradukos katalune ne uzante anyorar, sed tiel: Lo que 's dona als dolents
sempre sab greu, kaj la diron fe regrette l'argent perdu=me sab greu
el diner perdut, kaj la diron faire quelque chose à regret=fer qualque
cosa greument. Nu! tu kiam mi regrette (ne pas ètre dans) ma patrie,
mi ne me sab greu (no ésser en) ma patrià?
Ni vidu nun, êu anyorar neniam estas s'ennuyer.
Anyorament = Nekvieteco, êagreno por la manko de io ... (Lahernià).
Ennui (I" senco) =Turmento de la animo kàiízita de la morto de
a.mataj personoj, de ilia foresto, de la perto de esperoj, de iaj
grandaj malfeliêoj (Littré).
Nu! Eê la difino de Littré estas pli bona por anyorament, ol tiu
de Labernia!
tu tio ne sufiêàs? Ni vidu, do, eê ne aten tan te al tio, ke la grafikajo
de la vortoj mem jam montràs ilian parencecon, la etimologion. (Ni
rimarku ke la ortografio de enutg estas nebona; ke la bona estas
enuig, kiu donas al ni enutjar êar sono ig=tf= g). Ni scias ke anyorar
venas de lat. ang-or, pòst aliformigo de gen y, kiel en agnus= anyell.
Nu, en la <<Granda Enciklopedim> estas dirite:
Ennui= ... gi estas la ennui, kiun kantis Lukrecio en la famaj versoi : M edio de fonte leporum surgit amari aliquit ...
Kaj kiel Sro. F. scias, la famaj versoj daiíras : quad in ipsis floríbus ANGAT. tu oni ne rekonas tiun angat, el ango, kiu cetere trovigas
en nia Esperantà leksikono kun sia senco=angoro? Du aferoj similaj
al tria, es tas egalaj in ter si!. ..
Littré devenigas ennui de est mihi in odio, kiu donis substantiven
inodium! Ne tiel komplike estas, opinii, ke nia anyorar estas formo
de niaj antikvaj provencaj kaj katalunaj enoiar, enuiar, ennujar,
k. t. p.! kiuj permesas al ni fari de s'ennuyer de=anyorar, de s'ennuyer=anyorarse kaj de ennuyer=enutjar?
Ni rimarku ke la netransitiva formo de anyorar, anyorarse, jam
tute nur signifas<•sintrovi malbone en iu lokol>> Tio estas: s'ennuyer!
Sinjoro F. vidas, kiel mia noto ne estis erara, aií almenaií nepri pensi ta.
Nun, mi korektus miajn vortarojn, kaj apud anyorar mi skribus
unuavice <<enui je>> sekvante nian Majstron. Ni uzu laiívole bedaiíri,
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so piri, nostalgii, kaj ni es tu certaj, ke Dro. Zamenhof sciis kion li
faris uzinte la Fundamentàn formon. Krom la. valoro etimologia de
<<enui>> (ne konfuzu kun <<tedigi>>), gi ha vas Ja. valoron de <qe>> tuta klara
en tiu okazo. Kaj se iu deziras esti tre, tre preciziga, li diru <<angordoni>>, <<angori>>, terura esprimo, kiu kontentigos la puristojn sciantajn,
ke latina ango =geni, sufoki, kaiízi fizikan d_oloron, kaiízi moralan
doloron, turmenti, malkvietigi, k. t. p. Mi ne uzos gin!
Karaj amikoj, kaj nun mi revenas al la partianoj de nova radiko,
nia kataluna Iingvo est.as a.minda. Cu mi bezonas diri mian amon
al gi? Sed estu certaj, ke ni «ne elpensis la pulvom Vidu la morrinha
de galicianoj! '
Cu vi iam ha vis okazon kunvivi kun ili en malproksima lando?
Mi, jes. lli fakte, materie mortas pro enuo je la patrolando. lVli
kunvivis ankaií kun katalunoj for de la ombro de nia Montserrat.
Mi certigas ke ili eê ne bezonas la vorton <<nostalgio>>!. .. Nu, mi diru
in ter krampoj, ke laií mia qpinio, tio ne estas malsupera kvalito!
MANKOSENTI, kion signifàs? êu senti la mankon? Tute ne! Ci
signifas, se gi signifas ion: <<manke senti>>. Komparu kunaliaj transitivaj verboj : Bastonfrapi, piedfrapi, manskribi... Mi sciàs ke oni
kutime diras esperante «Vangofrapi>>, sed tio ceríe estas gentila diro,
kiu supozas ke la jam sufiêe ofendita, frapis li mem per sia vango
nian manon. «Üfte la ludistoj de piedpilko vangofrapas la pilkom>,
sed la pilko, gi vangonfrapàs. Intence mi uzis tiun formon en mia
februara artikolo. êu vi konsentas?
FRED. PUIULÀ

La samideanoj el Terrassa tim as ke la nra Kongreso de ~ K. E. F. t ha vos
aspekton dc ckzercoj de Ruga Kruco. Ili estas konvinkitaj, ke la Prezidanto
kaj Sekrctario de la Federacio kaj la Redaktoroj de K. E. kaj de la E. R. de
La Publicidad ne povos eeesti la kongreson tutaj, au almenau kun malrompitaj korpoj. Efektivc, de post kelkaj tagoj, tiuj sinjoroj freneze sin donis
al malstariga sporto, kaj radglitas senhalte kaj ronde kvazaií ili eleerpus
akvon per hipotez3. elêerpilo. Sro. Bremón kaj Pcllicer ruladas sufiee bone,
ear ili ne nur ruligadas per la radoj sed ankau ofte per la tuta korpo. Sro. Pujulà mirigas la eeestantojn ee la kunrulo per sia grandioza prudento. Lau li,
ne virto staras en la mezo (de l' glitejo) sed malstaro. Kiel li bedauras ne
esti multbraka hinda statuo por sin teni pli bone je la muroj! Sroj. Bremóu
kaj Pellicer kelkfoje kuragas desegni S-ojn kaj 8-ojn. Sro. Pujulà opinias, ke
ne estas necese desegni êifrojn sur la glitejon, ear kvazaií sur gi jam estus
1)

~aruere

G~l~cia okcidentnorda gentlando en Iberio kun aparta lingvo I Kia-

dm por ne konfuzi kun la lando de la Oka?J
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desegnita la akuzativo n êiu movo de li farata fini~as kun li nepre sur la
a sfalton. Samc okazas al Sro. Dalmau. La Redaktoro dc la 4 Rubriko &, kicl
bona kataluno, konfuzas rubrikon kun parafo, kaj oftc parafas per sia tuta
korpo.
La samideanoj el Terrassa, t imas; sed la plcj m alfcliêa en êio êi cstas nia
kara samidcano Sro. Codorniu, kiu rigardas la spcktaklon dc la galerio dc sia
domo. Li ja fin e au krevos dc ri do au akiros anevrismon pro la ek timo j I
Kion intencas niaj pioniroj, êu cfektive kripligi sin, êu v eturi per tiaj suoj
al Krakovio, êu prepari varicteon por la Kongreso? l Pioniraj misteroj 11

.

***

VIIP Universala Kongreso Esperantista
Krakovio, n-18 Augusta, 1912

TRIA CIRKULE RO

Fervoia ra bato.- La klopodoj de la Komitato êe la Ministro por
fervojaj aferoj ne restis sen sukceso. La ministerio konsentis doni al
la kongresanoj rabaton sur êiuj aiístriaj stataj fervojoj dum unu
semajno antau la Kongreso kaj unu semajno post. la Kongreso. Car
la Komitato dezíras ricevi ankoraií pli favorajn kondiêojn, ol tiuj,
kiujn la registaro jam donis, gi faras pluajn klopodojn en tiu rilato.
Vegetarana restoracio. - Konsiderante la fakton, kc inter la esperant.istoj trovigas sufiêe multaj vegetaranoj, la Komi tato faris
kontrakton kun vegetarana restoracio, kies mastrino kaj servistaro
paro las Esperant on.
I nteresa ekspozicio. - La <<Landa Industria Ligo &, en Galicio,
instigita de la Komitato decidís konatigi la kongresanaron kun tre
originalaj nenie aliloke renkonteblaj produktoj de pola hejma industrio. Tiucele la Ligo arangos speciale por la kongresanoj, konforman ekspozicion kun klarigoj, informoj, surskriboj, k. t. p., en
Esperanto. La direktoro de la citita Ligo, Sro. Krzaczynski, mem
studas nian lingvon, dezirante fari dum la Kongreso lumbildajn
paroladojn en Esperanto.
Distra]of. -La Krakova <<Tea tro de Nova]oj >> preparas esperantan prezentadon kun gaja varietea programo. Ne mankos do
humorplenaj monologoj, kupledoj kaj burleska]oj- êio kompreneble
nur en Esperanto- êar la direktoroj de la teatro, Sroj. Polenski
kaj Pilarski, intence lernas nian lingvon kun sia tuta personara.
Mazepa.- Ciu persono intencanta veni Krakovon mendu tuj
êe la Organiza Komitato tiun belan dramon. Ci estas ricevebla por
la sumo de K. 2, krom postelspezoj.
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Literatura konkurso.- La Komitato decidis rompi la gisnunan
tradicion, kiun oni povus jene karakterizi : Multaj konkursoj, malaltaj premioj. - Tute kontraiían metodon aplikis la Oka : Oni starigis nur tri konkursojn kun altaj premioj.- La temoj estas:
I. Prozajo beletristika.
II. Poeziajo.
III. Scienca disertacio.
Oni vidas; ke la temoj estas tute generale clifinitaj kaj lasas al la
verkistoj grandan liberecon. Detaloj estas troveblaj en la marta
numero de Pola Esperantista, al kiu la Komi tato konfidïs la organizon
de la literatura konkurso.
F akaj kunsidoj. - tiuj fakaj societoj, intencantaj arangí dum la
Oka :siajn kunsidojn, estas insiste petataj komuniki al la Komi tato
siajn dezirojn, êar oni devas rezervi al ili necesajn êambrojn. La
lasta neprokrastebla templimo por tiuj avizoj estas la ra de Majo.
Suplementaj kartoj.- Oni malkomprenis la regulon pri suplementaj kartoj. Ne êiuj familianoj kune pagas sm. 3, sed êiu aparte
pro sm. 3.
Proprai nomoj.- Plenigante la aligilojn oni ne esperantigu la
nomojn de la urbo, st.rato, sia nomo, k. t. p., êar tio estas tute malgusta kaj kaiízas konfuzon êe la posto, kiam la Komitato skribas al
la aligintoj lai.í simile redaktita adreso.
Tabelo de distanccj.- El multego da urboj ni ricevas riproêojn,
ke ni konsideris tiujn urbojn en nia tabelo. Se ni volus en la tabelon
enmeti êiujn urbojn, en kiuj estas esperantistoj ni devus eldoni dikvoluman libron. En la tabelo ni konsideris ne la naciajn aií esperantistajn, sed nur la fervojajn centrojn.
Alvoko.- Ni insiste petas, ke per frua aligado oni helpu kaj plifaciligu la laboron de la Komitato.- Loka Organiza Komitato.

***

GRAVA AVIZO

Nia altestimata samideano Sro: G. H. Backman ( adreso : Helsiugborg,
Suecia) sciigas al ni, ke okaze de propono jus prezcntita al la S veda Parlamento por estiga de Delegitaro por kreaclo de internacia lingvo, la sveda e~
perantistaro dec1dis protesti per cirkulero sendota al eiu parlamentau~, kl~
montrus ke tiu lingvo jam ckzistas en Esperanto. Por apogi la argumento¡~, lh
intencas kunsendi kun la cirkulero kiel eble plej mulle da esperantls~a¡
presa]oj. Tial li petas ke Nu samideano sendu al la adreso supre montnta
gazetojn, bro~urojn, reklamilojn kome¡·cajn, gvidilojn, k. t . p.
.
Ni esperas ke la Prezidauto d e niaj grupoj atentos tiun gravan peton ka¡
helpos niajn svcdajn samideanojn. La <•K. E. F. & jam sen dis kolekton de K. E.
kaj aliajn presajojn.
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VALENCIAJ MORO]

LA SIMBOLAJ BRULAJOJ
::: : : (LES FALLES) ::: : : : : : :

ALENCIO, tute eble la plej festema urbo el Hispanujo (la
lando de la suno) konservas de antikve kuriozajn festmorojn. Tiuj fcstoj, kvankam ili ne estas dedieitaj al
•
scienco, tamen okazas oportuntempe, kvazaii ili cstus
elpensitaj por festesigni kelkajn rirnarkindajn punktojn de la tera
astrovojo duro la trairo de nia planedo.
Sub deziro de mia karega direktoro Sro. Pujulà mi penos lauscie
priskribi al la legantoj de KATALUNA EsPERANTISTa la Simbolbrulajofn de Sankta ]ozefo en Valencio. Ci tiuj okazas dum 18-zo" i.agoj de
Mart o; sekve oni povas tito li tian fest on la (( Eniro en la Printempon •>.
Efektive, tiu festo okazas proksimume, kiam la suno transiras la
ekvatoron, tial gi estas por la valencianoj kvazaua trumpeto, kiu
adiauas la vintron kaj malfermas al ni la belsezonon <IPrintempo•>.
Les falles de Sen Xusep (La simbolbrula]oj de Sankta Jozefo ),
konsistis antikve nur el la bruligo de la lignaj for]eta]etoj, efektivigita de la ligna]istoj por honori sian patronon Sankta Jozefo (la Ig•n
de Marto) , kaj ankau por festi la finon de la subarteluma vesperlaborada, duro la noktlongedaura sezono.
Post kelka tempo, oni enmetis tiujn lignajn restajetojn en homvestojn kaj alpendigitaj de balkono al balkono meze de la strato ili
restis tiele dum la 'tago gis la ekvesperigo, kíam tiuj estis bruligataj
kun granda kriego kaj gajo de la êeestantoj.
Post paso de kelkaj jaroj, tiaj figuroj jam prezentis moke kaj
simbole personojn kaj scenojn ella reala intima vivo de la strataj genajbaroj; figuroj, kiujn oni starigis sur tabularan piedestalon, kaj
sam e kiel iliaj estintaj, tiuj estis bruligataj ekvesperige.
En tiaj scenoj, inspiritaj sub la privata vivo el iaj cenzurindaj
genajbaroj, kelkafoje estis tro travidebla kaj akra gia signifo, pro kio
la aluditaj personoj ofenditaj, tiam renversis la tabularon kaj kauzis
malpacojn.
Jaron post jaro la simbolaj brulajoj estas pliarte konstruataj kaj
la festo okazas nuntempe sub la jena ordo kaj maniero.
De la komenco de la monato Marto la knaboj ella stratoj, kie
estas starigota la brulaja tabularo trairas la stratojn de la kvartalo
trenante eluzitan mateton entuziasme kriegante la popolan rekantajon Una estoreta velleta pera la falla de Sen Xusep, el tio Pep ( Unu
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eluzitan mateton por la brula]o de Sankta Jozefo, la Onklo Joêjo 1 ).
Ili kolektas tiamaniere sur la :mateton bruliginda]ojn, kiujn la
najbaroj liveras al ili, liberigante la domojn de for)etindaj eluzitajoj.
Tiele daurigas la knaboj sian amuzan kolektadon gis la antauvcspero
de Sankta Jozefo, en k~a tago, êiujn kolekta]ojn oni enmetas internen
de la tabularo por taugi kiel brula]o.
Dume la najbaroj :de la stratoj, kie estas starigota la simbola
brulajo, clektas komitaton, kiu arangas kaj pretigas la nccesajn
antaulaborojn; kolekti helpmonon, kiun oferdonas la najbaroj, projekti kaj skizi argumentau, konstrui la tabularan, k. t. p.
La .I7"" de Marta noktomeze komencigas la starigo de la tabulara
piedestalo kaj figuroj, kies karikatura kaj groteska argumento konsistas prefere el aktualajoj; strataj kaj politikaj (urbaj kaj naciaj)
aferoj, kiuj tiatempc ial priokupas la publikopinion.
Samtempe aliau artvidigon prezentas tia Valencia festo. êe la
pordo dc la likvortrinkejoj staras gra.nda lauro de kies branêoj
pendas multenombraj kringoj ornamitaj! per rugaj kaj flavaj rubandoj.
Tia stranga)o anoncas ke en la trinkejo ankau oni liveras kringojn jus faritajn. Efektive, êe la cnirejo, antau muUentenebla ~aldrono
da bolanta oleo staranta sur fajro sidas virino festevestita, kun la
manikoj falditaj gis la kubuto kaj blanka antaiítuko; si senêese brogas
kringojn, kiujn si trempas en grandan apudestarantan argilvazon.
Tiu kaldrono estas kvazaua parfumvazo, kies oleodora fumo
densigas la atmosferon de la placo kaj stratoj.
La starigo de la simbola tabularo dauras gaje inter la konstruantoj gis la ektagigo (antaiítago de Sankta Jozefo) . La fino estas
anoncata al la najbararo per gaje surdiga sonorado, kiun ordinare
ludas vilagana muzikistaro kaj ankau per tamburado, marokflutado
kaj kelkokaze per eksplodoj de piroteknika)oj. Tia infereca bruegado
vekas la genajbarojn, kiuj sin pretigas por ornami la balkonojn, fenestrojn kaj pordojn per centojn da flagetoj kaj aliaj drapirajoj
multekoloraj sajnigante la stratojn flagornamitaj sipoj. Estas nepra
eco esti valenciana por tutkompreni la gajecon, kiu regas dum tiaj
festotagoj en mia naskigurbo.
Frumatene, antau la suneligo la simbolbrula]ojn komencas viziti
la popolamaso, kiu en tiuj matenhoroj konsistas el oíicistoj, servistinoj, metiistoj, studentoj, geknaboj, lernantoj kaj aliaj, kiuj ial
estas devigataj eliri frue el siaj hejmoj, kaj ankau el sempacienculoj,
I) En Valencio oni nornas onklo i un ajn sinjoron, kaj ofte, kiel en tiu Ci
okazo, la espnrno estas serca.

0
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kiuj deziras admiri kiam eble plej frue la spritajn verkojn el la
konstruintoj. Tiuj frumatenuloj havas okazon vidi la simbola~n argumentojn plej komplete, êar iom poste la urbestroj ekzamene vizitas
la simbolajn bruela]ojn kaj ordonas forigi, aliformigi aií forstreki
êiajn objektojn, kiaj tro klare ofendas la personojn aií instituciojn
simbole aluditajn.
Dum la tuta tago kaj ankoraií plinombre la sekvantan ( tago de
Sankta Jozefo) estas vizitataj la simbolbrulajoj. EI êie alkuras multope la promenantoj kaj êirkaiías la tabularon. De la proksimaj
vilagoj ankaií alvenas granda popolamaso. kaj la vilaganoj restas
antaií la tabularo kun la buso Iargc malfermita rigardante la figurojn, precipe tiujn, kiuj movigas per artifikaj risortoj.
Cirkaii la tabulara piedcstalo knabetoj vendas klarigbrosuretojn
kriegante senêese : <<Cinc centims val el llibret, en la relació y esplicació de tot lo q~te conté la falla>>. ( << K vin centimojn kostas la brosureto
kun priskribo kaj klarigo de la surstaranta sceno. >>) Sur la flankoj
de la piedestalo es tas surgluitaj versajoj kaj hieroglifoj, kiuj iom
vualite montras la signifon de la simbole prezentata sceno.
Intertempe, sur tabularo starigita proksime de la brula]o kaj
ornamita per drapirajoj, la antaiícitita muzikistaro Iudas muzikpecojn. ·
Samtempe en proksima likvortrïnkejo kaj kringofarejo la vizitantoj englutas kringojn kaj trinkas likvorojn, prefcrc brandon. Kompreneble el tiuj ejoj ofte eliras drinkuloj, kiuj, per siaj groteskajoj
gajigas la publikon. La kringo estas frandajo, kiun tiatempe tresatas
la valencianoj.
Antikve la simbolbrulajoj estis senartaj verkoj, sed iam post
iam farigis nuntempe tiel artplenaj, ke la urbestraro kaj ankaií
kelkaj societoj liveras premiojn al tiuj plej arte konstruitaj. Al plej
sprite verkita klariga brosureto ankaií oni aljugas premion. Tia! la
jugantaroj de tiaj korporacioj vizitas la simbolbrulajojn kaj disdonas
la premiojn, kiujn oni fiksas tuje sur la piedestalon por montri al la
publiko la rangon atingitan, lau la jugistoj.
Tiamaniere dauras la gajeco la r8•n kaj rgan de Marto (iam ankaií
la 20" Oni povas aserti ke êiuj simbolbrulajoj estas vizitataj de la
plimulto de l'valencianoj.
La nombro da starigataj brulajoj dcpendas jare de la tiama bonhumoreco de la organizantoj. Kelkajn jarojn pro malfeliêaj cirlwnstancoj, au oni malpermesis la starigon au mankis gajeco en Valencio
por organizi ilin.
La vespero de la ekbruligo antau kiam alvenas la difinita horo,
11
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jam la senpaciencema publiko komencas kriegi petante la ekbruligon : <<i Fuego I •> ( «Fajron! •>). J e la difinita horo la ekbruligantoj surversas petrolon en la tabularan kaj gin ekbruligas kun
varma gojo de la eeestantoj, kiuj aplaiídas entuziasme la bruligon de
eia figuro kaj simbolobjekto, dum la muzikistaro ludas la lastan
muzikajon. Kiam jam restas ma.Imulte da brulajo, la knaboj aljetas
sur la fairflamon raketojn, kiuj eligas lasante post si fajreran postsignon kaj bruege eksploclante en la aero. ê:i tiu marokeca kutimo
forpelas la eeestantojn iom rapiclpuse. Res tas tiam nur la knaboj,
kiuj finas la feston diable transsaltante unu post alia super la fajrflamon, gis la lasta fajrero estingigas.
Laií la priskribita maniero disvolvigas la Valencia Sankta ]ozefa
Brulajmoro, kvazaiía slosilo, kiu malfermas al la valencianoj la
pordon de la belega, amindumiga kaj viviganta sezono LA ProNTEMPO!!. •.

Angelo NOVEJARQUE

Valencio, 1912.

***
Ir

Literatura Konkurso

Eksterordinaraj temoj ( Sekvo)
XIII. De la «Casino del Comercio~, de Terrassa. Lauvola tei_Uo ( oiiginala ). Premio : Artajo.
XIV. De la Urbestra mo~to de Terrassa. Lauvola temo ( originala ). Premio : Artajo.
XV. De la Urbestraro de Terrassa. Lauvola temo ( originala ). Premio:
Artajo.
XVI. De là Dircktoro dc la gazeto La Comarca del Vallés, de Terrassa.
Temo : Graveco de la esperantista gazetaro. Premio: Historio de la Katal¡ma lanindustrio ( 2 verkoj de la sama direktoro ), Urbo E gara kaj sen paga jarabono
al La Comarca del Vallés.
XVII. De q Vika Esperantistaro ~. Al la plej bona traduko de verko de
Vika verkisto. Premio: 25 ptoj. (ro sm.).
XVIII. Afable kaj propramove proponita de «Universala Esperantista
Asocio•>. <<Praktika signifo de U. E. A.•>. Premio: 5 sm.
NoTo.- La konkursontoj al la premioj XIII, XIV kaj XV, bonvolos
aldoni noton, klarigante al kiu el ili, ili aspiras.
Alia temo XVII : Estos konsiderata kiel verko : artikolo, versajo, prozajo
au ia ajn fragmento ha vanta unuecon,- La Komisiono.
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Katalu naj efemer idoj
APRlLO
19II.- La jurnalo Las Circtmstanc ias, en R eus, malfermas Espcrantan

Fakon en siaj pagoj.
Edzigas en Barcelona niaj blindaj gesamidean oj Fino. de
Chalmot ( holandino ), kaj Sro. Sapaier (kataluno).
Iq• 1908.- Solena Esperantist a F esto en Sabadell, kun êeesto de eiuj katal·
unaj grupoj. Aplaudegat a parolado dc la Prezidanto pri la
<<Katal una Esperantist a F ederacio ~Vizitas Barcelonon Sro. Dro. H. W. Jcmans. M. D. Prezidanto
de la «Esperantis ta Asocio de Filipinoj ~Fondo de la grupo ~Ciam Antaiícn ~. en Clot.
2 Paroladoj en Barcelona de la usouano Sro. Maro B. Jones,
proiesoro de la Universitat o de Cleveland pri La Instr11ado en
la Nm·daf Statof de Ameriko kaj U sono kaj giaf homof.

9

1910. -

* **
ENLA NDA MOVADO
BARCELON O
Kun grandà sukceso funkciadas en la Universitato la kurso de Esperanto
klarigata dc nia kara samidcano Dro. Pastro J. Coll. Pli ol 25 gelernantoj
êeestas la klason, kiu baldau farigos supera pro la granda progresado atingita
per klera profesoro kaj fervoregaj gestudcntoj .
Nia laborema kaj aplaiídinda samidcano Delfí Dalmau, la Direktoro de la
dc la êiutaga jurnalo La Publicidad, tre sukcese organizis serion de paroladaroj , kiuj altiris la publikan aten ton 'ear ili estas
auoncitaj kaj faritaj tute kiel la politikaj 1."Unvenoj ee ni nomataj meeting'oj.
Ne piu disertacio po kunsido, sed multaj oratoroj po kunveno, flamaj paroloj,
kaj !ibera tribuno. Post êiu parolinto, la prezidanto invitas la eeestantojn
okupi la tribunon kaj kontraiíparo li. La invito alia publika diskutado estas
ankaií farita per la êiutagaj jurnaloj de Barcelona. Cis nun, neniu ankoraií
paroladis kontraií, kun granda bedaiíro de la oratoroj, sed kun gojo de la samideanoj, kiu konvinkigas kc nia ideo povas havi indiferentul ojn ee ni, sed
ne malamikojn . En tiuj kunvenoj, krom Sroj. Pujulà, Bremón kaj Dalmau,
paroladis ankaií Sroj. Nin, Rocamora, Albiñana, Serrat, Campdelacr eu kaj
Grau, kiuj ekaperis en niau rondon kiel plej bonstilaj kaj entuziasmig aj oratoroj.
La kunvenoj havis lokon en la politikaj kazinoj el eiu partio laií regula
protokola ordo ( Societo de Komercaj oficistoj, Karolista Societo, Naciiista
Societo de la Iva Kvartalo, Katalunista Societo de la Urbodoma Kvartalo•
~Esperanta Rubriko~
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rcpublikista societo sidejo de <<Barcelona Stelo, Metiista Ateneo sidejo de
<<La Rondo~, k. t. p. ). Por la lastaj kunvenoj, la tramveturiloj de Barcelona
surportis afisofn! I

Brave al juna Dalmau, kiun eiu laborema kaj fervora esperantista de
Katalunujo estimas; estimo, !des esti modesta pruvo la festeno per kiu la
pioniroj de Barcelona honoris lin antaü du semaj noj.
GERONA
La kursojn en la grupoj «Gerona Esperantistaw ~ kaj <<Amoj kaj Espero•>
eiam eecstas multaj gelernantoj.
La fraülinoj de q Gerona Esperantistaro>>, kiel pruvo de amo al Esperanto,
donacis, por tiu societo, tre belan standardon. - La Delegito.
MANLLEU
La grupo <<Esperantista Amikeco elektis la jenan estraron por la nuna
jaro : Prezidanto, Sro. Joan Mir; Sekretario, Sro. Gaspar Caballeria; Kasisto,
Sro. Miquel Suriñach; Vic-prezidanto, Sro. Felip Guardia; Vic-sekretario,
Sro. Joseph Oriol; Mcmbroj, Manel Roca, Jaume Fluvià.
Re~as granda entuziasmo en nia grupo, tiel ee Ja gelernantoj, kiel ee la
ceteraj grupanoj.- La Komitato.
OLOT
La grupo <<Olota Stelo ~ sciigas, ke de la u nua de Januaro gi translokis sian
sidejon en la Azilon, bieno de nia Urbestraro, unuan etagon (salo non de la
Olota Biblioteko) malfermitan Ja tu tan sema] non de la 7" 1/ 1 gis la 10 3 noktc
kaj la festojn de la II" matene ~is-la I3"·
Ci elektis por siaestraro la jenajn sinjorojn: Prezidanto, Jozefo M. Garganta; Vic-prezidanto, Petro Roqué; Sekretario, Manel Prat; Vic-sekre(ario,
Jozefo Boix; Kasisto, Petro Coscoy; Bibliotekisto, Candido Agusti; Membroj,
Amparujo Bassol, Mario Coscoy.
Nia kara pioniro Jozefo Pi, !du nun logas en Germanujo sendis al ni interesajn sciigojn pri la tiea movado. La konata batalanto Pastro Sebastiano
Pubill piskolano logas nuu en Guanabacoa ( Habano ). Al ili ni deziras bonfarton kaj bonsorton.
La ro•n de Marto ni okazigis literaturan kunvenon.
Post paroladoj de kelkaj anoj, Sro. Petro Costa el Sta. Coloma de Farnés,
paroletis pri nia afero, kaj internada lingvo. Sro. Prezidanto fermis la kunsidon parolante longe pri diversaj artefaritaj lingvoj. - I . ]uanola.
SANTA COLOMA DE FARNES
La stato de Esperanto en ei Hu urbcto ccrtigas la konstantan kunlaboradon de la anoj, ear ili trafis kaj venkis kelke da kontraüajojn.
Dum la pasinta karnavala tago, nia grupo ~Esperanta Idcalo•> sin regalis
per festeto partoprenante en gi la knaboj, kiuj deklamis poeziojn esperante,
finante la feston en plena sukceso. - La Delegito.
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TARRAGONA
La grupo «Tarragono Esperanta~ elektis la jenan estraron por la nuna
jaro: Prezidanto, Domingo Obiol; Vic-Prezidanto, Fulgenci Agustí; Kasislo,
Daniel Roig; Kalkulisto, Mariano Alegret; Sekretario, Joseph Albornà; Vicsekreiario, Francesch Gibert; Bibliotekisto, Frcderich Agràs; Membroj, fràiilinoj Teresa Balart kaj Francesca Juan Muntané.
La grapo publicas êiudimanêe de post la ra de Januaro <•Esperantan
Fakon ~en la tagjurnalo La Cruz. Baldau gi publicos aliau per alia semajna
gazeto.
Efl la !asta kunveno de gefederacianoj en Tarragona oni elektis Delegito
Sron. Domenech Obiol. Post malmulte da tagoj forvojagos al Zaragoza por
enkorpusigi en la tiean Regimenton la !erta esperantisto kaj milita kuracisto
Sro. Antonio Martin.
Ni tre bedaiiras la forestadon de tiu bona amiko. - La Delegito.
TERRASSA
Ciuj la jurnaloj kaj gazetoj el tiu êi urbo, malfermis Iakon de Esperanto
por montri gian internacian movadon kaj por konigi sciigojn ·pri la organizado
de la III• Kongreso de« K. E. F.>>.
La Urbkonsilantaro subvenciis la grupon <•Lumon ~ per cent kvindek
pcsctojn pro la senpagaj kursoj de nia lingvo, kiujn gi malfermis.
Por la nuna jaro, la nova direktanta komitato de la grupo uEsperantista
Junularo >> konsistas el la jenaj sinjoroj : Emil iGarriga, Prezidanto; Francisco
Puig, Sekretario; Josep Girona, Kasisto; Isidre Llosas kaj Roman Vergés,
Voêdonantoj. La prosperada de tiu êi grupeto ( sekcio de «Lumon >>) konsistanta sole el junuloj, êiutagc pligrandigas.
La Pasintan mona ton, S ro. Valentí Alavedra ( Prezidanto dc «Lumon »)
edzigis kun la bela kaj simpatia federacianino Irmina Imbers . Ni deziras alia
novaj gcedzoj multajn feliêojn.
La komisionoj de la rua, laboras kun granda fervoro por ke gi atingu neforgeseblan sukceson.- La Delegito.
VIC

«Vika Esperantistaro~. Tiu societo, kiu reorgaruz1s sian taskon, entreprenas veran esperantan laboron. Plie la du kursoj, kiuj estas klarigataj de
Sroj . Albagés kaj pastro Ri bas, komencigis dimanêaj kunvenoj por lapraktikado
de nia kara lingvo. La êeestantoj kiuj es tas multenombraj, siavice parolas per
disertacioj, legajoj, rakonto de anekdotoj, k, t. p. Ni devas esperi belau
rezultajon laii la entuziasmo kaj la sukceso per kiu ili komencis.
Jen la nova komi tato : Prezidanto, Jozefo Albagés; Vic-prezidanto, Francisco Navés; Sekretario, Jacinto Comella; Bibliotekisto, Salvadoro Baliellas;
Kasisto; Jozefo Comas; Voêdonantoj, Mariano Noguera kaj Mikaelo Anglada.
Nuna adreso de Ja grupo ; Argenters, g, 2•, - ~.
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VILANOVA I GELTRÚ
Grupo 4 Laboro Esperanta~.- En generala. kunveno okazinta la 31"" de
J anuaro oni elektis la jenan komita.ion: Prezidanto, Sro. G. Galceran; Vicprezidanto, Sro. M. Mas, Sekretarioj, Fino. T. RoseU kaj Sro. M. Vadell; Vicsekretario, J. Pérez; Kasisto, Srino. S. Brillas; Bibliotekisto, Sro. A. Figueras;
Voêdonantoj, M. Galceran, P. Pascual, J. Escofet, L. Codina kaj M. Viv.es.
Oni decidís en sama kunsido aligi la grupon ~L. E.•> al úi Congrés d'Ateneus
i Asociacions de Cultura&, kiu oka.zos en tiu-êi ur bo dum la tagoj 21", 22a kaj
23a de la veu on ta Ma. jo. - La grupo ~ L. E. & disvatigis februare 500 ~Es
peranto en una fulla•>. -F. M.

* * *
BIBLIOGRAFIO
Maia nokto aü la dronintino. Rakonto el N. V. Gogol; tradukita, ella rusa
lingvo, de Romauo Frenkel. - Bucuresti. Editura <<Esperanto~. 5, Str. I. C.
Bratianu, 5·- Prezo: o' 5o fr. aií 2 respondkuponoj.
Tiun êi belau rakonton ni legis en <<Da.nubo~ kie poêapitre aperis: Nia
kara amiko Sro. Frenkel montris ankoraií per gi siau tradukistan talenton.
La flua lingvo en gi uzita. legindigas kaj literaturigas la tradukon. Kclkaj esprimoj §ajnas rekte tradukitaj de nia ka tal una lingvo I Ekz: mezvote: a mitja
veu; vi havas alian knabinon: tens una altre xicota!! Rimarkinda-la vorto
§arovaro ( tre larga pantalono, sed longa nur gis la genuoj ), certc nia valen cia
q çaragüells & !
Unu esprimon ni tute ne komprenas el la verko : ~ cu nc vcre, tio ja la
angeloj de Dio estas malfermintaj la fenestretojn ... Cu jes, Levko? Tio ja ili
rigardas sur niau teron ? »
Ambaií ho'j estas tute fremdaj al ni katalunoj. Ccrtc bedaiírinde ne tro
klaraj elipsoj estas en la frazoj,
La traduko estas dediêita alia ncforgeseblaj rememoroj pri la rna Esperantista Kongreso en Kembrigo.
Sepa Utliversala Kongreso de Esperanto. (Anvers, 20-27 Aiígusto 19II ). Oficiala parto. Sekcio A: Kongresoj. Paris. Esperantista Centra Oficejo. 51,
rue de Clichy. 1912. Prezo: 3 fr.
Tiu libro jus distribuita. al la membroj de la 7"' Kongreso enbavas : la
Prepàrajn dokumentojn de la 7a, la oficialan Protokolaron, la Aldonojo al la
oficiala Protokolaro, la Nomaron de la Kongresa.noj, kaj la Raportojn de la
Kunvenoj de specialistoj, kaj de la Festoj, Ekskursoj ka.j Diversaj Kunvenoj.
!'ourquoi les postiers doivent apprendre l'Esperanto. Gabriel Chavet. Paris.
Offlce Central Esperantiste. 51, rue de Clichy. 1912. Prix: o fr. 25.
Legonte poresperantajn librojn mi en§losas mia kvinpintan stelon en
trikeston de mia skribotablo. Nenia guo egalas al la g-uo esti konvinkita.
Kiam la libro konvinkis min mi festas la guon remetante la insignon en gian
lokon. Tion mi faris leginte la verkon de Chavet, ka.j cê mi skribis al li
petante ekzemplerojn Irun la inienco vcndigi ilin per la pordisto de la Centra
Po§toficejor kiu ja vendas aliajn bro§urojn. Chavet ne nur sendis i!in, sed
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mala vare donacis la profiton por nia propaganda kaso. Kun la pakajeto sub
Ja brako mi iris alia Po§toficejo pli kontcnta ol bubo kun novaf §uof.
Mi ekparolas al la pordisto : - Cu vi venas plendi?- Tute ne! ( Dio 11e
permesu!). Klarigon mian. Kuntiro de nazo lia. Esplora rigardado sur roin kaj
sur Ja brosuron.
Nova kuntiro. Montra fingro. Stuparo. Unua etago. Direktejo.- Cu vi
venas plendi?!!- Kvietiga rideto mia. - Tute ne I ( Dio ne permesu! ). Mi
memoras pri la pakajoj de brosuroj de nia Ha vena Komisiono, kiuj anstataií
aiingi la §ipoju rcvenas al la sendinto. Mi memoras ke ee la ricevo de letero
oni pagas soldon, kaj ee la ricevo de presajoj oni bedaiírinde pagas nenion.
Sed ni ja. estas kontentaj, ke la pakajoj ne perdigas kaj revenas. Kial ni
plendos!. .. Klarigon mian. Kuntiro de nazo lia. Esplora rigardado de mia
eapelo kaj suoj kaj ree la êapelon. Klarigon lian. Oni bezonas permeson de la
éefdirektoro, de Ja Ministro, de la Parlamento, de la Sena to kaj de la Stata
Konsilantaro !! Tute same, kiel por starigi lanternon sur strato aií sangi de
loko ian slonon. Mi forgesis.
Saluton. Stuparo. Vestiblo. Afi§o de bro§uro venda ta de la pordisto:
~Notoj pri ortografio kaj prozodio ~. Miro. Strato. Aero euspirebla. Reveuo
por relegi la afiseton. Konstato ke mi ne eraris. Kia nova argumento por
Chavet!!
Karaj hispanaj samideanoj : super§utu la postoficistojn de Barcelona per
viaj propagandaj brosuroj. Perfortu ilin!

Krahów-Urbo de ]ubilea Kongreso 1912.
La societo • Esperanto» el Krakovio eldonis € llustri tan Gvidlibron » de la
urbo de la Jubilea VIIIn Kongrcso kaj eirkaiíajOJ. Ciestas bona antaiígustumigo dc la guoj, kiuj at.endas la kongresanojn de la VIIIa, kaj !erta incitilo al
aligo altiu Kongreso kaj al la trakurado de Ja 6o horoj, kiuj nin katalunojn
apartigas de Krakovio.
· Ci estas bele eldonita kaj dissendata senpage al partoprenintoj de la VII"
Kougreso, kaj kontraií du respondkuponoj al personoj, kiuj ilin sendos al la
Komitato per Ja jcna adreso : VIII Universala Kongreso Esperantista en
Krakovo ( Aiístrio-Galicio).
Karaktero, laií Mr. ]. M. Van Stipriaan Luïscius, advokato en Hago. Tradukita laií la sa eldono de l' Nederlanda Originalo.- Hago, I9I2, Librejo
~Espero>>. Prezo : fl. o'zs = o'zoo sm.
Vcrko kies celo konvinkas aií ne konvinkas, sed kies noblecon oni ne povas
nei. Cu gi estas difino aií instruo? Ni persone Satas tiujn filozofiajn difiuojn,
kiuj permesas gui Ja talenton de la aiítoro. Ni ne kredas pri la instrua efikeco
de tiaj verkoj. Ili nur po vas esti komprenitaj dc la personoj, kiuj jam posedas
la virton en ili pritraktita. Senvolulo ne povas kompreni vol on; senkarakterulo
ne povas kompreni karakteron. La traduko de Sro. Van SHpriaan, aií de la
verko de li- êar Ja koverto de la libro estas iom konfuza pri tio - estas tre
interesa. Ci permesas al ni konatigi kun verko konsistanta el oftaj profundaj
penssoj - kiuj tuj montras Ja originalan personecon de la aiítoro, - kaj el
penoj kolektitaj ella komuna moral o en uzo, kiuj tuj komprenigas la sukceson
de la originalo. Respondon aií kritikon al similaj verkoj, oni nur povas fari
per nova pli ampleksa verko, ear eiu ideo de ili enhavata naskas amason da
ideoj kaj komentarioj. Tial ni ee ne intencas ektusi la aferon. Sed eu la eefa
kvalito de filozofia verko ne estas Ja pensiga forto? Pasis jam la tempo, kiam
homoj celis nur konvinki unu la alian. Pensigado, vibrigado de la dormantaj
internaj povoj estas la celo nuna de la superaj homoj. Car ne konvinko, ne
samkredo, sed penso kaj emocio kondukos nin alia komuna punkto, kie konvergas la vivoj. Se << Karakterot po vas ne konvinki i un, gi pripensigas. Tio
estas la plej bona laiído, kiun oni povas fari al gi.
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Cia stilo estas ke kurioza; kelkaj esprimoj surprizas, ckz : ~Tial ni devas

vi vi por aliaj; se povas kun zorgo por prop ra Iclieo, se ~~e povas, sen gi!~ «la

u nu tagon, scd u e la alian>) <•dekora)oj & (por ordeno-Iaü kelkaj ankaü
dekoracio!) ~trakti iun afable •> (konduti?) ~mankrcco?>> <•te la plej bonaj
intencoj ap:trleaas gran da dozo ela takto ~ «o ni est u nste vcstita&, ~ Lakto >>
(en la se nco d e delí ka ta, !er! a sinkondutado. E ble tre gusta vorto), k. L p.
TAMEN

* * *
LA «OFICIALA GAZETO ESPERA TJSTA>>
Por proksima venonta numel'o ni verkos specialan al'likolon porrekomendi
al niaj kunfederacianoj la abonon al la Oficiala Gazeto, kiun eiu bona esperantista devas Iegi por bone koni la staton de nia movado, kaj aeeti por helpi
niajn oficialajn instit.uciojn.
Ni suldas al la malinternaciemo de la Hispana Stato la malfacilecon spezi
monon al kaj de la alilando kaj tio ofte malebligas al niaj samlandanoj mendi
librojn kaj revuojn, k. L p.
Niau malfeliean kondieon povas i om plibonigi la organizo de la • K. E. F.~
per siaj Delegitoj. Ciu esperantista, kiu decidos aboni la 0/icialan GaJieton,
don u la monon ( 5 frankoj por jaro) al la Delegi to en sia urbo, kaj la «K. E. F.»
zorgos sendigi al li regule la nomi tan gazeton. - <• K. E. F.>>

* **

KORESPONDADO

Sro. E. R. : Jes, sinjoro; ni uzis kelkajn fojojn la vorton Komisiono, êar gi
sajnis al ni internacia, kaj por eviti la tro longan komisiitaro. La klarigon de
Danubo, kiun vi citas, ni ankaií legis; gi ne konvinkis nin. Ci diras «Komisia = komisiitaj personoj ( komisütaro -laií la F. ); komisiítajo = komisiita
afero. Egale bone estas uzi komisio en senco de komisiita afero, kiam la frazo
ne malhelpast. Tio ne estas tute certa. 1• Komisio estas la ago komisii; gi ne
povas signifi persouon kaj ankoraií malpli personaran. Komparu kun ordono,
sendo, k. t. p. z• l{omisiitajo estas eiektive afero komisiita., kicl senditafo cstas
afero sendita (alí eble de la sendito! ), sed ear komisii laií la F. signifas <• citarger quelqtt'un dH komisiitajo signifas ne la aferon pri kiu oni komisiis i un, sed
aferon, kiu ricevis komision pri I! aü la afon de la komisiito, la valizon ekzemple. 3" Ne egale bone, sed tutc malbone estas uzi komisio en senco de komisiita afero, ear kiom tio, ke komisio signifas aaon, la ideo de homisi-ita afe·ro
estas tiel malofta kaj stranga, ke gi bezonas b~nan precizigon.
Aliflanke, tar komisiono estas internacia, ni povas uzi gin laií la regulo
IS" de la Fundamento.
A_nkaií ni, kiuj cstas Fundamentistoj, ne povas akcepti la akttzativoin
kostan, agodauran, datan kaj meliuran, kiuj estas klarigitaj en sama numero
de Danubo kaj pri kiuj vi demandas nin. Ni ne povas akcepti ke la 4kosta
akuzatwo estas uzata eiam kiel complemento de la ver bo kosti ~. ke Ja e- agod~u~a montr:zs ~a tempon>>, k. t. p. Nenie ni trovis tion ei en la Fundametzto.
Tl~J ~kuz~hvOJ estas tute simple pennesitaj de la 3" paragrafo de la regulo 14a
!au k:u om povas uzi •la akuzativon anstataü prepozicio».
V1 ne estas do justa nomante nin kontraiífundamentistoj . Se ni ne troparolas pri la Fundamento, tio tute simple montras, ke nitre respcktas gin.
Sro. J. C., Vich : Cio, pro manko de loko!
Presejo «L'Avenç»: Rambla de Catalunya, :¡4,-BARGELONA

LLISTA DE DELEGATS AUTORITZATS PER LA ADMINISTRACIÓ DE
K. E. F. PER A REBRE LES QUOTES
Sabadell
Reus.
Vilanova i Geltrú
Barbarà.
Balaguer
Cambrils
Olot.
Terrassa.
Manlleu.
Barcelona.
Tarragona.
Castellar del Vallès.
Arbós
Vendrell
Igualada
Girona.
Vilafranca del Panadés
Ulldemolins
Sta. Coloma de F arnés
Lleida
La Escala .
Mataró.
Premià de Mar
Tivissa .
Mon cada
Berga
Sant Feliu de Codinas.
Banyolas
Sant Feliu de Guíxols.
Vic
Borjes Blanques.
Palafrugell
Bégas
Manresa

Lloc Social
Sr. E. Aguadé
» F. Mestres
» J. Puigbonet.
» M. Espar Boquer
Sta. J. Masaguer.
Sr. L Juanola.
» A. Oliart .
» LI. Coll
» D. Dalmau
» D. Obiol
» F. Blanquer.
» G. Rovirosa .
» S. Esvertit
» A. Mesella
» F. Anguet
» A. Robreño
Dr. Roman Pallejà.
Sr. P. Costa
» Lluïs Abadal.
» Josep Ximinis
» Josep Solà
» P. Alsina .
» F. M. Brú
Dr. Joan Buxó
Sr. Josep Cardona
))
Joaquim Coll
» J. Aulina .
~ J. Blanch.
» J. Comella
» F. Rubinat
» J. Marquéslsern
» J.EsteveJacas.
I. Bosch

,.

Gracia, 12.
Presó, 1S.
Sant Antoni, 1 i 3·
Sant Pere, 39·
Miracle, 7·
Hostal Nou.
Superior, 25, 2. on
Clarís, 24.
Vora del Ter, 21.
Diputació, 327, 3.r, 1. 8
Unión, 9, 3r.
Fonts Calents.
Major, 2.
Cristina Baixa, 5.
P de la Constitució, I I.
Progrés, 20.
Puigmoltó. 14.
Carretera. 2.
Major , I2 i 14.
Fabrica génerosde punt
Sant Josep, 46.
Camí Reial, 81 i 79·
Avall, 16.
Farmaceutic.
Vicari.
Turers, 49·
Caymo , 32.
Plassa Major, 18.
Pals, r.
Arrabal S. Martí, I9.
Bruch, 1.

Ademés poden enviar-se també directament a l'Administració:
Gracia, I 2, Sabadell, arn b sagells de 15 centims
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FAKSIMILO de la marho eldonita
de la Komitato de la IIP Kongreso
de Kataluna Esperantista Federacio
Prezo

1 centimon

Sendu mendojn al
Grupo « Lumon »
Strato Nort, 26
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Societoj kaj Grupoj aligintaj al
"Kataluna Esperantista Federacio"
b:s pe ran ta Sc m o.
Nova Semo .
Frateca J..:.unigo.
Vil.:a Esperantistaro
l ~spc ranta Nesto.
O lo ta Stelo
Lumon. . . . .
Ca~ino del Come rcio .
Esperantista Junularo.
Esperanta Juneco .
La Hondo. . . . . . . . . . . . . .
Esperanta Fako (secc ió del C. A. de D. del C. y la 1.) .
Ciam Antaucn . . . . . . . . . . . . . .
Semo (Atcneo E. P.)
Escola Universitaria
Forigu Barojn .
Esperanta Frateco
Kulturo . . .
Barcelona S telo.
llnió Catalanista
NoYan Vojon . . .
Esperanto kaj Patrujo.
EYolucio . . . . .
l 'niversala Frateco .
¡ Supren! . . .
Esperanta Al1roro . . . .
Esperanta Racionala Grupo.
Tarragona Esperanta . . .
l\lonta Gru peto . .
Esperanta Akvofalo .
Gerona Esocrantistaro
Amo bj Espero
Paca} Batalantoj .
Laboro Esperanta .
Esperantista Grupo.
Karnparo .
Frateco . . . . . .
Esperantista Amikeco.
Esperanta Amo. .
Esperanta Idealo .
1\\ontsanta Stelo .
Esperanta Amikaro
Ilerda Espero
Frateco . . . . . .
Cerona Esperantista Ligo
Badalona Stelo . . . .

Sabadell
Reus

»
Vic
Barbarà del Vallès
Olot
Terrassa
»
»
Barcelona
»
>'
»
»
»

,

»
))

»
>"
))

>>

»
»
»

»
»
Tarragona
Sant Llorenç Savall
Ripollet
Girona

»
Castellar del Vallés
Vilanova y Geltrú
1\lataró

s. Perpetua de la Moauda
Vendrell
l\lanlleu
o

»

. S. Coloma de Farnés
Ulldemolins
Baorolas
Lle):da
S. Feliu de Guíxols

»
Badalona

»
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kio publiki gas en Espera nto, estas neeble por Ia
o
plimult de niaj samideanoj. Ofte manka s tempo kaj
mono. Legi ion estas ja devo. Tute kiel en la naturaj
nacioj, ekzista s en nia interko nsenta interna cio civitaj
j
devoj, kiujn ni ne povas forgesi kaj malple numi sen akraj ripro~o
j
malple
la
al
e~
gi
de nia konscienco. Ni devas kontrib ui kaj interesi
rolo
la
vivas,
oni
lando
ajn
granda j okazint ajoj de nia Stato. En lda
de
de izolita taiípo ne estas la plej nobla. Kiam oni guas la profito jn
Kiam
go.
interesi
per
u
almena
civilizi ta socio oni devas korespo ndi
oni foje havis la feliêon akiri la novan animon vekitan de la Interna
la
ke
mondo
de
angulo
en
atendi
izole
cia Lingvo, oni ne piu rajtas
laboro de la batalan toj estu plene sukeesinta. En lando aJmilit ita,
~iuj honestuloj batalas por la defendo : la fortaj per la brakoj, la
neforta j per la penso, la riêaj per la mono; junulin oj flegas, maljunulinoj e!Spinas êarpiojn, infanoj pridemandas. Ciu helpas iel ajn.
EGI ~ion,
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Kiel en nia Esperantujo konstante militanta kaj almilitata homoj
povas resti kun plektitaj brakoj en indiferenteco al eio, kio okazas
en nia granda batalkampo?
La legoj de ei u lando supozas, ke ili estas konataj de tiu civitano.
Lega nescio ne estas senkulpigajo. En nia Esperantujo ne ekzistas
aliaj legoj ol la 16 reguloj de la Fundamento: sed logiko kaj racio
regas super ni. Se ili rimarkigas al ni ke en eiu lando ee la infanoj de
la lernejoj konas la funkciadon de la propra Stato kaj legisla klasikajn naciajn verkojn, kiel ni povus resti renriproêe en nescio de niaj
Oficialaj Institucioj kaj de la verkoj de nia Majstro? Kiel ni povus
resti sen intimaj rilatoj kun la samideanoj de nia propra natura
lando?
Mi in vi tas miajn samlandanoj al la aligo al<< K. E. F.)), kiu sciigos
al ili êiumonate per K. E. la sangbatojn de nia enlanda movado. Mi
invitas al abono al Oficiala Gazeto Esperantista kaj al aêeto de êiu
verko de Dro. Zamenhof.
La O. G. E. publicas lingvajn respondojn de nia Majstro, êiun
dokumentoj n rilatantajn la Ligvan Komitaton kaj la Konstantan
Kn. de la Kongresoj kaj la Centrau Oficejon kaj la Inter. Konsilantaron. Gi estas la oficiala organo de la Int. Scienca Asocio kaj de la
Tutmonda Unuigo de Esp. Verkistoj . Gi diskonigas la generalajn informojn pri libroj, gazetoj kaj societoj; gi distribuas kiel aldonon la
interesan Bibliografion de Esperanto. Per abono al gi, ne nur ni
sciigas pri la vera stato de nia movado, sed ankaií ni senpere helpas
al la funkciado de niaj Oficialaj Institucioj, kies presorgano gi estas.
Aêeti la tu tan verkaron de Dro. Zamenhof estas neeble al multaj
samlandanoj niaj, preskaü êiuj laboristoj, pro manko de mono. Sed
êar la verkoj de nia Majstro aperas unue en La Revuo, la abono altiu
êi gazeto solvas la problemon.
Ciu esperantista , laií mia opinio, devas aboni kaj legi: Ic La enlandan gazeton ( êe ni riceveblan per nura aligo al la Federacio
Kataluna ). z• La verkojn de Dro. Zamenhof ( riceveblajn en la kunteksto de La Revuo ). 3• La Oficialan Gazeton Esperantistan. Cio
kostas entute 17 pesetojn jare! Ankoraü ne 5 centimojn êiutage!!
Kiu samideano povas rifuzi tiun kvanton al nia afero?
Mi scias ke neniu el ni rifuzus gin, sed ankaü, ke ofte 17 pesetoj
estas ja tuta semajna salajro, kaj ke eê kun plej bona volo multaj
samideanoj niaj ne povas doni ilin en unu fojo. Sed por tio ekzistas
nia Federacio, nia organizajo. 17 pesetojn en unu fojo oni ne povas
doni, sed 1'2o pesetojn tiumonate (kostodeLa Revuokaj laO.G E.)
ja estas eble al êiu.
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La <<Kataluna Esperantista Federacio1> antaiípagos, kaj respondos pri gi, la abonon al La Revuo kaj al Oficiala Gazeto
Esperantista, de Nu federaciano, kiu promesos al la Prezidanto de la grupo al kiu li apartenas aií al Delegito de
<< K. E. F. I> regule pagi êiumonate

I

peseton

20

centimojn

La mono, la kredito kaj la povo de êiuj kune estas al la servo de
êiu individue, kaj de la generala movado. Mi vi vas en la espero ke la
Prezidantoj de niaj · aligintaj grupoj kaj niaj Delegitoj laboros, por
ke nia lando havu la honoron enteni la pli grandan nombron da
legantoj de Zamenhof kaj da konantoj de nia oficiala movado.
FRED. PUJULÀ

EKZEMPLA KOMERCISTO
Kiam vi deziros aêeti de Sroj. Mas kaj Febres la artan buston de Zam enhof, kiun ili skulptis, vi devos unue aêeti revolveron, eniri la laborejon
d e niaj samideanoj kaj sub minaco de morto demandi la prezon kaj pagi.
Eble tiam vi povas aêeti, kaj ni povos scii, kiom kostas la artajo.-Mi suldas
al Sro. ).fas publikan senkulpigon. Mi suspektis !in, kiam antaií kelkaj semajnoj li min vizitis h."Un pakajo sub la brako. Kvankam oni jam ne piu jetas
bombojn en Barcelona, diable, el tenilo de balailo unufojon pati~ is sep kugloj!
Sed mia timo ne dauris multe. Malamikojn mi jam ha vas, sed ili estas malkura~aêaj, kaj nur agadas en mallumo. Min trankviligis la afabla kaj artista
mieno de Sro. Mas. La pakajo estis la busto de Zamenhof, e ble una el la plej
belaj kaj tra:fitaj el êiuj, kiujn oni faris ~is nun. - êu vi vidis lin? -Ne¡
- êu vi konas !in?- Ne!- êu vi ... ? - Ne, ne.
Inspiro nur; kaj kiom da vereco en la verko! Nu, êi tien mi petas la
laiínaturemaj arttraktistoj ! Yli volis aêcti la skulptajon. Sro. Mas donacis ~in
al mi. De tiam, Sro. Mas êcestas êiun propagandan paroladaron, kaj li êiam
opinias, ke êe la scenejo intcr la fl.agoj, la steloj kaj la fl.oroj, io mankas.
Mankas la busto de Zamenhof. Kaj li tuj donacas la buston.
Unufojon cstis homo, kiu morti~is de ~entileco! Li ja dum sia tuta vivo
nur renkontis êie malafablajojn! Mi komprcnas nenion ella kabalaj kombinoj
de komercistoj, sed mi timas ke la tago, kiam oni aêetos buston dc Dro. Zamenhof a l nia kara amiko Sro. Mas, li nepre bankrotos!

***
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Literatur a Konk.urso

Eksterordinara j temoj (Sckvo)
Ni memorigas ke la templíno por akcepto de verkoj en la I ¡• Literatura Konkurso de «K. E. f.& estas la 15 4 de majo.

xrx. - Glota Stelo, el Olot donacos artajon 2.1 la plej bona traduko de la
popo la kanzono ~La Pastoreta>> (Que li donarèm a la pastoreta ..... etc.)

Listo de devizoj de l' verkoj ricevitaj gis la

zsa de Aprilo

Noj. I", Sopiro al printempo.-2", Xi semas kaj semas ... -3"', Nurrckte,
kurage ... -:4"', Pratempa imito.- S"', En nigra nokto tu te sole. Mi staros
gardon senparole. -6"', r..1allonga recenzo. -7"', N'e por traktajo filozofa, En
mia kor' ekbrulis flam' : Per Bela lingvo Zamenhofa, Mi vin glorigos, sankta
am'l. .. -8"', Vivu Katalunujo.-9"' , Ensoreo-1o•, Amo.-u•, Bonc laboras panfaristo sed li estas ... - 12"', Ci estas nepre necesa.- 13•, Herboj
montaj, bonaj herboj. -14"', Amo.- rs"', Tradukisto ... perfidanto.- r6•, La
Maro sajnas kantadi. -17&, Plenda adiau o. -18"', El Letero.- I9"', Lingvo
internacia, la mondo estu via.-2o"', Jen.-21", Antaue senfine.-22a, ~e
grava provo. - 23•, Cielarko. - 24", La manojn trans la maron.- zs•,
Teruriga puno.- 26a, Al la Amatino.- 27"', Kiom doleaj estas la unuaj
amoj. -28"', Ra vigo. -29&, Traduko el hispana lingvo.- 30"', Al la maro la.
koro nin tiras.-31a, Ve, se mankus al mi maro kun sekretoj el profund'! ve,
se mankus marfeino', ee l' kor igus morta vund'!- 32"', Mitologio.- 33•, La
Musko Ri vera.- 34•, Sirnplajo.- 35"', La Kastelo estas elpentrita blanka.36", Malrieeco.- 37•, Ravajn êarmojn enhavas la maro. - 38•, Arni : jen
bezono de nia Korol- 390., Hako post hako estas la plej efika atako.- 40",
Kuranta ecno. -41"', Ciu, gia stilo.- 42"', Ciameco.- 43"', Justa Vero. -44"',
Naskiganta fioro, diverga vojo.- 45a, Jusfederaciano. - 46"', Argenta Spegulo.- 47", Ja segarem. -48&, Amor de la meua vida, Vida de la meua amor.49", Humileco.- so"', Malfeliêaj!- sr", Ni semu kaj semu konstante.- sz 3 •
La scienco estas tutmonda.

* Kataluna
* * j efemeridoj
MA}O
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1908.- La êiutaga kataluna jurnalo <•Acció Catalana•> el Sabadell
ekpublicas esperantan rubrikon. Iuaugurigo de infana grupo
en Terrassa.
1908.- La Barcelonaj espcrantistoj vizitas ur bon Teya afable invititaj.
de Do Barrera.
1911.- Parolado en grupo Semo de A. E. P., pri Antverpeno (F. Pujulà)
1908.- Parolado dc Sro. Rosals en <•Casino del Comerç•> el Terrasa. Oni
anoncas kreon de grupo kaj malfcrmon de kursoj en tiu urbo_
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rgro.- Malfermo de ekspozicio dc cspcrantaj gazetoj en grupo Semo.
rgo8.- Alvenas Barcelonon post foresto de 3 jaroj Sro. Fred. Pujulà,
por propaganda vojago.
rgog.- Antaukongresa vizito al Barcelona de Sroj. Cario Bourlet kaj
Barono de Menil. Grava kaj estima manifestacio en la
Franca stacidomo.
La geesperantistoj de Gcrona salutas Sojn Bourlet kaj de
Menil en la stacidomo de sia urbo.
Teatra prezentado en la Tea tro del Bosch en honoro de Sroj.
Bourlet kaj de Menil.
rgog.- Ceesto de la francaj vizitantoj êe la Floraj Ludoj Katalunaj en
la palaco de la Borso.
Gra va festeno en ~Mundia l Palacet en honoro dc la Francoj.
Sro. Bourlct dancas la Sardanonl
rgog.- Ceesto oficiala de la Organiza Komitato de la ra Kongreso êe la
Festo de la Bele. Parola Iiataluna en la Palaco de la Kataluna
Muziko.
rgog. - Vizito de Sroj .. BourleL, de Meni!, Pujulà, kaj Brcmón al la
autoritatuloj de Barcelona okaze de la okazigotaj EsperantistaJ· Floraf Ludof.
Parolado de Sro. Bourlet en la Ateneu Barceloni pr i Esperanto.
rgog.- Intima festeno en la Mon to Tibidabo organizita de la Komitatanoj de la Va en honoro de Sroj. Bourlet kaj dc Meni!
.kun êeesto de Sro. Comas, astronomo. Vizito al la Fabra
Observatorïo.
Honora teatra prezentado en la Teatro Principal. So Urbez
ludas majstrc monologon en Esperanto.
rgog.- Sroj. Bourlct kaj de }fenil estas nomataj honoraj membroj de
Espero Kataluna. Lunêo en la sidejo de la tiama Kataluna
Societo. Danca festa en la sidejo de <<L' Esbart Dançaire•>.
rgog.- Sroj. Bourlet kaj de Meni!, vizitas la kurson de Sro. Pujulà en
la Ateneu Barceloní. Paroladcto de Sro. Bourlet.
rgo8.- U nua priellperanta parolado en la Atenco Barceloní farata de
Sro. Fred. Pujulà..
Unua priesperantista fotografajo publicita de la Kataluna
gazeto ¡Cu-Cut!
Sroj. Bourlet kaj de Meni! forlasas Barcelonon, returnen al
Parizo.
rgro.- Malfermo de la ra Kongreso de Katalunaj Esperantistoj en la
Urbodomo de Sabadell.
rgro.- Fermo de la r• Kongreso de Katalunaj Esperantistoj en Sabadell.
rgo8.- Festeno kaj parolado dc Sro. Fred. Pujulà en Vich.
rgo8.- Parolado de Sro. Fred. Pujulà en Sabadell.
rgo8.- Parolado de Sro. Fred. Pujulà en St. Martí.
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1908.-

U nua honora festeno en Mundial Palace kun eeesto de 100 kunmangantoj kaj sipa esperantista promcnado tra la Barcelona
haveno.
La katalunaj esperantistoj decidas port vizito de Soj. Pujulà,
· O. Martí, kaj E. Tintorer alia Barcelonaj aiítoritatoj inviti
la Esperantistojn okazigi la Van en Barcelono.

***
VIIP Universala Kongreso Esperantista
Krakovo,

II-I8

Augusta,

1912

KVARA CIRKULERO

Loka publiko. -La krakova logantaro tre forte interesigas pri la kongreso
kaj preparassin por inde akccpti la fremdajn gastojn. Tion pruvas interalie
17 kursoj, kiuj nun okazas en la kongresurbo. Inter ili spccialc citinda estas
kurso, organizita de la Krakova Komerka Cambro por gia tuta oficistaro kaj
kurso por policanoj, en kiu partoprenas regule 15 personoj.
]urnalof.- La loka jurnalistaro tre favore rilatas al'la Kongreso, aperigante regule du fojojn eiusemajne notojn kaj komunikajojn pri la O ka. Krom
tio eiuj redakcioj delegis po unu el siaj membroj, kiuj lernas nian lingvon por
eecsti la kongresajn kunsidojn kaj redaktadi raportojn.
Honora Kongreskarto. -Por la karto Nro. r, kiufvrdu la duan circuleron¡
estos aiíkcie vendota, oni oferas jam 12 Sm. Tiun lastan proponon faris unu
konata angla samideano. Kiu oferos pli multe?
Ekspozicio. - Ni ree faras varman alvokon al eiuj eldonistoj, aiítoroj,
grupoj kaj izolaj esperantistoj, ke ili helpu la ekspozician sekcion per alsendo
de libroj, brosuroj, muzikajoj, cirkuleroj, afisoj kaj eiuspecaj aliaj dokumentoj. Ciuj objektoj estos zorge konservataj kaj tuj resendataj post la 30 de
Aiígusto. Adreso de la ekspozicia sekcio estas : Sro. Benedikt.o Heroic!, Lwow,
Potockiego 22, Austrio- Galicio.
]ubilea Festvespero. -La vesperon organizas Sroj. Drozdowski, Barabasz,
Kalinowski kaj Walewski, profesoroj de Krakova Muzika Konservatorio. Ci
tiu fakto certigas alia vespero aitan, vere artistan nivelon.
Ekspozicio de 'Pola arto. -La êi tiea <•Societo por belaj artoj~ instigita de
la Organiza Komitato, prcparas por la kongresa semajno, en sia palaco,
specialan ekspozicion de pola pentr-kaj skulptarto. La surskriboj kaj katalogoj
estos redaktitaj en Esperanto.
LA ÜRGANIZA KoMITATo

***
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Illa Kongres o de la
«Ka tal una Esperan tista Federac io»
Vanc la pasintan monaton ni skribis sur blankan paperon la tiamajn
Kongrcsimpre sojn kaj desegnis tute klarc kicl ni povis, Ja adreson de Sro. Pujulà sur la koverton, kaj konvene arankis kaj enmetis gin en la postkcston
Ja 19" de marta, Ja roa matene dc la estanta jaro! La letero ne reapcris plu.
Mirinda kaj laudinda hispana posi.administr acio, kiu faros Ja fcli~on de
Rifanoj I Xi dankas al êiuj, kiuj intcrcsigis por nia kongreso. Dankon kaj
vidu nun la uuuajn fruktoju de nia laborada.

Propagandad o.- Persista kaj konstanta propagandado auguras tutplenan
sukccson. Unue, estas por ni ja grava sukceso, Ja malfermo de ~Esperanta
fako~ preskaü en êiuj enurbaj jurnaloj, akceptita dc êiu dircktoro kuu gracia
rideto kaj nobla konsento arangí la Kongreson. Ankaií kelkaj el tiuj jurnaloj
eldouos numeren dediêitan al la Kongreso kaj al Esperanto mem. Ki devas
ilin honori êi-tie kiel samideanojn, êar kicl ni, ili laboras kaj helpas niau
aferon. Ili estas La Sembra (regiona partio) La Comarca del Vallés (êiutaga
informilo). Crónica Social (katolika êiutaga jurnalo), La Voz del Pueblo (labori~ta organo), Heraldo de Tarrasa (demokrata organo). Al êiuj longan daüron
en sia antaüenira vojo ni deziras, kaj persistecon por Esperanto! Sed tio ne
sufiêas, kaj apud tiu enurba agado la Komiiato opiniis bone instruí êiujn
senesceptc, pri generalaj kongrcsaferoj, per oficialaj komunikajoj senditaj al
la Barcelouaj jurnaloj kaj al la delegitoj por transdoni al siaj respektivaj lokaj
jurnaloj. Estas aperintaj Ja r" kaj za oficialaj komunikajoj.
Kongresaf eldonoj.- La gravcco de nia kongreso permesis al ni el doni kongrcsmarkon kaj poStkarton dediêitan al Ja Floraj Ludoj. La Kongresmarko
estas jam konita de la lcgantoj de K. E. kaj trc sa ta ta de êiuj kiel ccrtigas
Ja mcndaro; ni nc bczonas laudi ilin êi tie. La postkarto, kiu baldaüe aperos,
estas verkajo de fama tenassa' a petristo Sro. Tomaso Viver. Ambaií kongresesperanta joj estashaveblaj per I kaj ro centi¡noj la specimeno. Porplifaciligi
la korcspondado n kaj sendadon de tiuj esperantajoj ni avcrtas ke estos
sendataj kelkaj el tiuj, al êiuj grupoj aligintaj al la Fcderacio. Pluajn mendojn
sendu al la grupo <•Lumen•>.
Vojago.- <•La malrapideco malproksimig as la urbojn•>. Ni decidís peti
rabaton al êiuj enlandaj fervojaj kompanioj. Komitatano zorgas por starigi
post kelkaj iagoj la tarifen X-17. Ni informes viu oportune pri la rezultajo.
Logado. -La logado estas por ni nefacila problema. Ni zorge entreprcnis
tiun-ti aferon, pri kiu lastajn vortojn ni reservas por la proksima numero. Nuu
ni avcrtas viu ke la Komi tato nur respondos pri Ja mendoj senditaj al gi, antau
la 15" de junio. Vidu la êi-suban tabclon nekompletan ankoraií.
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Hoteloj
Peninsular
Espanya
Bona vista
Univers
Catalunya
Almirall

Ciutaga nutrado
6, 7 kaj 8
minimumo 6
4 kaj

pesetoj

2'50

minimumo 3 pcsctoj
3

5
5
5

minimumo

Apartaj mangoj

>)

3
3
3
3

Festeno. -La 3oa dc junio kelkaj momcntoj post la fino de la «Floraj
Ludoj•> okazos Festeno. La prezo de la fcstenkarto nc snperos 6 peselojnl
Esperanta Eksposicio.- Ni luis belan, lumoplenan balon, kiu sin trovas en
un u ella plej trairataj stratoj, por enloki ekspozicion el esperanta]oj. Ni volas
ke gi estu pruvo d~ nia potenca povo, elmontrado de nia animo hela kaj
brilanta kiel nia pura idealo . Nia afektemo-por tiel paroli-vadas en la
trankvila rivero de la dolêa iluzio rememorante ke nia urbo ne estos tia, duro
la okazo de la Kongreso, sed gi estos dum tiuj solenaj rnomentoj Kat¡J.lunujo
mem kaj êiajn Katalunajn csperantajn manifcstacion ni dezirus amase kunordigi kaj kolekti en la vera Esperanta Kataluna ekspozicio.
Tia! ni nin turnas al êiuj katalunaj esperantistaj grupoj senescepte
petante la scndadon de fotografa]oj deia ajn festo, spccimenan ekzempleron
de ]urnaloj kiuj enhavas esperantan fakon k. t. p .
Alia aiítoroj kaj eldonistoj cnlandaj ni petas la sendadon de êiuj cspcrantaj libroj precipe lernolibroj kiuj estos disvendataj en tiu esperantujeto mero.
Apartaj kondiêoj estas klarigotaj private; bonvolu sin turni al la grupo
~Lumom, strato ?\ort, 26, Terrassa.
Festoj. - Tio estas dirite: la festa estas ornamo de la Kongreso kaj ni
devas festí. Unue oni organizos post la oficiala alveno dc la Kongrcsanoj
imponantan manifestacion en kiu partoprcnos la tuta i:iuranga enurba societaro. Akcepto de la urbestro en la Urbdomo fermos tiun popolan elmontradon,
kiun honoros la lokaj noroj ludante nian himnon.
Poste, in ter vizitoj kaj kunsidaj laboroj okazos koncerto, teatra presentada,
kaj aliaj fioroj de nia malgranda sed amata gardeno.
Privataj kunvenoj. - Estas par ni plezuro konstatigi êi-tie la deziron de
amataj federacianoj okazigi duro nia Kongreso kunvenetojn privatajn similajn al tiuj de la internaciaj kongresoj, kies resultajoj estas efikaj.
Cis nun ni scias pri la certa agado tiafianke de U-E-A. anoj, kaj katolikoj.
Antaiíenl
Estas petataj tiuj kaj aliaj kiuj dcziras laboradi tiaflanke sin turni al la
Loka Komitato por ordigi la definitivan programon kaj antaiízorgi pri logado
k. t. p.
AGUSTÍ 13..\DÍA

El la loka komitato

***
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BIBLIOGRAFIO
Cours élémentaire pour apprendre l'Esperanto sans professcur, par Marcelle
Fauvart-Bastoul.- Paris. Librairie Hacheite et C.i•; 79, Boulevard Saint
Gcrmain. Fr. r 'so.
La firmo Hachcttc ne Sparas rim cdo jn por ke ni povu diri ke nur tiu ne
lernas Esperanton, kiu simple ne volas. Alia multaj lcrnolibroj lau divcrsaj
metodoj kaj sistemoj de gi eldoniiaj, gi aldonis tiun êi de nia eminenta
samideanino Sina. Fauvart-Bastoul, kiu ebligas lerni niau lingvon sen helpo
dc profesoro. Ella prezenta antauvorto de rektoro Boirac ni traduke kopias:
«Gi ne postulas, kiel la plimulto da samspccaj verkoj, la helpon de parola
instruado por kompletigi kaj klarigi la lecionojn. Ni specialc rimarkigos la tre
lertan kaj novan manicron prezenti la demandau pri la akuzativo komplemento de objekto ( erare nomi ta rekta komplemento en la malnova gramaiika
terminara) kaj la trafitan novajon apartigi la posesivon sia, klarigitan en la
sa leciono, de la posesivoj lia, sia, gia, ilia moniritaj en la 4"· ~
Ciuj vorioj ella vortaroj de tiu verko nur estis elêerpitaj ella Fundamento.
La autorino estas preta senpagc korckti la ekzercojn, kiujn oni sendos al si
kun afranko por la respondo.
2r. Hungaraj Rakontoj, de Ferenc Herczeg,
tradukitaj de A. Panajott. Prezo : o'roo sm. -Berlin. Esperanto Verlag
Moller & Borel. Lindenstr. r8-Ig.

Esperanta Biblioteko Internacia, n°

Nova brosuro de tiu intcresa biblioteko, kiu per malkaraj kaj bone eldonitaj verkoj kontribuas al la diskonigo de la enlandaj litcraturoj kaj de la
esperantistaj stilistoj. Multon ni povus diri pri gi, sed ni ne intencas konkuri
dc êi tie kun la bonegaj pagoj, kiuj aspires alia premio proponita en la konknrso de "K. E. F.~ de la firmo Mo11er & Borel. Ni aldonu nur ke la simpla
kaj bela stilo de la tradukinto igas la tradukajon bona libra de ekzercado.

Posvortaro Hispano-Esperanta kaj Esperanto-Hispana, basada en el dc don
P. Boulet, profesor de Esperanto y en el última de D. E. Boirac, presidente de la Academia Esperantista, por Antonio Tuduri Zala, procurador
de los Tribunales y delegada de la Sociedad l:niversal Esperantista, con
una carta de aprobación de D. R. Codorniu y prólogo de D. H. Hodler.
2 pesetas.- Madrid. Imp. de A. Marzo. Igii.- Rcprezentanto en KaGili: Mallorca, 202, Barcelona.
talunujo: Sro.

J.

Dro. Zamenhof dir as en la El1zercaro : «Vortaro hispana-germana~. Kaj
ef.ektive tiu formo estas pli bona ol la uzita de Sro. Tuduri, ear <•hispano~
montras nur personen. Pri Esperanto-Hispana la afero estas tute alia ear Esperanto ja signifas lingvon. La parta naci-esperanta estas du fojojn pli granda
ol la Esperant-nacia. Tio ne plaeas al ni, kin partoprenas la opinion de
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Dro. Zamcnhof montritan en la Lingva-komitata kunsido de la 6& Kongreso.
Krom tio, en la esperanta parto estas multaj radikoj, pri kies utileco kaj
boncco ni ne estas certaj. La aiítoro forgesis ke la vortaro de Sro. Boirac estas
mirinda labora vortaro sed ne oficiala. Mi nescias eu estos tre u lila al nia
movado enkonduki en posvortaron vortojn kiel kvoto, kroêo, kvakerismo,
landazio, lazo, legato, lispi, magnijikato, malversacio, mergi, onani, pafnto,
transpara, kiujn ni tute ee senatente rimarkas. Agi tiamaniere, ne montrinte
la oficialajn radikojn kaj sen specialaj klarigoj estas tre dangcre. La aiítoro
ne konas certe la decidojn de la Akademio pri la !itero w. Li enkondukas en
sian verkon waéi, warjo, westo, winéo, eble tre necesaj por la personoj, kiuj
bezonas posvortaron !
Krom tio ei ni trovas en gi erarojn tiel gravajn kiel blato-polilla (anstataií
cucaracha), cimbalo-timbal (anst: platillos), earmi (kiel radiko verba kaj
transitiva), ekspertizo-informe forense (anst : peritafe}, kutimi-acostumbrarse ( anst : tener costumbre de), nombro kaj numero- número ( kun klarigo
por la z• : vulgara senco I!), oratorio- oratori a ( anst : oratorio ), pleto -tabla
( anst : platillo de balanza), sarei- sarchar ( anst : escardar), sb.-urgo- disciplinas (anst: ldtigo), tramvojo-tra1wia (kiel radiko, ne citante tramo), k. t. p:
Krom tio, amaso da fundamentaj vortoj mankas!
Kio ja devas okazi en la parto hispana-esperanta! Nia samideano nefaris
grandan servon alia hispana movado.

La Verda Kakatuo, unuakta groteskajo dc Arturo Schnitzler, tradukita dc
Joh. Schroder.- \Vien rgrz.- Komisic ec' Druckerei und Verlags Aktiengesellschaft vorm. R. v. Waldheim, Jos. Eberle & Co. Prezo: sm. o'75·
Mondformato: rú 1 / 1 : I I '/,.
Trc bonan ideon havis Sro. Schriider traduki la verkon de Arturo Schnitzler kaj konigi al ni tiun grotcskajon- pli satira ol groteska- pli scrioza ol
unuavidc gi aspektas. Tiu verko, kiu trovigas en la repertuaro de la Deutsches Volkstehater, en Wien certe devas esti tre impresa sur scenejo kaj trc
teatreca. Tre movoplena kaj fareita de ncatenditajoj gi devas subtcni de la
komenco gis la fino la interesigon de la spcktantoj. La tipoj, vestajoj, agoj,
diroj, loko de la scenoj, estas tre karakterizaj. Ili ee tre bone impresas el la
libro mem. Cctere, la traduko dc Sro. Schriidcr estas tre bona kaj korekta; la
stilo tre flua kaj natura. Gi forgesigas kc teatrapeco estas verkita por teatro,
kaj la legado jam plcne kontentigas. Sro. Schriider enkondukas la vortojn
engado (dungo de aktoro), kurtizano (amistino), suo (soldo). Ni persone ne
opinias ilin neccsaj. Eblc ear en nia lingvo la unuan radikon ni ne ha vas, la
duan ni uzas en alia senco ( korteganino, fl.atistino ), kaj la tria (ee ni sou
elparolita soií) sajnas pli grafiki la francan clparolon olla ctimologion, kaj
gin ni vidis uzita ofte en la formo soldo. Malgrandaj detaletoj - kiuj neniel
forprenas valoron de Ja traduko.
TAMEN

***
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ENLANDA MOVADO
Nia kara amiko, Sro. Joan Campdelacreu, bavis la mal¿ojon perdi sian
pa tron dum la pasinta mona to. La <• Ka tal una Esperantista Federacio >> plej
sincere kondolencas al sia fervora membro kaj diplomita profesoro.
La Ceronaj esperantistoj portas funebron. Komandanto Cesareo Huecas,
la fervora kaj laborema prezidanto de la aliginta al nia Federacio grupo
~Amo kaj Espero~, mortis post rapida kaj senkompata malsano. La Konsulta
Komisiono de ~ K. E. F. •> perdas kun li a ltvaloran membron; ni êiuj bonegau
samideanon. La *Kataluna Esperantista Federacio•> csprimas al la Grupo,
kiun li prezidis, sian profundan êagrenon; allia nekonsolebla familio gi plej
respekte prezentas siajn kondolencojn.
VENDRELL
En Majorko mortis nia altestimata samideano Ramón Corbella, ano de la
Vendrell'a grupo oFratecO>>.
Nia samgrupano mortigis tre juna, guste kiam nia grupo bezonis la laboron de homoj tiel konvinkaj kaj fervoraj kiel nia samcelinto. Nia grupo
partoprenas la kordoloron de la familio kaj klinigas jetante la verdajn florojn
sur la tombon de nia plorinda samideano.- La Delegito.
BARCELONA
La <•Societo de Komercaj kaj Industriaj oficistoj ~ jam de longe intercsigas
al Esperanto. Cia Esperantista Sekcio estas aliginta al <• K. E. F. •>. Dum la
7a Kongreso, gi d elegis Sron. Pujulà por ke li partoprenu en ia anoncita prepara kunvcno por starigo de Internacia F ederacio de Komercoficistaj Societoj.
Pri tiu kunveno, kio okazis? I Se la organizinto daiíras en sia ideo, aií se aliaj
similaj societoj jam sentis la bezonon de tu tm onda unuigo por la. defendo
de siaj interesoj, kaj se ili legas tiun êi raporten, ili sciu ke la <• Centre de Dependents del Comerç y de la Industria •>, de Barcelona, gravega societo, kiu
entenas nun 2,700 membrojn, tre volonte interrilatigos per Esperanto por la
solvo de tia problemo.
En la gran da festa salo no de la societej o, • K. E. F. •> okazigis la I I •n de
aprilo, propagandan paroladaron por malfermi la kursojn donotajn de tri
profesoroj. Ekprezidis la kunsidon Sro. Bas, prezidanto de la instrua fako,
kiu cedís, post afablaj parolaj, la lokon al Sro. Pujulà. Parolis laiívice Sinjoro
Dalmau, Sro. Rocamora, Sro. Serrats, nia tragedikomika oratoro, kiu skurgante la mokantojn de Esperanto kaj rakontante la mizerojn de la lingva neinterkomprenigo, intermiksigas ridon kaj emocion sur la vizagoj de la aiídantaro. Sro. Pujulà sintezis la paroladojn, dankis Sron. Bas por la Societo,
kaj rememoris ke gi ncniam estis nur profitema, kaj egoisma, êar gi ankaií kaj
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êefe laboradas por la ideala bonigo de Katalunujo, kio igas nin esperi, ke gi
estos la plej firma defendanto de tiu internacia lingvo, kiu tiom da kulturo
alportas kaj alportos al nia landa.
La kunsido finigis en granda entuziasmo.
La 14•n de aprilo posttagmeze, << K. E. F. •> organizis paroladaron en la
politika societo, kie aiítonome sidas la grupo <• Aiíroro •>, el Sant Gervasi.
Parolis Sroj. Campdelacreu, Dalmau, Rocamora, Serrats kaj Pujulà. êiuj
parolintoj pritraktis ankaií la demanden pri fina unuigo de êiu grupo de
Barcelona jam nun unuigintaj en la Kataluna Federacio. Estas neeble priskribi la interesajn paroladojn . .Eble en la proksima numero ni paroles Irun
prosperaj detaloj pri la demando mem. Dum la kunsido kaj êe la fino la
aplaiídoj montris la konvinkon de esperantistoj kaj ne ankoraií esperantistoj.
BADALONA
IGam kelkaj samideanoj el Badalona petis helpon por starigi grupon,
Sro. Rey memoris ke la grup o <<Barcelona Sstelo •>, kiun li prezidas estis la
unua, kiu faris propagandon en tiu marborda urbo, kaj li sin oferís por la
zorgoj de êiu organizajo . La nu na propaganda fara ta de ~ K. E. F. o, en Barcelona, havas tion bonan, ke aperigis en nian rondon la figurojn dc kelkaj
organizemaj samideanoj, el kiuj la barcelona movado povas multon atendi.
En unu fianko, Sro. Campdelacreu kun sia stabo konsistanta el Sroj. Molgosa, Agustí, Igual; en alia Sro. Rey kun Sroj. Grau, Gili, Puig ... lli laboras
en apartaj grupoj kaj kvartaloj, kaj tamen ili scias kunigi la fortojn por entreprenoj de generala intereso. Al ili ni suldas, ke la tramveturiloj de Barcelona surportis duro kelkaj tagoj grandaju afisojn anon.cantajn la propagandajn
kunvenojn en iliaj sidejoj. Eble al ili ni suldos pli bonajn rezultajojn, pri kiuj
estas ankoraií tro frue paroli.
Kiam la inteligenta Direktoro de la Tramveturila Ko, Depuiita Mosta
Sro. Foronda, pligrandigis la salajron de la enspezistoj, kiuj scias paroli fremdajn lingvojn, Sro. Rey kaj lia grupo ~Barcelona Steloo atingis saman pligrandigon por la enspezistoj esperantistoj. De tiam en ~Barcelona S telo»
multaj oficistoj de tramvcturiloj lernas Esperanton, kaj estas tre kostusante
vidi tre maturajn homojn eeesti la kurson post laciga laboro ofte ankaú ne
vespermanginte. Multaj el ili komencis lerni por la nura profito. Ha! kia
euradikiganta semo, nia semo! Ci mordas en la koron! Nun ili eeestas eê la
propagandajn fcstojn, kaj ee ili trudas al si la devon surporti la standardonla belegau standardon de «B. Eo-kiel en Badalona.
Kompreneblc, ni traveturis la ro kilometrojn, kiuj apartigas Badalona'on
de Barcelona, en speciala grandega tramveturilo rezervita por la esperantisioj,
kiu atendis nin gis kiam la festo estis finita je la r kaj '/, de la nokto. Ni
salutis dum la vojago Sinojn. Hermíndcz kaj Puig, Finojn. Puig (la inteligentan aktorinon ), kaj Rey ( filinon de nia pioniro ). Ni premis la manojn de
niaj oratoroj Sroj. Pujulà, Rocamora, ~in, Campdelacreu, kiuj gardis sian
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voêon in ter la pli babilcmaj Sroj. Rey, Gili, Pérez, No vas, Puig, Molgosa,
Guixà, :I-liró, fratoj Gracll, :Monjonen, Borjas, Bonchuli, Andrés, Castells,
Forns, Sorolla, Serrats, fratoj Jornet, Albert, Barnils, Carmona, Rousa, Llaball, Suriol, Montserrat, Mas, Es trems, Delclós kaj alia.j.
La Esperantistoj de Badalona atendis nin êc la haltejo de la tramveturiloj,
kaj êiuj kunc, ni manifestacie, post la fiago de <<Barcelona Stelo~, iris al la
<< Politcknika Societo•>, sidejo dc la nova grupo, kie la propaganda devis ha vi
lokon.
La $Politeknika Societo•>, de Badalona (urbo el3o,ooo logantoj), konsistas
nur el diplomitaj membroj. Ciaj pordoj estas fermitaj al êiu, kiu ne elfinis
studojn en Universitato, kaj ni suldas al Sro. Panzano, Prczidanto de la
Societo, kaj al Sro. Mongió, ambaií apotekistoj, ke la gis nun n etransireblaj
pordoj estas mal~ermitaj de post la ¡a de aprilo al êiuj esperantistoj. Tiu privilegio samtempe honoras la gravau societon kaj nin. Tial la nombro da
aligintoj al la Esperantista Grupo dc la «Politeknika Societo •>, tuj farigis
granda.
· Post tre afabla regalado de la Societo al la vizitantoj, Sro . Panzano malfermis la kunsidon per elokventa parolado promesante ne nur êian helpon,
sed ankaií ke êiu membro de li prczidata klopodos lerni nian lingvon. Oni
povas imagi per kia aplaiídado ni ricevis en nian rondon tiun amason da
kleraj homoj! Sro. Panzano ccdis la prezidan lokon al Sro. Pujulà, kiu donis
la vicojn paroli al Sroj. Campdclacreu, Nin kaj Rocamora. La íervoron de
Sro. Campdelacreu, · kiu antaií kelkaj tagoj ha vis la malfeliêon perdi sian
patron, estis tre aplaiídita. Trc bclan, poeziplenan kaj kortu§antan paro!adon
faris Sro. Nin. Dum unu horo, Sro. Rocamora, starigis antaü la plcnega
salono la sociajn argumentojn de nia movado. Alian horon uzis Sro. Pujulà
por prezenti la sciencajn argumentojn. Ni aiídis tre novajn kaj kuriozajn
aferojn : la apliko de la ekonomia !ego pri maksimumo de produktado per
minimumo de forto, laií Sro. Rocamora; la Darwin'a teorio de natura elckto
aplikita de Sro. Pujulà al la provo ke nur internacia esprimilo povas adaptigi
al nuna internacia ambio, entuziasmigis la klerajn aiískultantojn.
Barcelona tagjurnalo raportis: ~ Kion mirindan entenas la parolo de tiuj
apostoloj de Esperanto? Ce koridoroj kaj pordokadroj, staranta publiko, kiu
ne tro vis okupeblan lokon, íervore restis auskultante dum tri horoj! •>
Sro. Sió, prezidanto de la Grupo, dankis publikon kaj oratorojn. Cirkaü la
tablo de l' gazetaro ni l"imarkis Srojn. Bori, korespondanton de Las Noticias
kaj El Poble Català; redaktoron dc Acció; Monés, de Gent Nova; Estrany, de
joventut Rebelde; Romeva, de Sollxent, kaj Planas, de Eco de Badalona.
Kion ni devus diri se ni volus danki Srojn. Sió Amat, Fonollà kaj Fabregas, la kvar samideanojn, kiuj en Badalona atingis al nia afero tiel gra van
venkon ?!
BANYO LAS
La u•n de aprilo je la IOa vcspcre ni sciis per telefono tre grandan malfeliêajon : la morton de la fervora esperantista Sro. Cesa.reo Huecas, koman-

430

KATALUNA EsPERANTJSTO

danto de la infanteria regimento de Azio, prezidanto kaj fondinto de l' grupo
<• Amo kaj Espero •>, de C-erono.
La sekvantan tagon je la 4a posttagmeze okazis la entombigo. Tri membroj el nia Grupo kunigis kun kelkaj eksterlandanoj al la C-eronaj esperantistoj, kiuj en granda amaso iris en la funebra sekvantaro de nia plorinda
samideano. Lia grupo teksigis belegau esperantistan kronon, sur kies rubandoj
brilis du steloj, kaj per oraj litcroj la frazo : Estu dum tiam P''ezidanto de sia
<s Amo kaj Espero•>.
Ciuj devas plori tar malaperis unu el la bomoj, kiuj plej laboris por la
bono de Esperanto. De la fundo de nia koro ni partoprenas en la tagrenoj de
lia rcspektinda familio. R. E. P.
Dum la pasinta Pasko ni bavis la honoron saluti nian samurbanon la
Prezidanton de «K. E. F.», Dron. J. Brem6n. Ni salutis lin tutan; nenia
korpeco mankis al li malgraií la glitirado. Nitre gojis. <s Esperanta Amikaro»
deziras al li multedaiíran kompletecon por ke li oftc nin vizitu:-La Delegi/o.
GIRONA
La nelacebla batalinto dc nia idealo esperantista Sro. Cesareo Huecas
Carmona, mortis! Tia malfelièajo okazis la uae tagon dc la nuna mona to,
post longedaüraj kaj tcruraj suferoj.
De kelkaj jaroj li konstante laboris por nia celo; li atingis ke la Gerona
urbestraro estu protektanto dc Esperanto, kaj kalkulante kun gia multvalora
helpo, li vokis la geronanojn en la urbestrejon, parolis al ili pri la granda
clpenso de nia kara. .Majstro Dro. Za.menhof, kaj invitis la êecstantaron ke gi
lernu la belsonan, la facilan lingvon, tutplenan de universala amo. Siaj vortoj
cstis religic aüslrultataj, kaj de tiam en la urbestreja domo tiutagc kunvenis
multaj persono i, kiujn li esperantigis; eê la kontraüulojn.
En tiu salono okazis la unuaj esperantaj ekzamenoj, la z¡an de julio xgog•,
!de zr gelernantoj, pruvis esperante siau ka.pablecon kaj atingis atcston de
la Tribunalo, formita de Sroj. Sebastiano Pubill, Skolpiulo, prezidanto-delegi to
de <•Hispana Societo»; Cesareo Huecas, instruanto, kaj Francisko Viver,
pastro, sekrctario.
Post la ekzamenoj li naskis la ideon formi esperant.an grupon, kaj feliêe li
sukcesis, tar la ¡zan tagon dc la oktobra monato, estis malfermata la societo
<s Amo ka j Espero •> (li estis gia prezidanto), kie o ni instruadas kaj propagandados Esperanton.
Sro. Huecas mortis, sed la fruktoj dc lia konstanta laborado neniam
pereos, lia nomo vivos êiame en la koro de la geronaj esperantistoj. Pace
ripozu! - f ozefo Domenech ( sekretario de <• Amo kaj Espero~).
LLEIDA
La Esperantista grupo ~Ilerda Espero», kiu jam enkalkulas 20 geanojn,
elektis la jenan komitaton por la jaro rgrz•: Sro. Johano Melons, prezidanto;
Sro. Francisko Fonta, vicprezidanto; Sro. Ludoviko Abadal, sckretario;
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Fino. Rosario Salazar, kasistino; Sr o. Ludoviko Carreras, kunkalkulisto;
Sro. Jobano M. Morante, bibliotekisto; Fino. Koncepcio Borr:is kaj sinjoroj
Arturo Anadón kaj Jako Llorens, gemembroj.
Ciuj êcestantoj en la kursoj êiutage donataj de Sro. Jozefo Grau,diplomita
profesoro de ~ K. E. F.~. montras varman entuziasmon, kio esperigas fruktodonan sukceson.
Pn¡pagande, la Grupo disdonadas êien foliojn Tot l'Esperanto en una-fulla,
kiuj bone hclpas la kreskadon de nia juna rondo, varbante novajn gesamideanojn. - La Delegito.
SANTA COLOMA DE FAR..""ÉS
La 7"" de aprilo << Esperanta Idealo~ inauguris standardon, kiun solenigis
per literatura kunveno por rememorigi tian gra van okazintajon.
Post la malfermo, seh•retario Sro. Camps elmontris la kordezirojn de la
komitato por antaiíenpusi nian movadon; Sroj. V. Lluís, J. Gener, J. Rodó,
N. Jofré, J. Solà, J. Perich, T. Serra, M. Gener, Fino. T. Rodó, K. Vidal,
L. Planas, R. Vidal, R. Rodó kaj J. Rotllau, gracie dcklamis elektitajn poezia]ojn; Sro. T. de Tuero paroladetis kaj Sro. P. Costa finigis la fes ton per
entuziasma kaj amplena parolado, pro kiu li estis varmege aplaüdita. Ankaií
meritis especialajn aplaüdadojn Sro. Jozefo Rodó, Fino. Jozefino Rotllau kaj
Rosalio Rodó.
Oni dankcgis al la fraiílinoj, kiuj artiste kaj afable ellaboris nian standardon.- ]ozefo Gener.
REUS
~xova Semo~ el Reus kaj ~Tarragona Esperanta~ el Tarragona, kunvcnis
arangonte grandan propagandan akton en Valls.
La ekskursa fako el ~No va Semo~ esta s preta por s u kees igi satindan
ekskurson al Tamarit, je la s• majo.
jus fondita grupo sub la nomo <<Frateca Kunigo•> aligas a¡ K. E. F.
Jc la 7" aprilo estis disdonitaj, donacitaj de ~Xova Semo~, 1500 fiugfolioj
cnfoliigitaj en la êiutagaj Reus' ai gazetoj. Tiu disdono rczultis vera profita
afero por nia movado. - La Delegito.

TERRASSA
La dimanêon 3I'" de la Marta monato okazis en la grupo ~Lumon•> la
festo por la disdonado dc prcmioj al la plej lertaj partoprenintoj en la konkurso kiun oni orangis, konsistanta el traduko el csperanta verko al kataluna
lingvo.
Sro . Vicens Bufi, prezidanto de la Jugantaro malfermis la feston per mallonga parolado dnm kiu li rimarkigis la gravecon de tiaj festoj; Sro. Oliart,
sckretario, parolis je la nomo de la Jugantaro, elmontrante gian laboron êe la
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Konkurso; o ni legis verkajon belau kaj entuziasman sendita de Sro. Solà;
Sro. Ventura legis unu el siaj belegaj poeziajoj; Sro. Alavcdra parolis iom p ri la
festo kaj tuj oni disdonis la premiojn, konsistantajn el du diplomoj bele pcntritaj de nia artama samideano Sro. Basso, kiujn gajnis laü mel'itoj Sroj. Miquel Grané kaj Marian Solà. Oni legis la premütajn manuskriptojn, kiuj trc
plaêis al la aúdantaro kaj sinjoro prezidanto proponis aliau novan konkurson,
kiun êiuj akccptis entuziasme, finante la festo per kantado de La Espeto.
Ciuj êccstantoj priparolis iavore la sukceson de tiu festo.
Por praktikigo de nia lingvo, oni ku nvenos êe nia grupejo du tagojn êiusemajne dum kiuj nur oni parolos esperante. -La D elegito.

***
Ankorau pri angorar
Sro. Pujulà, en la aprila numero de 4K. E.~, r ektc aludas min , diran te ke
mi, konsciinte la argumcntojn de li elmontratajn, modifos mian opinion pri Ja
pridiskutita vorto. Kaj li elvolvas siau rezonadon, cclante konstatigi ke Ja
gusta pli bona formo tradukanta anyorar estas enui fe, pri kiu m i diris, {vidu
numeron 3{24) de K. E.) :la formon francan ~cnui je~ mi ankau ne satas.
Lau mia kutima koncizeco mi respondas : Varma fundamentisto, mi dc
nuu akccptos kiel bonan la f01·mon enui fe, kiun mi ne estis trovinta uzitan de
nia Majstro. 1
Mi konsiderados plej bona la vorton nostalgii en tiuj okazoj, kiam anyoran¡;a, anyorament, anyorar, enhavas iel idcon pri sufero, pri malsano, cê se
tiuj êi estos etaj; kaj mi uzos la aliajn cititajn formojn, kiam tion postulos la
senco de l::t tradukotajo. E l la ekzem ploj, kiujn mi prezentis, estas !au mia
opinio facile rimarkebla la senco jc kiu m i tradukis anyorar; des p li sc oni
konsentas, ke gi estas nc nur nomo dc sento, sed ankaií de malsana.
Fine : Mi gojas, ke la cnketo jctis tiom da lumo sur tiun nian vort on, k iu
pro cnlanclaj cirkonstancoj tiel multe aspektis, k iel sale nia proprajo.
Cion êi mi diris, nur êar mi opinias, ke estus ncafable silenti post la klera
argumentada dc nia kara pioniro.
JoZEF O G RAU

1) E ble êar en la Hisp. eldono de la Fundamento la ckzcmplo estas anstataiíata per *Ïe la lasta fojo =por la última vez~! (Noto de la Red.)
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A. Mosclla, Igualada. Ni ricevis vian lcteron.
Presejo «L'Avenç » : Ra mbla de Catal unya , 24. - BARCELONA

LLISTA DE DELEGATS AUTORIT~
ZATS PER LA ADMINISTRACIÓ DE
K. E. F. PER A REBRE LES QUOTES
Sabadell .
Reus.
VilanoYa i Geltrú
Barbarà.
Balaguer
Cambrils
Olot.
Terrassa.
Manlleu.
Barcelona .
Tarragona.
Castellar del Vallès.
Arbós
Vendrell
Igualada
Girona.
Vilafranca del Panadés
Ulldemolins
Sta. Coloma de Farnés
Lleida
La Escala .
Mataró.
Premià de Mar
Tivissa.
Mon cada
Berga
Sant Feliu de Codinas.
Banyo las
Sant Feliu de Guixols.
Vic
Borjes Blanques.
Palafrugell
Bé gas
Manresa

Lloc Social
Sr. E. Aguadé
» F. Mestres
» J. Puig bonet.
» M. Espar Boquer
Sta. J. Masaguer.
Sr. I. J uanola.
» A. Oliart .
» Ll. Coll
» D. Dalmau
» D. Obiol
» F. Blanquer.
» G. Ro virosa .
» S. Esvertit
» A. Mosella
» F. Anguet
» A. Robreño
Dr. Roman Pallejà.
» J. Gener
» Lluis Abadal.
» Josep Ximinis
» Josep Solà
» P. Alsina.
» F. M. Brú
Dr. Joan Buxó
Sr. Josep Cardona .
))
Joaquim Coll
» J. Aulina .
» J. Blanch.
» J. Comella
F. Rubinat
» J. Marqués Isern
» J. Esteve Ja cas.
» I. Bosch

Gracia, 12 .
Presó, 1S.
Sant Antoni, 1 i 3·
Sant Pere, 39·
Miracle, 7·
Hostal Nou.
Superior, 2S, 2. 0 "
Claris, 24.
Vora del Ter, 21.
Diputació, 327, 3·r, I .a
Unión, g, 3r.
Fonts Calents.
Major, 2.
Cristina Baixa, 5.
P de la Constitució, 11.
Progrés, 20.
Puigmoltó. 14.
Carretera, 2.
Verge Maria, r, 2. 00
Major, 12 i 14.
Fabrica génerosde punt
Sant Josep, 46.
Camí Reial, Sr i 79·
Avall, 16.
F armaceu tic.
Vicari.
Turers, 49·
Caymo, 32.
Plassa Major, 18.

>)

.

Pals, 1.
Arrabal S. Martí, rg.
Bruch, 1.

Ademés poden enviar-se també directament a l'Administració :
Gracia, 12, Sabadell, amb sagelts de 1S centims

'i
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La junia numero de «Kataluna Esperantista» estos eksterordinara okaze de la
III" Kongreso en Ter rassa; gi enhavos
Suplementon sur baritpapero kun fotogravura)oj - kaj ínformaj artikoloj. Federadanoj kaj aligintaj membroi de aligin-

¡.

taj grupoj ricevos gin sen plialtigo de la
kotiza)o. « Unuigo estas forto »

Tot l'Esperanto en una fulla
Edició de la «K. E. F.ll. A 50 centims el cent. Fulles insustituibles
per a la propaganda en vetllades, excursions, etc.

"K. E. F. •> Ycndati la propagandajn foliojn Tot l'Esperanto en una fulla por la
sama prczo, kiun ili l<qstis al gi. êar gis nun *K. E. F. •> disvcndis en tri monatoj plt
oltO,OOO foliojn, kaj la disvcndado pligrandigas êiam pli (nova cldono estas prna
por kc neniam ili mauku) la afrankaj elspezoj estu~ post k elke da tempo graveta
perdo por nia I"cdcracio. ~E:. E. F.,¡ peta s la m~ndontojn es tu a fa hla i aldoni al la

I

mcndoj 5 centimojn po ct·nto da aêc.ita ¡ folioj.
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NIA DEVIZO: «MARO EST AS GUTARO »

ENHAVO:

Pri ... , Fred. Pujulà. - Kelkai vorto¡ pri la nova
edukado per la Ritmo, cte J aq2{es Dalcroze; Joan
Llongueras.- III• Kongreso de H.. E. F.: Honora
J(omitato de la III& J(ongreso; Organzza Komitato;
Programo de la Kongreso, I Ja Literatura Konkurso;
La Komilatoj. - Verdikto de la J[a Literatura
J(onkurso de K. E. F.- J{atalunai eferneridoi.Bibliografia.- Enlanda Movado.- Premio Universitat.- Part Oficial.
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Societoj kaj Grupoj aligíntaj al
"Kataluna Esperantista Federacío"
Esperanta Semo
Nova Semo . .
Frateca Kunigo.
Vika Esperantistaro
Esperanta Nesto.
Olota Stelo
.
Lumon. .
Cas1no del Comercio
Esperantista J un ui aro.
Esperanta Juneco .
La !\ondo. . . . . . . . . . . . . . . .
Esperanta Fako (secció del C. A . de D. del C. y la I.) .
Ciam Antauen . . . . . . . . . . . . . .
Semo (Ateneo E. P.)
Escola U niversitaria
Forigu Barojn .
Esperanta Frateco
. .
Kulturo
Barcelona S telo. .
Unió Catalanista .
No\·an Vojon . . .
Esperanto kaj Patrujo.
. . . .
E\'olucio
! 1 ni\·ersala Frateco .
¡S u pren! . . .
Esperanta Auroro . . .
Est,eranta Racionala Grupo
Tarragona Esperanta . .
l\1onta Grupeto. .
Esperanta Akvofalo .
Gerona Esoerantistaro
Amo kaj Espero
Paca¡ Bata lantoj .
Laboro Esperanta .
Esperantista Grupo .
Kamparo . . . .
Frateco . . . . .
Esperantisla Amikeco.
Espera nia Amo. .
Esperanta ldealo .
Montsan ta S telo .
Esperanta Amikaro
llerda Espero . . . .
Frateco . . . . . .
Óerona Esperantista Ligo
Badalona Stelo .

Sabadell
Reus
>>

Vic
Barbarà del Vallès
Olot
Terrassa
»

»
Barcelona
»
»
»
»
»
»
»
>>

»
>>

»

»
»
»
))

»
»
Tarragona
Sant Llorenç Savall
Ripollet
Girona
»
Castellar del Vallés
Vilanora v Geltrú
lllataró ·

s. Perpetua de la Moguda

Vendrell
J\[anlleu
•

>>

. S. Coloma de Farnés
Ulldemolins
Ban ro las
.
Lle}:da
S. Feliu de GUlxols
»
»
Badalona
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jaro pasis. Ni denóve vivadas en la febro de la nacia
Kongreso. Unu jaro pasis, dum kiu la arbo de nia organiza]o sin ornamis per novaj fortikaj branêoj. Ci elburgonis
konstante; por gi vintro ne frostis. Kelkaj el giaj floroj falis falêitaj
de l' kruela falêilo de la Morto; sed eniginte en la teron ilia parfumo kvazaií resupreniris tra radikoj kaj trunko alporti fortojn al
la novaj floroj.
Post unu monato, nia arbo donos frukton, kaj ni êiuj, kune
sub gia protektanta ombro, povos guï la kontentecon de p!ena sukceso
antaií la abunda rikolto.
Malgranda estas nia lando, sed granda- nia plezuro revidi nin
unu la alian. La acideco de êiu peno kaj klopodo kvazau malaperos
kaj ni akiros novajn fortojn por rekomenci kun pli fervora entuziasmo. La harmonia, kiu regis la pasintan jaron, regos ankau nun kaj
NU
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unu fojon plini konstatos la bonon de frata kaj interkonsenta laborada.
Grandega estis la laboro de niaj kamaradoj el Terrassa, de la
Komitatanoj de la Federacio, de la Jugintoj de la Floraj Ludoj, de
la propagandistoj, kiuj dum la tuta vintro ne bavis et momenton
de ripozo, kaj, pro kompreneblaj kaiízoj, mi ne volas paroli pri la
laboro de Kataluna Esperantista kaj giaj kunlabo:¡,:antoj. Tamen gi
estus eraro opinii k~ ll'ur al ili ni suldas tiun progreson kaj sukceson.
Ilia, nia laborado valorus nenion sen la êies helpo, kiun menanike
alportas la plej malgranda ago en komuna organizajo. La plej izolita
en montaro esperantista eê l:ute nescie kontribuis al la sukceso nur
per la simpla deziro. Volo estas forto. Ni profitu gin apudigante êiam
pli niajn vicojn. Ni êiuj al Terrassa, sub la ombron de nia granda
arbo! Ke giaj branêoj kresku! Ke ili plilongigu gis ektusi la branêojn
de alinaciaj arboj! Ni laboru por ke la Esperantista movado ne piu
estu aro da arbof sed arbaro sub kies branêaro eê unu peco da tero
ne restos nesirmita kontraií la veteraf rigoroj.
LA BULTENO DE <<BARCELONA STELOf>
La pagoj de Kataluna Esperantista ne plu sufiêas por detale
raporti pri la kataluna movado. Tion komprenis la membroj de
<<Barcelona Stelo», tiu grupo, kiu precipe en la du lastaj jaroj tiel
bone kaj multe laboris, ke gi meritis honoran feston organizitan de
alia grupo <<La Rondo»: afero tute rimarkinda en nia movado!
<<Barcelona StelO>> decidís eldoni Bultenon por raporti pri la
grupa agado, kaj tiel senpezigi la pagojn de nia gazeto. Sed gi agis
en tio tiel samideane kaj dankinde, ke certe eiuj aplaiídoj de niaj
kunfederacianoj iros al gi. LA BULTENO, PAGITA DE <<BARCELONA
STELO& ESTOS SENPAGE DISDONITA AL êiU MEMBRO DE LA K. E. F.
Eldonante gin, gi tute ne intencis starigi intersangon kun alilandaj
gazetoj, nek permesi ke oni kredu pri konkureco kaj rivaleco; gi
celis nur solvi bezonon, kaj sin pretigi al la granda laboro, kiun
gi trudis al si, kaj kiu permesas al ni supozi, ke tiu Bulteno pligravigos gis farigi la presorgano de la Barcelona Esperantistaro.
Sinjoro J ozefo Grau zorgos la redaktadon de la Bulteno.
FRED.

***
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Kelkaj vortoj pri la nova edukado
per la Ritmo, de Jaques .. Dalcroze

E

plaêas al mi, ke mi povas de tie êi kunhelpi al pli
granda sukceso de la IIIa Kongreso de K. E. F. akceptante, alte honorita, la peton, kiun faris al mi gia Organiza Komitato, alvenigi en vian vastan kulturan agadkampon iun
bonan scügon pri tiu metodo de Ritma Gimnastiko de Jaques
Dalcroze, kiu tiel brile triumfas plene en tiu ei êarma C-ardeno-Urbo
Hellerau.
Jes; plaêas al mi, kaj multe en tiu êi okazo, ke inter amikoj kaj
:amantoj de êio, kio prezentas homan progreson, mi povas paroli
kvankam mallonge pri tio, kion tiu êi bonega edukmetodo muzika kaj
estetika celas kaj efektivigas, kaj ke mi povas vin atentigi pri la trans.cenda graveco, kiun gi po vas ha vi êe la kultura disvolvigo de la rasoj.
Pli efike, ol êio kion rapide mi al vi diros, certe estus se mi povus
en praktiko montradi al vi la metodon, kaj la rezulta]ojn atingitajn
de miaj instruatoj, dediêante al êiuj kaj precipe al la studemaj kongresanoj, kiuj ven os honori nian ama tan Terrassa'n, prezentadon kun
pruvoj muzikaj kaj plastikaj, êe ldu, por granda gojo de viaj okuloj
kaj oreloj kaj de via tuta cerba organismo, vi estus trovintaj la ritmon
muzikan kaj la ritmon plastikan forte kunigitaj kaj tute identigitaj
en un u saman korbaton de vivo, montrantaj aHa nunaj, au pli bone,
al la estontaj generacioj novajn vojojn al delikatigo, al pliperfektigo
kaj al beleco. Sed êar tion mi ne povas hodiaií efektivigi kiel mi dezirus, permesu ke mi proponu al vi, kvazaií en resumo, kelkajn generalajn ideojn pri la Ritma Gimnastiko de Jaques-Dalcroze. Mi ne
pretendas prezentipertiuj êisintezon de la vastakaj kompleksa verko,
sed simple veki en vi interesemon kaj scivolemon je gi, kaj mi deziras
tion atingi, tar tiel ja tio es tus kvazaií anta u preparo al plena konado,
al kiu oni povas veni nur per studado kaj proprapersona sperto.
Eê post simpla ekmedito kaj profundigo en la fundamentan ideon
de Ritma Gimnastiko, - kiu estas, sendifine esprimite, igi vivantaf
~n ni éiafn. legofn de l' Ritmo, por ke ni povu per ili kulturi kaf perfektigi nian propran personecon - baldau oni rimarkas la grandegan
agadan spacon, kiu prezentigas al tia edukado kaj la novajn deirejojn, kiujn oni povas eltrovi êe la kampoj de l'pedagogia kaj arto,
La realigo, logika kaj laiírezona, atingita de Jaques-Dalcroze,
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unuigi kaj harmonügi la korpajn movojn, per kiuj ni esprimas kaj
eksterigas niajn sentojn kaj emociojn, kun la sonoraj movoj de Muziko, per kiuj saine esprimigas êiuj diversaj kaj intensivaj nuanco}
de spirita vibrado, kiujn la parolo, malgraií sia grandega povo, neniam povas difini, estas vere, laií mia humila opinio, unu ella okazintajoj pli rimarkindaj, kiujn oni en la hístorion de la homa eduko
kaj de l'arto povas enskribi.
Mi konsideris êiam la M:uzikon kiel unu ella plej êefaj kaj ple}
efikaj faktoroj en la homa edukado. De la plej malproksima tempo
kaj de la pli antikvaj civilizacioj, êiuj erninentaj pedagogoj sentis.
por tiu arto altan saton kaj, eê mi diros, preferan estimon. Sed, spite
tio, Muziko estadis gis nun kvazaií enigmo, kiun diveni ni ne povis.
Ci plaêis al ni, nin emocügis, sugestiis al ni diversajn emocistatojn;
ni sentis gin iel potence en - kaj elirantan nin, sed ni ne sciis kiel.
nek kial tio estas. Ni bone scüs ke Muziko estas forto, sed restis êiam
en ti io mistera, kion ni ne sciis penetri. Ni kulturis gin pro naturdevena inklino, kaj ni deziris gin pro n'atura instinkto, sed ne kun
klara konscio pri l'alta efiko, kiun gi venis plenumi en nin. Ni nesciis
gis kie gia influo povas alveni.
Nun, de kiam mi konas kaj praktikas la Gimnastikon Ritman,
mi komencas bavi klaran ideon pri la gusta valoro de Muziko; estas
nun, kiam mi komencas senvualigi gïan tutan kaj senliman povon,
kaj kiam mi certigas pli kaj plie pri tio, ke studado pri gi ne nur
estas tutnecesa, estetike konsiderite, sed ke eê fiziologie estas nerefuteble kaj neforlaseble utila. La Ritma Gimnastiko estas kvazaií
la slosilo mal§losanta unu ella multaj pordoj de tiu sentina mistera
enspaco de Muziko, êe kiu unu tuta nova mondo da surprizoj. da
malkovroj kaj da belajoj nin atendas. Ci estas kvazaií stariganta
standardo, kiu vokas la dise sendirekte irantajn personarojn por
ilin konduki al la almilito de nova idealo.
Ve, kiel gi montras jam de la unua momento, ke n"i estas ankoraií êe la komencoj, malgraií la multo, kiun oni faris, en la mondo de
l'arto kaj la sentoj .. ! Gi alportas kvazaií novan lumon radiontan,
post tempopasado, de la lernejo gis la teatro, de la danco popola
gis la plej rafinita kaj eklektika.
Unu sola generacio edukita, jam de êe siaj juntagoj, per la legoj
de Ritmo, kiuj estas fine la êefunuaj legoj de êia vero, de êia arto kaj
de êia beleco, kian klarsenton de l'objektoj en generaleco havus, kaj
per kia eksterordinara sentopovo, plene de ni nekonita, gi estus
dotita! Kian neesprimeblan junigon gi portus en la arton kaj en la
concepton pri l' vivo generale! Ion el tio, kion mi ekmontras, komencas
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iniciatigi maldifinite êi tie, en Hellerau; kaj maldifinite iniciatigi
êar, kvankam la sukceso nuna de la Instituto Jaques-Dalcroze, mi
pensas, ke la agado de la Ritma Gimnastiko ne estas ja agado subite
blindiga, sed, ke kiel êiu agado êefe pedagogia, gi bezonas la kunbelpon de l' tempo, kaj malgraií gia nuna beleco, mi estas forte konvinkita, ke giaj veraj fruktoj ne estos vidataj gis post du aií tri generacioj
iniciatitaj pri tiu êi metodo. Estas êiam por la estonto -vi, pli ol
kiu ajn, tion scias- ke la borno konscia pri sia eduka kaj borna devo
pensas, laboras, serêas aií kreas.
Laií tia senco, la vastega ideo de Profesoro Dro. E. Jaques-Dal<:roze tiel, kiel gi nune disvolvigas - entenante krom la popolaj
ludoj, facilaj kaj gajaj, kaj la kanzonoj kaj dancoj infanaj, simplaj
kaj naivaj, la altegajn studojn pri muzika esprimado, individue kaj
grandare, (per la movoj kaj la korpa plastiko) tra êiuj gradoj de
l' plenaj kaj rezonadaj studoj pri aiídado, laiínotkantado, improvisado, koro, direktado, muzikilaro k. t. p., ne lasante tion, kio rilatas
la fizikan kulturon, kaj donante al ili aplikon (kiel ni diris supre),
vi van kaj korbatantan, kiu, vivigante kaj nobligante niajn junjarojn,
igos nin gajaj, disciplinaj, kuragaj kaj ordemaj; kiu kontribuos al
harmonia kreskado de niaj korpo kaj spirito, kaj kiu retrovigos de
ni en ni mem kaj en niaj propraj esprimperoj la fundamentan e~ en con
de l'arto kaj de l'eterna belo - igas tiun êe Instituton en Hellerau
ne nur unu plia konservatorio, kie laiísisteme estas studata la tekniko, sed gi, per tiu nova kompreno pri laMuziko, êe kiu la Ritmo
kaj Harmonio farigas en ni mem agoj vivaj kaj movigantaj, plenaj
de povoj kaj instruoj, plialtigas gin al kategorio de vera socia instituto difinita por bavi profundan signifon kaj aitan transcendon en
la estonteco.
Nun restas al mi, nur diri kiel finon, kiom mi varme deziras, ke
en nia Katalunujo, kie tiu êi agado estis tiel gustatempe komencita,
gi povu forte enradikigi; ke Instituto, frato de tiu en Hellerau povu
baldau plenvive kaj riêe floradi inter ni, kaj ke en Ília fortobava
kultura renaskigo eksentigu kaj firmigu la opinio ke la s tudo pri, kaj
formala disvastigo de, la Ritma Gimnastiko estas por êiu vere progresema spirito, io tre urga, nepra, kio vivas atente al la palpitado de
la moderna civilizacio.
jOAN LLONGUERAS

I

Hellérau, 27 an de Aprila xgua
Tradukis J. GRAU
I . Direktoro de la A socio kiu regalos la kongresanojn per festa en S. A. R.
la JO'" ]unio je la 9.a vespere.
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.¡¡¡a KONGRESO DE K. E. F.

Honora Komitato de la IIr Kongreso
Prezidanto: Sinjoro Urbestra Mosto Josep Ulles. - Vicprezidantoj : Mostoj Tomas Pursals, Ekonomo, kaj Luciano Torrente.
Honoraj membroj : Sinjoraj Mostoj D. Josep Balta de Cela;
Direktoro Industriaj Lernejoj, Direktoro de Piaj Lernejoj; D. Tomas
Parellada, Prezidanto de la komisio de Publika Instruado de la
Urbkonsílantaro; Prezidanto de la Ruga Kruco; Sro. Eugenio Blanco
Abella, Jugisto; D. Joan Puigbo, Prezidanto de la Oficiala Komerca
Cambro; D. Alfons Sala, deputito; D. Joan Barata, provinca
deputito; D. Francesc Alegre, provinca deputito.

Organiza Komitato
Prezidanto : Valentí Alavedra. Kasisto : Rosèn Roig.

Sekretario : Marian Sola;

Komisiono por festoj
Prezidanto : Josep Colet. -Miquel Rambla; Baltasar Pineda;
Josep Ortiz; Adolf Soldevila; Josep Ariso.

Propaganda Komisiono
Prezidanto :Agustí Badia.- Josep Ventura; Albert Oliart; Jacint Figueras; Josep Casanovas.

Honoraj voêdonantoj
Sroj. Direktoroj de la ]urnaloj La Sembra; Heraldo de Tarrasa;
La Voz del Pueblo; Crònica Social; La Comarca del Vallês.

Programo de la Kongreso
29a DE

JuNIO

Matene.- 9'18, Oficiala alveno de la Kongresanoj; manifestacio
al Urbodomo. (La Grupoj estas petataj kunporti la standardojn.)10, Oficiala akcepto en la Urbdomo, Paroladoj de Sro. Bremon, kaj
Mosto la Urbestro. (Ciuj noroj de la Urbo akompanataj de la Urba
'mtizikistaro, kantos la Esperon.)- n, Malfermo de la Kongréso.-
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Posttagmeze r, Tagmango.- 3, Labora kunside.- (S gis 7.) Skriba
ekzameno.- s. Vizito al dndustriaj Lemejoj>> kaj Esperanta Ekspozicio.-8, Vespermango.-g, Teatra prezentado en la Teatre Principal.
30a.

DE }UNIO

Matene.- 7, Vizito al la romepokaj pregejoj de S. P.- 8, Meso
por katelikoj.- g, Ekzamenoj.- g, Kunveno de U. E. A. kaj
<< Katelika Lige de K. E». II, Festo de la Fleraj Ludoj. Posttagmeze.r, Festeno popola.- 3, Labora kunsido kaj fermo de la kongreso.
- g. Honora festo dediêita al la Kongresanoj en S. A. R.
La Kengresanoj pevos resti en Terrassa la tagojn pn kaj 2•n
de Julio, dum kiuj okazes la êefa festa de la urbo, kaj rajtos eniri
senpage en la festejn, kiuj havos lokon en la Secietejej de Terrassa.

Hortabelo de la vagonaroj, kiuj iras de Barcelono al Terrassa
Matene : 6'2s, 7'rs, 8'23 (Ekspresa vagonaro, kiu alvenas al
Terrassa je la g'r8. La plimulto de federacianoj uzes gin. La aiítoritatoj êeestos la Stacidomen je gia alveno. Vidu la Programen 1)
9'48, II'46.
Posttagmeze: 13'16, r4'r6, r6'r6, 17'33, r8'4o, rg'23, 2e's6 . .

Vagonaroj, kiuj iras de Terrassa al Barcelono
Matene: 6'o6, 6'30, ¡'og, g'o6, g's8, 12'rg.
Posttagmeze : I3'30, I4'36. rs'sr, r¡'os, r8'36, rg'r8.
Hoteloj. - La federacianoj, kiuj êeestes la Kongreson, estas
imiste petataj antaiímendi la logejon al la Komitate de la JUa. en
Terrassa. (Grupo <<Lumom, str. Nert, 26). La Komitate ne respondos
pri la malfacilajoj, kiujn pe vas renkonti tiuj, kiuj ne sciigis sian
alvenon, antaií la 2oa. de Junie.
En tiu e¡ numero estas entenata la insigno, kiun la fcderaciano devos
kunporti por eeesti la laborajn kaj festajn kunsidojn de la UJa Kongreso dc
K. E. F. kiu okazos en Terrassa la 29-30 de la nuna monato.

I.
Ni Konsilas tamen niajn amikojn uzi la antaüan vagonaron kiu eliras
el Barcelono je la 7'15 kaj alvcnas en Terrassa je la 8'32, ear la kosto de la
v:oja~o. per gi. e.stas duone. malkara, ~aj krom tio ili ha vos tem pon por havigi al
stloge]On ka] poste revem en la stactdomon por partopreni la manifestacion.
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Literatura Konkurso

Preseraro en la antaiía numero dirigis nin, ke la templimo por akcepto de
verkoj cstas la 15a de Majo anstataií la 10a. Pro tio ni ricevis kelkajn verkojn
post la 10a, kiujn kompreneble ni akceptas kiel regule senditajn. Ni petas pardonen por la eraro kaj gojas, kc gi havigis al ni kelkajn bonajn tekstojn.

Listo de devizoj de l' verkoj ricevitaj gis la 15 de Majo
53a, Amo regas Universon.-54a, Lúgubre.-ssa, Gefratoj, estu
bonaj.- 56&, La vereco de la Historio terurigas.- 57a, Margherita.58&, Bone scripiste.- 59&, La vivado mara estas tre agrabla.- 6oa,
Disrevigo. - 6 ra, En an tikva formo.- 6z&, La fundam en to de nia
lingvo devas resti por êiam netusebla. Zamenhof.- 6311., Senkore vi
ne vidis.- 64a, Nostalgia kanto.- 65~~., Amo.- 66a, Senliteratura
lingvo estus kvazaií mondo el nur stonoj kaj riveroj.- 67a, Lumon.
- 6Sa, Nur tie estu via hejmo, kie kanto sonas; êar sole homoj malbonaj nek unu kanton konas. -69a, Krueleco. -7oa, Belo mara min
.delogas. -7ra, Bukedo.-7za, Tri anekdotoj.-73a, La fiskaptistoj
:Songas ... songa,;. -74a, Abomeno por la krimo, kompato por la kri:muloj. -75a Tiu nur ne eraras, kiu iam nenion faras. -76a, Per amo
.kora, al êiu fa vora, Tutmondon êirkaiíprenu. -na, Mi volas traduki
ne litere, sed libere. -7Sa, Kaj ra pide kreskos la afero, per laboro de
ia esperantoj. -79a, Kie ajn vi veturados, Esperanto vii1 helpados.So, Marinesca. -Sra, Prova traduko. -Sza, Fantazio.-S3a, Blindu1eto.- S4a, Se pro tempo, jen.-S5a, Mi eniras en la arenon, etc.S()&, Antaií semi, plugu êiam. -S7a, Bukedo de nigraj floroj. -ssa,
Kateno.-8~, Konu vinmem.--goa, La Pastistineto.-gra, (Sen devizo
kaj subskribita!). -gza, Ho mia patrineto.-g3a, Koron kompreni,
povas nur koro ... Fez.-g4a, En la mondon venis nova sento.-95a,
Kvieteco. -g6a, Maro kaj êielo.-97a, Amu êiam kaj floros via koro. ·
~ 9s~~o, No temem esculls ni vent traïdor; plens de joia avui volem
estar. <<L'Holandès Erranil>.- 9911., La persistecon kronos la sukceso.rooa, Verum est id quod est.-rors., (Sen devizo kaj subskribita!).roza, Verda, kvinpinta stelo, Signo de paco kaj belo!- 103a, Multe pli
ol en gojado, estas goj' en dezirado. Bartrina. - ro4a, Maro estas
gutaro.- rosa, Filozofio, Scienco de Sciencoj.- ro6a, Al la bon odora
timiano.- rot-, Vivu Zamenhof.- rosa, Forteco.- IOC/, Lernu
Esperanton.-noa, Sempre adorada.- rna, Donu al mi la junularon,
kaj mi sangos la mondon. Víctor Hugo.- nza, te la komenco deia
libro.- II3a, (Sen devizo kaj subskribita!)- n4a., tar tio êi estis
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feino, kiu prenis ... -nsa, Perfida kiella ondo, Shakespeare.-II~,
Iam mi vivis trankvile, En mia blanka dometo, Sur tre modesta
monteto, Meze de verda l'arbar'. - n7a, ~i nin honoras.- n8a,
Kiu ne amas, ne scias vivi.-n9a, Milda.-rzoa, Semu, ni semu fratoj.
-rzra, Naturo.-rzza, Amo estas vivo.-123a, En soleco mi trovis
mian konfidanton.

Verdikto de la lla Literatura Konkurso de K. E. F.
ORDINARAJ TEMOJ
ÜRIGINALAJ TEKSTOJ

I.

Versa fo pri Amo. -La jug-antaro aljug-as la premien al la verko, kies devizo
estas : ~Margherita.• La decido en tiu konkurso estis iom malfacila pro la
multaj bonaj vcrkoj ricevitaj. La jugantaro opiniis, ke meritas spccialan
mencion la du verkoj, kics devizo estas <<Amo», precipe tiu, kics unua
verso diras : *Arn' estas êic en Naturo». La alia, kies unua verso diras: ~En
fundo de strato, sub lumo malbrila» meritas esti citita por la formo.
II. Prozajo pri Amo. - Meritis la premien Ja verko, kies devizo estas : *En
nigra nokto tute sole, mi staras gardon senparole.»
TRADUKITAJ TEKSTOJ
Tradt~ko

de la ~Reu de mortJ>. - Ncniu ella naií senditaj verkoj meritis la
premien. La jugantaro, konsidcrinte la valoren de la originala versajo,
kies devizo estas ~Amo• kaj kies un u a verso diras <<Arn' estas êie en Nat.uro»,
decidis donaci tiun êi premien al g-ia aiítoro.
II. Traduko de *Les senyoretes del Mar». -Meritis la premien la verko, kics
devizo estas : <<No temem esculls ni vent traïdor; plens dc joia avui volem
estar : L'Holandès errant.•
La Natura floro estas aljug-ita al la aiítoro de la versajo pri Amo, kies
devizo estas ~Margherita». Al li apartenos la rajton elekti la Reg-inon de la
Festo. (Li estas tre petata konigi tuj sian nomon kaj adreson al Sro. Fred. Pujulà,- Rambla de Catalunya, Sg. Barcelono. - por intcrkonsenti kun li pri
multaj detaloj.)
La jug-antaro decidas donaci la premiojn de la

I.

EKSTERORDINARAJ TEMO]

I. De Esperanta Semo de Sabadell. Traduko de *La Sembra».- Al «Ja segarem•.
II. De Kataluna Ligo de Katolikaf Esperantistoj. Traduko de <•Les herbes heroiques*.- Al. <•Mi volas traduki ne !itere, sed libere.•
III. De S ro. Gabriel Chavet. Literatura kreas kaf vivigas lingvon.-Al ~Negra va
provo.~

IV.

De Esperanto Verlag Maller & Borel. Pago pri la Esperanta Biblioteko
Internacia. - Al neniu.
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V. De la grupo Semo. Traduko de ~L'Emigrant».- Al neniu.
VI. - De Mo#o Alfonso Sala, Deputito. Enkonduko de Esperanto en la
Industriaj1~ Lernefofn. Al •Donu al mi la junularon kaj mi !langos la
mondon.»
' VII. De Mosto joan Barata, Deputito. Esperanto en la praktilla vivo.-Al
neniu.
VIII. De Mosto Francesch Alegre, Deputito. Esperanto en Komerllo.-Al.Ci
estas nepre necesa.t
IX. De Esperantista junularo. Esperanta Dialogo por infana deklamado. Al
~Cindrulino.•

De Honorinda Ekonomo de Terrassa. Eklezio amis tiam la veran progresadon de la homo. - Al •Lumon.»
XI. De Casino del Comercio de Terrassa. Lauvola.--<<Alla maro lakoro roin tira~.
XII. De la Urbestra Mo§to de Terrasa. Lauvola.-Al qKoronkomprenipovas
nur koro~.
XIII. De la Urbestraro de Terrassa. Lauvola.- Al *Antaií semi plugu eiamt.
XIV. De la Direktoro de la ga.uto qLa Comarca del Vallés». Historio de Kataluna
lanindustrio.- Al neniu.
XV. De Vika Esperantistaro. Traduko el Vika verkisto. - Al *Traduko
el hispana lingvo».
XVI. De Univers ala Esperantista A soci o. Praktika signi fo de U. E. A.Ne konkursita.
XVII. De Olota Stelo . Traduko de «La PastoretaT>.- Al +Ho mia patrinetot.
X.

Noto. La verdiktoj de La Revuo kaj Franca Esperantista ne ankoraií
alvenis kiam komencigis la presado de tiu e¡ numero.

* *Katalunaj
*
efemeridoj
JUNIO
r
r4

24
25
29

rgo8. - Malaperas la gazeto <6telo Kataluna>> de Igualada.
rgo8. - Solena entuziasmoplena kunsido de Delegitoj de
la Katalunaj Grupoj en la Kunsida Salono de la Barcelona
Urbodomo por lege starigi la Katalunan Esperantistan
F ederacion.
rgrr.- Malfermo de la na. Kongreso de K. E. F.
rgrr. -Fermo de la na. Kongreso de K. E. F.
rgro. - Mortas en Sabadell la direktoro de Katal1tna Esperantista Domenech Serdà.
rgog. - Fondigo de Ja grupo Frateco en Vendrell.

***
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BIBLIOGRAFIO
«La Organizado de la intelekta laboro per ~La Ponto~ , de K. W. Bührer ka f A d. Sa ager, esperantigita de]. Schmid, L. K.- Ans bach, 191 I. Eldono de la Librefo
Fr. Seybold.
*Ci tiu libro- diras la Antaiíparolo- estu konsiderata kiella unua publicajo de la prepara laborkomisiono por la fondado de Internada Instituta por
la Organizado de la intelekta laboro.~
Verkita en germana lingvo, gi estis tradukita al Esperanto de Sinjoro
Schmid kun helpo de kèlkaj eminentaj gcsamideanoj por faciligi- aií pli bone
ebligi - la tradukon al 12 naciai lingvoj. Tio sola, sufitas por montri, kiel
interesa estas por ni tiu verko, kiu povas esti grava konvinkilo en manoj de
propagandista. Cia celo nepre interesos tiun esperantiston; la libro - êiun
amanton dc belaj eldonajoj.

«Albrecht Duren- tia vivo kaf elekto elliaf verkof, kun klarigof de la apartaf
foliof. j e komisio de la I nstruista unuigo por artedttkado, Nürnberg~, Eldonita
de Dro. Friedrich Nuchter. Espera.ntigita de la Germana Esperanto Asocio
(G. E. A.). Kun 53 bildof Ce lateksto kaf I kolorpresajo. Librefo Fr. Seybold,
Ansbach. (Esperan#a Entrepreno.)~ Prezo 2 Sm. (5 frankof.)
Aparte de la socia valoro, kiun ha vas tiaj verkoj, kiuj diskonigas la arton
en la popolon, kaj pri kiu ni ne parolos por ne ripeti tion, kio milfoje estis. dirite,
es tas en verkoj kiella eldon-ita de Sr. Seybold propaganda valoro, kiunnineniam
tro multe atentos.
Ni mem, esperantistoj, pro la êiutaga kaj natura uzado de nia internacia
lingvo, devus esti konvinkitaj pri la forto kaj disvastigo de Esperanto. Tamen,
kiam la verko •Aibrecht Durer~ venas en niajn manojn ni ne povas eviti geston
de surprizo, kaj ne montri ravite nian miron. Imagu la efekt0n, kiun gi povas
produkti êe ne esperantistoj, êe tiuj, kiuj ankoraií ridigas siajn pcrdistinojn,
dirante ke Esperanto estas lingvo de spidstoj, êe tiuj - pli interesaj, kiuj nur
havas dubojn pri la efikeco de internada lingvo. Mi certigas, ke eiuj, al kiuj
mi montris tiun verkon, restis konvinkita kaj decidís komenci la lernadon de
Esperanto. Ci egalvaloras multajn paroladojn. Ci estas samtempe konvinkilo
kaj kribilo. La homojn, kiuj vidinte tiun verkon ne konvinkigis al nia ideo, ni
ne bedaiíru : ilia inteligenteco alportus nenian sableron alia internada movado.
Kaj se ili alportus, ilia sablero nur taiígus por impliki la funkciadon de la radoj .
Programa del Curso de Esperanto en la. Universidad de Barcelona, por el profesor
Lic.o joaquín Coll Agramunt, Pbro. Año rgn-12.
Ni ricevis la programon per kiu ekzamenigos la lernantoj de la kurso,
kiun pastro J. Coll, nia diplomita profesoro de la K. E. F., klarigis dum la
pasin taj monatoj. Ni profitas la o kazan por gratuli nian karan amikon, por la
sukceso kiun li atingis kaj atingos .

•
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LA LLENGUA INTERNACIONAL, conferencia llegida en el *Circulo Olotense&
el dia XXIII d'Abril de MCMXI. per Joseph M.a Garganta, President de
la societat esperantista *Olota Stelo». - Olot. Imprempta de Vda. de
Planadevall. MCMXII.
Nia distinginda kaj malnova samideano Sro. Garganta, kies eniron en Ja
aktivan movadon ni suldas alia absurdaj atakoj de Remy de Gourmont, eldonis
en eleganta brosureto la paroladon, kiun li legis en la plej grava Societejo de
Olot la z3an de Aprilc dc l' pasinta jaro. Sro. Garganta, kiu estas persono tre
influa kaj ama ta de <:iu Olotano, certe multe antaiíenpusos nian movadon per
siaj parolado kaj bro§uro. La <<Olota Stelo~ kiu konsistas el plej fcrvoraj kaj
viglaj esperantistoj, havas, en nia poeto kaj inteligenta hcraldikisto, Ja Prezi<ianton kiun gi meritis.
TAMEN

***
ENLANDA MOVADO
Ni legis kun gojo, ke en la teatra prezentado, kiu havis lokon en Parizo
okaze de la Federacia Kongreso, un u katal uno, Sro. A. Sabadell havis grandan
sukceson per sia traduko de la verko de Rnsiñol «La eiama kanta]o~. Ni gratulas
Sron. Sabadell.
BARCELONA

La manko de spaco malpermesas al ni longe raporti pri la gravaj paroladarof,
kiuf havis lokon lastatempe en nia urbo.
La z" de Majo, nia samideano Sro. Delfí Dalmau faris paroladon en la
C. de U. F. N. R. de la na kvartalo pri <<Efekto de la naciismo sur la lingva
evoluado. Signifo de l'Esperanto en tiu ordo de ideoj»
La ideojn elvolvitajn kun la originaleco, kiu karakterizas Sron. Dalmau
longe raportis kelkaj gravaj ]urnaloj de nia urbo.
La I rao de Aprilo okazis paroladaro <:e la .casa del Pueblo~ de la kvartalo S"'
Parolis Sroj. Cruz, Vilà, Serrats, Dalmau, Campdelacreu, Nin, Rocamora kaj
Pujulà kiu prezidis.
La 14"" de Aprilo parolis en la C. N. R. de Gracia, sinjoroj Dalmau, Serrats,
Campdclacreu, Nin, Rocamora kaj Pujulà, kiu ricevis la prezidan lokon de
Dro. Mer y Güell. En ambaií kunvenoj, la multenombra publiko forlasis la
salonon entuziasmigita.
Pri la <<Teo dnm dancado» per kiu regalis la grupo La Rondo al la Barcelona
Stelo, estas raporti te en la Bulteno de tiu êi !asta grupo.

KATALUNA EsPERANTISTo
*Supren!~ kiam fondigis maltrafis sian nomon, tia! ke anstataü Grupo, gi
devus esti nomata <•Gefrataro~ ear giaj geanoj ne nur estas samgrupanoj, sed
gefratoj. Ekzistas jam, de antaü Ionge, pruvoj de tio-ei, sed oni povis rekonstati tion la pasintan dimaeon, 26•• okaze de la ekskurso de gi organizita.
Multnombraj belaj fraülinoj eeestis en tia ekskurso, kiuj montris sian kuragon
kaj ckskursemon, enirantc en des coves del Orb~ gis la fino, kaj ir venante
piede inter Barcelona kaj Sta. Creu d'Olorde, Cim de la creu {je .435
metroj de alto) kaj nomitaj subterajoj. Dank'al oportuna ilaro, oni povis
ilin esplori, kaj vidi iliajn belecon kaj grandecon. La granda nombro de
geekskursintoj restis kontentega kaj promesis eeesti la proksiman ekskurson
al Sant Llorens del Munt kaj giaj subterajoj baldaü okazontan.

SITGES
La grupo ~Espero Kataluna~ el Barcelona organizis ekskurson al nia urbo,
kiu okazis la 12• dc la pasinta mona to. Bedaürinde, pro la stato de la maro la
ekskursanoj ne povis uzi jam frajtitan sipon, kaj devis veturi per la vagonaro.
La akcepto estis tre kora kaj dum la tuta tago regis granda entuziasmo intcr
eiuj.
CLOT
Estis tre kortusanta la festo kiu okazis la 12•• de Majo en la publika Iernejo
de Sinjorino Mensa tre afable cedita de la Rega Delegito de Instruado por la.
distribuado de premioj al la Iernantoj de la <•Col· Iegi de Catalunya~, kiun direktas
Sro. Frederich Mensa.
La fes to estis dediêita al Dro. Zamenhof. La grava Iernejo de nia kara amiko
estas vere sembedo de Esperantistoj. Li devis multe batali kontraü gepatroj
obstinaj, li devis ee rifuzi Iernantojn, ear estas regulo de la Iemejo, ke ei u devas
Ierni Esperanton. Sed, kiajn rezultajojnl Cento da infanoj, kiu parola s nian
Iingvon, kiu kantas per gi, kiu sentas per gil Sro. Mensa diras al la obstinaj
patroj. ~Eble, ne certe, vi rajtas rifuzi ian instruon a l viaj filoj; sed certege vi
ne rajtas, devigi min malspari horojn kaj horojn por lernigi gramatikon al
miaj lernantoj; kaj mi scias ke per Esperanto, tio estas Judo.»
êiutagc, posttagmeze kaj vespere, ee la fino de la klasoj, la lernantoj
stara.s kaj kantas la Esperon. Ne mirige, ke dum la festo belege ili kantis gin,
la Bonvenon, Novan Kanton, la Ahcepton de Pujulà, kaj la Blindulineton.
La festo, kiu komencigis je la 3.a porttagmeze daüris gis post la 8.a. Sur
la programo estis anoncita paroladoj de Dro. Bremon, prezidanto de a l(ataluna
Esperantista Federacio kaj de Sro. Pujulà.
Ki vidis .en la granda lernejo plenigita de êiuj familioj de Clot, kiuj tre
malfacile travis Iokon por sidi, Sinjorojn Bartomeus, kaj Serrats el Barcclono,
kaj Boyer y Llonch de la ~êiam Antaüem kun gia prezidanto Sro. Soler al
kies fervoro kaj laboremo dum sep jaroj ni suldas la progresojn dc nia Iingvo
en tiu Barcelona kvartalo.
Niajn plej varmajn gratulojn al Sro. Mensa kaj al Iia inteligenta edzino, kiu
ankaü en sia lernejo de infaninoj Iemigas Esperanton kaj kantigas nian himnon .

•
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SANT FELIU DE GUIX OLS
La zg•• de Aprilo, okaze de vojago, kiun li faris kun sia edzino en nian
urbon, Sro. Fred. Pujulà estis petata fari paroladon pri nia Internada Lingvo
èn la Sidejo de la U. F. N. R. êar bedaurinde êiuj teatroj de la urbo cstis okupitaj. Sro. Pujulà estis tre gratulita je la fino de la longaj klarigoj per kiuj li
montris la internau ideon de nia afero, kontraustaris la argumentojn de niaj
malamikoj kaj analizis la utilojn de Esperanto en êiu fako de la socia vivo.
«Frateco~ malfermis tuj kurson al kiu aligis novaj adeptoj.
Dum la pasinta monato fondigis en nia urbo la Havena Sub-Komisiono
kun la jena komitato : Sro. Vicens Raurich, prezidanto; Sro. Jaume Bendrell,
Sekretario; Sro. Emili Presas, Kasisto. Ili komencis tuj labori en la interesa
kaj utila propaganda inter la maristojn.
La grupo ~Frateco& disdonis la ¡an cirkuleron pri la III& Cerona Esperantista
kiu okazos en nia urbo la 15'" kaj 16an de Septembro. La celo de tiu
kunveno estas la disvastigo de Esperanto kaj unuigo de êiuj Esperantistoj kaj
Socictoj. La geronaj esperantistoj es tas petataj sendi la proponojn diskutotajn.
La membroj de la Organiza Komitato estas : Sroj. Emili Presas, Prezidanto;
J. Blanch Vendrell, Sekr.; Vicenç Rourich, Vic-Prez.; Narcís Solà, Frederic
Verriè, Vic-Sck.; Rosèn Reixach, Kas.; A. Llinàs, T. Duran, Juan Corts,
]. Casanovas, P. Campistas, kaj Fraulinoj D . Garbera,D. Vilaseca, Gemembroj.
~unveno,

SANTA CO~OMA DE FARNÉS
La s•• de Ma jo «Esperanta Idealo& fondis klubon de sporto kaj ekskursoj
por faeHigi varbadon al Esperantísmo de kelkaj personoj sportamaj. Por aligi
altiu faka klubo estos nepre aligi en la esperantistan societon, kvankam ambaií
socioj aparte funkciadas. Tiu konkludo estis bone aplaiídata de êiuj samideanoj,
tia! ke gi helpos nian prosperadon.
Ni multe bedauras foreston de nia kara amiko kaj samideano Sro. Viktor
Lluïs, kiu la unua kunhelpis fondigon de esperantista rondo en tiu êi urbo.
Ankaií ni bedauras la malfeliêan samideanon Sron. Johano Trafac kiun la
kruela morto forrabis tiel junan ankoraü.- Jozefo Gener.
BADALONA
La grupo «Badalona Stelo» elektis la jenan komitaton.
Sroj. Ramón Teixidó, Prezidanto.- Josep Sio, Vicprezidanto.- Ramon
Amat, Sekretario-Kasisto, - Jaume Puig, Vicsekretario.- Josep Planas,
kaj Salvador Fabregas, Membroj.
La zz•• de Majo Sro. Johano Gili malfermis kurson de Esperanto, kiu
<>kazos êiujn merkredojn kaj vendredojn en la sidejo de la grupo (Centro Politécnico de Badalona).- Ramón Amat.
LLEIDA
La 27•• de lastepasinta Ma jo la grupo dlerda Espero• okazigis paroladon
:pri Esperando, kiun donis nia kunfederaciano S ro. J ozefo Grau en la belai
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salonoj de la ~Circulo Mercantib, kiujn plenigis grandnombro da personoj.
La parolinto prezentis antaií siaj aiískultantoj la tutan problemon
pri lingvo intemacia, kaj post ekzamenado de giaj diversaj afercj kaj punktoj,
li venis al la konkludo, kiujn eiuj alcstantoj akceptis, ke la sola ebla lingvo
helpa estas Esperanto.
Sro. Grau, kiun aten te aiískultis Oiuj duro horo kaj duono, ricevis gratulojn
por sia ago, kiu sendube helpos varbadon de novaj samcelanoj.
•
La organizinta grupo disdouis inter la eeestantojn foliojn propagandajn.
-G.

***
PREMIO «UNIVERSITAT•
Unu distinginda samideano kaj kunfederaciano, kiu deziras
resti en inkognito, sciigas al ni ke li decidís starigi premion de roo
PESETOJ, kiu estos donacita êiujare al la plej bona lernanto de la
Universitata kurso de Esperanto, kiun klarigas kun tiom da sukceso
la Federada Profesoro Dro. Pastro Coll. La premio estos aljugita
per konkurso, kiu por la nunaj lernantoj okazos dum la unua semajno
de Junio. La premiito ricevos la premion en mono aií. en libroj, laií.
sia deziro.
<<Kataluna Esperantista>> kredas esprimi la generalan senton
dankante sian distingindan kaj modestan amikon por la malavara
donaco per kiu li helpas la propagandon de Esperanto.
<<K. E.&

* * *'
PROPOSICIONS PRESENTADES A L'APROBACIÓ DEL

Part Oficial
li!

CoNGRÉS DE

K. E. F.

Els abaix sotscrits tenen l'onor de sotsmctre a la deliberació del Congrés
de K . E. F. les següents addicions i modificacions al Reglament de la mateixa,
que jutgen de necessitat pe¡: al millorament i prosperitat de la Federació.
Addició al paragraf segon de l'article 4.t:
•i llurs membres podran pagar les quotes per mensualitats. Pera aquest
fi ·Is Presidents s'entendran amb el Caixer-Administrador directamenh.
Addició i reforma de l'article 5· Al primer paragraf s'hi afegirà : •i Subsecretarit.
Al final de l'article s'hi afegirà : •El carrec de Caixer-Administrador serà
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permanent. El que ·I desempenyi continuarà en el carrec fins a ordre de la
Junta, que farà ratificar pel proxim Congrés.~
Supressió en l'article 7·è de l'apartat : ~Els individus del Comitè podran
esser reelegits tant sols un cop.~
Barcelona, ro de maig de 1912.
J. AMADES
Ab el fi de que la K. E. F. puga presentar-se en sos actes externs amb lo
lluïment corresponent a sa obtinguda importancia, se proposa que la K. E. F.
adquireixi una Senyera.
DRO. J OAKIMo CoLL, PASTRO

En tiu êi numero estas entenata aligilo al nia Internacia Kongreso en Krakovio. Detalojn pri gi niaj legantoj trovos en la oficiala
Gazeto de la Kong. <tPola Esperantista>>.

* * *Lingvaj demandoj
DANUBO, r~sponde al ni, persistas en tio ke komisio estas sufiêe bona por
signifi ~aro da komisiitoj~ au pli bone ~Komisiitaro~, kaj ni devas persistí
ankaü en nia opinio, ke komisio signifas agon kaj ne povas montri personon
nek personaran, tu te same kiel sendo, ne povas signifi senditaro 'n. Inter la
ago kaj la afero, kiu ricevas la agon ekzistas ofte en la ho ma penso tre malaltaj
muroj; tia! mango-mangajo, scndo-sendajo pafo-pafajo ..... povos iafoje uzigi
unu austalaií la alia (~ke si donu al si trinki•> La Feina); sed la muroj e~tas
êiam tre altaj inter la ago kaj la persono kiu riccvas gin : kondamno nemam
vekos êe ni ideon de kondamnito , mortigo neniam eê signifetos mortigiton.
Neniam eê kun la plej granda bonvolo la vorto Komisio pensigos nin pri
personoj komisiitaj. La klarigo, ke gi substantivigita per la finigo o, nc piu
estas verbosenca, kiel okazas kun krono, broso, k. t. p.•> sajnas al ni tutc ne
akceptinda, êar kron' kaj bros' estas radikoj kiuj montras afcron, dum komisi'
estas radiko, kiu montras agon. La Komparo kun tiuj radikoj ne estas trafita.
Ni vane traserêis en la Fundamento la akuzativojn kosta, data, agodaura,
k. t. p. En la ekzcrcoj montritaj de DANUBO ni vidis uzadon de akuzativo
anstatau prepozicioj kaj nenion piu. Laií nia modesta opinio paroli pri tiaj
akuzativoj kaj aserti ke ili trovigas en la Fundamento, estas eraro. Ci kondukus nin al la akuzativoj restadaf. (tLogi Barcelonon~). spacaf (~longa tri mctrojm). disputaf (~batali iun~), situaciaf (•surstari monton•) kaj al tiom da
akuzativoj. kiom prepozicioj povas esti austataiíataj! Komi agodattra la akuzativon de la jena Fundamenta frazo (eli staris tutan horon apud la fenestro•>)
sajnas ~l ~i se~co. Dangera serco; êar se ni akceptas kicl fundamentajn tiajn
akuzahvOJll: m. fine opinios eraraj la esprimojn di staris duro tuta horo~ •e~
la un~a de JUlllO~ 4po tri frankoj• ~je tri metroj•, k. t. p. Enkonduko de no~al
vorto) eble estas dangera, sed enkonduko de novaj reguloj ..... !!! Pripensu ma)
samideanoj de DANUBol
Sro. J.ohano R_?sals, Portaferrissa, 30, Barcelona. Deziras inter§angi marajn
nveraJn au terajn konkajojn.
Prtsejo «L'Avenç»: Rambla de Cataluoy11, 24.- BARCELONA

Reglament de la

Federac ió Catalan a d'Esper antistes
Article primer . - Qyeda constituïda amb el
nom de « Federació Catalana d'Esperantistes >>
la federació d'esperantistes en terres de llengua
catalana.
Art. segon.- L'objecte de la << F. C. d'E. >>
es l'unió de tots els esperantistes en terres de
llengua catalana per a la divulgació i propaganda
de l'Esperanto, per als fins de la representació
aconsellada en la reunió general del V Congrés
Internacional d'Esperanto a Barcelona, i per donar compliment a tols els acords i consells, que
afectin als esperantistes en colectivital, provinents
dels Congressos Internacionals o dels nuclis directors de la llengua del Dr. L. L. Zamenhof.
Art . tercer.- Per al millor compliment de
l'article anterior, la « F. C. d'E. >> publicarà una
revista gratis per als federats, l'organització de
la qual serà determinada per un Reglament especial interior publicat pel cos de redacció i
previa acceptació del Comitè Directiu.
Art. quart. - La « F. C. d'E .>> constarà
unicament de membres individuals, que contribuiran al seu sosteniment amb la quota mínima
de TRES ptes . anyals pagades per endavant.
No obstant, tota societat o grupo podrà entrar a la « Federació ll amb els mateixos drets i
atribucions que 'ls membres individuals.
Adició aprovada en el Congrés de Tarragona-- Els Presidents dels grupos aderits formaran un Consell Consultiu de la « Federació>>, ad el qual podrà dirigir-se ·1 President de
la mateixa per coneixer la seva opinió en els casos en que ·u cregui convenient. El Consell informarà mensualment al Comitè de la «Federació >> sobre afers esperantistes, fixant especial
atenció en lo que fóra de desitjar per a la millor
marxa de la << Federació >> i de la propaganda
esperantista.
Art. quint. -La «F. C. d'E. >> serà regida
per un Comitè Directiu compost de President,
Vice•president, Caixer-administrador de la revista, Vice-caixer-administrador i Secretari.
Aquest Comitè serà censor de la revista.
Art. sisè. -Els federats de cada localitat
elegiran un delegat que tindrà a son carrec : recollir les quotes dels federats, fer les comunicacions necessaries per als efectes del article segon i demés assumptes del regim de la « F. C.
d'E." i esser l'intermediari entre '1 Comitè Directiu i els seus representants.
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Adició aprovada en el Congrés de Tarragona.- Els delegats podran retenir-se, si 'u creuen

convenient, en concepte de despeses, un 5 per
100 de les quotes que cobrin.
Art. setè.- El Comitè de la « F. C. d'E.»
cridarà almenys una vegada l'any, en diferent
localitat, durant la primavera i en dia festiu, a
tots els seus federats, en Assamblèa o Congrés
general, en el qual. previa ordre del dia, se donarà compte als assistents dels treballs i gestions
fets pel referit Comitè Directiu durant son
exercici, s'acordarà·¡ lloc on agi de celebrar-se
el vinent Congrés o Assamblea, se nomenaran
els individus que agin de formar el Comitè per
al següent exercici, i ·s discutiran les proposicions que agin sigut presentades abans de la
sortida del número de la revista anunciant el
Congrés o Assamblea, i incloses en l'ordre del
dia. Els individus del Comitè podran esser reelegits tant sols un cop.
Art. vuitè.- El Comitè estarà facultat per
crear les seccions que cregui més convenients
per a la prosperitat de la <<F. C. d'E.» i de
l'Esperanto ; les Juntes de les quals seran renovades per cada Comitè entrant.
Serà President nat de cada secció un individu del Comitè designat per aquest.
Art. novè.- Tots els acords de les Assamblees i Congressos seran presos per majoria absoluta de vots dels socis assistents.
Art. desè.- Les esmenes que vulguin fer-se
en aquest Reglament auran de presentar·se en
temps convenient per esser incloses a l'ordre
del dia i publicades en llur totalitat, car unicament podran esser discutides i aprovades en les
Assamblees o Congressos generalsArt . onzè. -La llengua oficial serà l'Esperanto, podent esser usada la catalana en les
Assamblees.
Art. dotzè. -En cas de disolució previ
acord de la « F. C. d'E. "• els fondos existents,
o que resultin de la liquidació, passaran a la
« Centra O ficejo ll, domiciliada a París, per a la
propagació de l'Esperanto .
Article transitori. - La «F. C. d'E. >> serà
domiciliada a Sabadell, carrer de Gracia, 12.
Per la Comissió Organitzadora ; Domenech
Serdà, Joan Piferrer, Antoni Martí, J . Camps,
Agustí Badia, Santiago Puigbonet i Joan Romeu.
Aprovat, en data del 14 de febrer de 1910,
pel senyor Governador Civil de Barcelona.
Hi ha un sagell que diu : Gobierno Civil

de la Provincia de Barcelona.
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PRI. ..
NIA REDAKCIA SEKRETAR IO

tiu êi mornento, Sinjoro Jozefo Grau plenurnos Ja oficon
de Sekretario de <<Kataluna Esperant.istQ)>. Li estas sufiêe
•
konata de niaj sarnideano j kaj mi povas spari la prezenton.
De post kiarn li farigis esperantis ta, tio estas: durn la v.a Internacia
Kongreso, li ne êesis unu rnornenton labori en niaj vicoj, rnalgrau la
milita servada, kiu ofte retenis lin malproksim e de ni. En Ilerdo (Lleyda) li a nomo restos por êiam nedisigebJa de Ja unuaj pasoj de nia lingvo.
Tre ama ta de siaj estroj pro sia inteligenta laborada en Ja Regimenta
Oficejo, li kun kapitano Sro. Melóns gajnis al nia movado aron da
oficiroj de la Hispana Arrneo, kiuj aligis tuj al nia Federacio. En
la las ta j j aroj, Sro. Gra u tieJ multe. perfektigis en la uzado de nia
lingvo, ke li estas nun unu el la plej bonaj esperantis toj en Katalunujo. Lia inteligente co, lia kono de la tekstoj de Zamenhof, kiujn
E
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li scias parkere dank'al privilegiita memoro, kaj lia fervoro por la
Fundamento es tas garantio por ni êiuj.
Du kaiízoj incitis nin inviti nian amikon akcepti lokon en nia
redaktejo : bezono kaj kompensemo. Bezono : la laboro por nia gazeto
estas tiel granda, ke ni estis devigataj voki al ni helpantojn. Aliflanke,
nia deziro, tiel por la gazeto, kiel por la federacia organiza]o estas
kiel plej eble dividi la labÒron, gis atingi mekanikan funkciadon
êe eiu organo de nia Asocio. Ju pli nia Federacio malvolvigos, des
pli ni devas klopodi, ke êiu estu utila al gi, sed ankau, ke neniu estu
necesa.
Kompensemo : Sinjoro Grau, gajnis tiom da premioj, kaj audis
tiom da aplaiídoj en la Festo de la Floraj Ludoj, ke estas preskaií.
juste kompensi lian gloron per la kruceto de redaktoro de gazeto,
kiu, per rifuzo de originaloj kaj korektado êe la akceptitaj, havigos
al li areton da bonvolemaf amikoj!
Li volos pardoni, ke mi genis lian modestecon per miaj vortoj.
Ili estis merititaj, kaj ili estos la lastaj. Post lia eniro en Kataluna
Esperantista, la pordo de miaj la:udoj estas fermita por li.
FRED. PUJULA

*
* *Katalunaj
efemeridoj
JULI O
I
Igo8.- La kataluna ]urnalo <<Empordà>> el Figueres malfermas
esperantan rubrikon redaktotan de Sro. Delfí Dalmau.
2
Igo8.- Sro. Rosals faras paroladon pri Esperanto en Figueres.
Igo8. - Sro. Coll y Cal vet malfermas kurson en Manlleu.
3
5 Igo8.- Solena inaiíguracio de la Grupo de Vilassar de Mar.
Dua kunveno de delegitoj de Katalunaj Grupoj en
Vilassar por la le~a starigo de la <<Kataluna Esperantista FederaCÍO>>.
~I
Igog.- Kunveno en Vallvidrera de pli ol 300 esperantistoj
por festi la datrevenon de Esperanto.
Igio.- Mortasen Sabadell niaj junaj samideanoj Sroj. Camps
kaj Sanllehi.
28 Igo8.- La kataluna ]urnalo <<La Veu de Catalunya>> malfermas
êiutagan esperantan rubrikon redaktotan de Sro.
Fred. Pujulà (Tamen).
Igog.- Aperas la Kataluna slosilo.
Igrr.- Parolado de Sro. J. Grau en la Kazino «Nuevo Apolo~
en Badalona.
3I Igio.- Teatra prezentado en Grupo Supren en Barcelona,
okaze de la inauguro de standardo. (<<Vivu Esperanto•
<<La Renkon to>> «Edzigo malarangi ta>>).
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Illa Kongreso de la Kataluna
Esperantista Federacio
Por bone montri la gravecon de nia JUa Kongreso sufiêos diri
du vortojn pri la IVa. Tio povas sajni strange kaj tamen, nenio estos
pli taüga kaj pli gusta. Se ni konsideras, ke du gravaj urboj, Reus
kaj Olot, diskutis in ter si, kiu el ili devos logigi kaj gastigi nian IV•n;
ke la reprezentantoj de tiuj urboj parolis ne nur en la nomo de la
lokaj esperantistoj, sed êefe de la provincestroj, urbestroj, urbestraroj, prezidantoj de Komercaj Cambroj kaj specialaj societoj; se ni
konsideras tion, ni devos nepre konkludi ke la sola preparado de nia
rna jam bruis tra la lando kaj antaiívidigis gravan sukceson de
nia esperantista movado. Se al tio ni aldonas la konatan fervorecon
kaj laboremon de niaj samideanoj el Terrassa, kies grupo <tLumon»
prezidata de Sro. Alavedra estas ekzemplo de esperantista entuziasmo, kaj la gravan decidon de la Terrassa' a Urbestraro, doni la nomon
de Dro. Zamenhof al placo de la Kongresa Urbo, oni komprenos, ke
ni estas fieraj de nia rna, kiu varmigis ankoraü pli la entuziasmon
kaj fervoron de la katalunaj esperantistoj.

29a DE JUNIO
ALVENO
De frumatene la stacidomo de Terrassa plenigis de la amaso da
terrassanoj, kiuj atendis la alvenon de la esperantistoj. En la placo
antaü la stacidomo restis granda aro da tartanoj' portintaj en la
kongresurbon la samideanojn logantajn en la proksimaj vilagoj. La
urba muzikistaro kun belaj uniformoj de parado atendis ankaü.
La aütoritatuloj kun Sro. Pujul<í., la samideanoj el Olot, la raportistoj de la barcelonaj jurnaloj, kaj de la loka gazetaro, la representantoj de la komercaj, politikaj kaj art~staj societoj, la h.oroj de la
urbo kun siaj standardoj, atendante la alvenon de l'ekspresa vagonaro staradis sur Ja irejoj.
En la stacidomo de Barcelono estis rimarkebla la nekutima
svarmado de verdasteluloj veturontaj al Terrassa. Ni vidis tie reprezentantojn kaj delegitojn de êiuj barcelonaj grupoj kaj multenom-
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brajn esperantisto jn, kiuj enlokigis en la vagonojn. ]arn ni ekveturis,
kaj trakuras tra la bela pejzago de la urbaj eirkaiíajoj. En êiu fako
la interparolad o estis tre animita; oni gaje babilis, kiam veninte en
la duan stacion ni sciigis pri tio, ke la antaiía vagonaro, plena ankaií
kiella nia de kongresanoj, rompigis apud Serdanyola, kio prokrastas
nian foriron. Feliêe okazis nenia katastrofo, kvankam tia estis lausajne la celo de la rompiginta vagonaro, kiel supozis kelkaj el niaj
kunfederacianoj, kiuj konsideradis, ke veturado per fervojaj vagonaroj, venkita kaj postlasita de automobiloj , submaraj sipoj kaj
flugmasinoj, protestis tiamaniere kontrau nia granda progre<emo
por vengi sin je la malagrablajo j de la malvenko.
Post iom longa atendo, fine ni alvenis en Terrassa' n. Brua aplaiídado kaj gaja muzikludado salutas nin. Nia prezidinto Dro. Bremon,
pastro Coll, kaj multaj aliaj samideanoj estas salutataj de la Urbestro Sro. Ullés, de la provinca deputito Sro. Alegre, de la urbkonsilantoj, de la reprezentant oj de êiaj societoj, de la komitatanoj de
<<Lumom, k. t. p ., k. t. p.
Manifestacio organizigas. La urba muzikistaro, sekvata de la
autoritatulo j kaj de niaj pioniroj, antauiras. Poste marsas grandega
aro da samideanoj, kiuj starigas entuziasme la grupajn standardojn,
dum tiuj de la horaj societoj vidigas per siaj seriozaj nuancoj êe
la fino de la irantaro. Tio estas bela spektaklo, kiun filmistoj fotografas. De tempo al tempo aiídigas aplaudadoj : simpatia elmontro
de la esperantema j urblogantoj, kiuj kun afabla mieno salutas kaj
bonakceptas nin.
AKCEPTO
La bele ornamita Urbodomo plenigas de la kongresanaro; niaj
verdaj flagoj, kiujn oni metas êe la balkono apud la katalunan standardon, ricevas varman salutaplaudo n de la terrassanoj starantaj
en la placo.
En la kunsida salono akceptas la kongresanoj n lia Urbestra
mosto Sro. Ullés kaj la urbkonsilant oj Sroj. Busqué, Llofím, Navarro,
Salvans, Font, Fabregas, Albiñana kaj aliaj ankorau, kies nomojn
ni ne povis bedaurinde noti.
La Urbestro per mallonga kaj bela parolado salutas nin kaj
konstatigas ke Terrassa, urbo vere progresema, sin sen tas fiera gastigi
la esperantisto jn. Plej alte 1i laudas la celon de espcrantismo kaj
deziras ke ni povu konservi longe bonmemoro n pri Terrassa. Varma
aplaudado kronas liajn parolojn.
Dro. Bremón dankas afable lin en la nomo de êiuj katalunaj
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esperantistoj kaj salutas kore la urbon Terrassa, kiu tiel gastame
akceptas la esperantistaron. Denove aplaudado aiídigas longtempe,
kaj eiuj ni iras al la korto de l'Urbdomo, kie la Urba muzikistaro
ludas nian himnon «La EsperO>), gusttone kantatan de la laboristaj
:horoj. Oni ripetis gin, kaj la duan fojon gin entuziasme kantis êiuj
kongresanoj.
MALFERMO DE LA KONGRESO
Ni forlasis la Urban Domon kaj aliris al la belega sidejo de la
{tKomercista Kazinm), en kies granda festosalono okazis la malferma
kunsido de la Illa Kongreso Kataluna.
Je la ro kaj duono matene la Urbestro Sro. Ullés malfermas la
Kongreson per kelkaj vortoj, dezirante ke gi es tu plej fruktodona al la
K. E. F. Krom li, prezidas ankaií la kunsidon, la urbkonsilantoj kaj
la reprezentanto de la ekonoma mosto de Terrassa. La salono estas
tute plena de kongresanoj kaj terrasanoj, kiuj volis esprimi tiamaniere la simpation kiun la urbo havas por nia ideo.
Mosto la Urbestro transdonas la prezidan lokon al Dro. ]. Bremon, kiu donas la p'lrolon al la sekretario Sro. Pellicer por legi la
raporton de la agado de K. E. F. dum la intertempo rgna-rza.
Sro. Pellicer dediêas unue rememoren al la formortintaj sami<leanoj kaj poste pritraktas la diversajn aferojn pri kiuj niaj kunfederacianoj jam sciigis per K. E.: sango de kongresurbo, ekzamenoj,
devizo de K. E. F., elekto de redaktoro de K. E., Konsulta Komitato,
Havena Komisiono, k. t. p.
La konciza kaj klara raporto de nia sekretario gajnigas al li
longan aplaudon.
Post la legado de la sekretaria raporto, Dro. Bremón starigas
kaj komencas legi sian jenan belan paroladon.
Karaj kunfederacianoj:
Mi konfesas al vi, ke la elekto de la temo traktota en mia malferma parolado êe la 3.a Kongreso de Katalunoj esperantistoj, pensigis min longtempe. Oni tiom diris pri propaganda, pri organizo de
la esperantistaj rondoj, pri Esperanto kaj Komerco, Esperanto kaj
Scienco, Esperanto kaj Ruga Kruco k. t. p., k. t. p., ke por diri al
vi ion novan rilate tiujn êi punktojn, mi devus longe serêi, kaj longe
mediti, perdante tiamaniere kvanton da tempo, kiun mi urge bezonas
por aliaj aferoj.
Unu temo, tamen, konstante kaj persiste venis en mian cerbon:
Vane, mi klopodis por forigi gin for de mi : kun nova persisteco gi

KA TALUNA EsPERANTIST a

revenis, invitante min al gia disvolvado. Mi rezistis ankoraií, mi
rezistadis, êar ne estis por mi kasitaj la malfacilajoj, kiujn gi entenas:
mi ne ignoris ke eble mi povas diri vortojn, kiuj ne plaêos al êiu~
tamen, malgraií tiuj êi motivoj, mi prenis la decidon disvolvi en tiu.
êi momento mian delonge pensitan kaj medititan temon, petante.
al vi iom da atento, kiun certe vi, karaj amikoj, ha vos dum duono da
horo.
Alia kaiízo pusis min al sama celo : tiu ti fojo estas la dua kaj
lasta, kiam mi havas la honoron prezidi kongreson de Kataluna.
Esperantista Federacio. Post gia okazigo, mi sentos la bezonon
enslosi min hejme, kie profesiaj aferoj min atendas: du.m êirkaií dek
jaroj mi partoprenis la propagandon de Esperanto en nia lando, kun
la entuziasmo kusanta nur en koroj, kiuj kiella mia estas plene konvinkitaj pri la boneco de la ideo, kiun ni defendas : dutn dek jaroj
mi havis la fervoron de apostolo, kaj centon da fojoj mi_prenis la
plumon por defendi atakon al nia lingvo, kaj centon da fojoj mia
buso malfermigis por konvinki la homojn pri la bonoj de la lingvointemacia ...
Ne restis, feliêe, senfrukta la apostola periodo en kiu mi gis.
nun partoprenis. Pruvoj? La granda kunveno kiun ni nun faras, la.
fortikeco de la K. E. F., la disvastigo de Esperanto tra nia tuta lando.
Tiuj êi faroj, plene konvinkanta j pri la rikolto, kíun ni nun, post
jaroj da semado, kolektas, montras al ni, unuaj esperantisto j de Kata
lunujo, ke gi estas pli granda oL ni mem esperis, kaj donas al mi
similan feliêon altiu, kiun sentas patro kiu vidas siajn filojn maturaj,..
kapablaj por eniri en la batalojn de la vivo kun certeco pri la atingota triumfo.
Mia foresto de la esperantista kampo ne signifos, ke mi ne plu
min okupos pri esperantaj aferoj : mi estas dankema, kaj senpartie.
parolante mi devas konfesi, ke malgraií la etaj malgojoj, kiujn en eiu
manifestacio de la socia vivo oni renkontas, kaj Esperanto ne konstituas rilate tion, escepton, - mi havis tiom da plezuroj en gi, ke
ili forgesigas al mi la malplezurojn. Per Esperanto mi konatigis
kun personoj kiuj farigis por mi veraj amikoj; per Esperanto mi po vis
koni literaturojn gis nun tute fermitajn al homo; per Esperanto mi
povis travojagi landojn, kies lingvojn mi ne konas, kun plí da sukcesokaj kun pli da profito ol riêulo kiu devas konstante meti sian poson
al dispono de gvidistoj ka j in terpretistoj; ka j êio tio ei estas aferoj
kiujn oni ne forgesas facile.
Tio signifas, ke se iam la e.sperantistaro el mia lando konsiderus.
mian kunlaborado n necesa por sia savo, denove, kun la entuziasmo-
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kiun mi havis en la unuaj jaroj de esperantistigo, mi oferus mian
modestan kunagadon.
Kaj, jen mi, tion dirinte, eniranta en la disvolvadon de la temo
promesita. Mi intencas paroli pri <<Esperanto kaj Katalunujo~ t. e.
pri la lingvo internada en siaj rilatoj kun la karaktero, homoj, lingvo
patriotismo, literaturo k. t. p. de la lando en kiu ni naskigis. Vere,
multe oni priparoladis pri tio, sed, el la multo dirita, nenio restis
skribita: pli ol polemikojn sur la papero, oni ha vis busajn diskutadojn
rilate mian temon. Pro tio mi deziras antaií ol for lasi la prezidantecon
-de K. E. F., kiun mi nemeritite okupis dum du jaroj, esprimi miajn
-opiniojn.
Kelkaj sinjoroj, kies celo estas versajne kritiki, ne agi, kiam
oni fondis la unuan societon esperantistan en nia lando, protestis
kaj kriaêis tia] ke la societo estis krom esperantista, kataluna. La
unua organiza]o esperantista de la laudo ne forgesis ke gi naskigis
en kataluna lando, ke katalunoj estis giaj anoj, kataluna la urbo en
kiu gi elburgonis ... , kaj kompreneble gi aldonis al sia esperantista
karaktero, sian katalunan animon. Kaj tio êi, kio estis nura pruvo de
1ogiko ... , sajnis al kelkaj (tre malmultaj feliêe) politika elmontro,
politika deflankigo de la societo. Kaj komencigis la periodo dum
kiu la êe ni famekonata frazo <<Íari politikom ekfloris en katalunaj
iipoj : ni estas tre malproksime nun, de tiu epoko, feliêe por êiuj,
sed la frazo, kaj la argumentoj, kiuj gin subtenis, faris prozelitojn
-en iuj katalunaj rondoj. <<Cu Esperanto ne es tas lingvo kies celo estas
fratigi la tu tan hómaron? Kial do dividí gin en ankorau pli malgrandaj
rasoj kaj landetoj?»
<<Ni estas pacaj batalantoj; ne miksu do politikon kun Esperanto, se vi ne volas ke malpaco venu al nh>.
La solidecon kaj fortikecon de tia argumentado, êiu kataluno
sciis guste taksi kaj mezuri, se ni konsideras ke post tiu periodo de
semado, oni rikoltis Federacion Katalunan kun pli da 50 grupoj aligintaj kaj êirkaií 500 membroj izolitaj.
Sed êu vere ni miksis politikon kun Esperanto? Lasu al mi
fari kelkajn konsiderojn pri tiu êi punkto.
Katalunujo, sentis en la modernaj tempoj fortan deziron de
revivigo : intensa volo skuadas gin por la akiro de perditaj rajtoj:
gia lingvo, gia propra lingvo, tute diferenca kaj tute sendependa de
la hispana, forgesita por literatura kaj altaj uzoj dum jarcentoj
kaj uzita de la laborista popolo kaj mezklasa burgaro revivas denove kaj eniras en la koncerton de vivantaj idiomoj pruvante sian
taiígecon por êiu lingva afero.
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Ju pli ~i estis iarn forgesita des pli gi estas nun arnata : ju pli
kelkaj registaroj kontraiistaris gin, des pli la popolo gin estimis ka}
uzadis ... En la rnezo de la pasinta jarcento, unuaj tagoj de la lingva
revivigo kaj generale, de la integrala movado kataluna, iu registo,
volante iel bari la vojon al tiam naskiganta kataluna tea tro 1 , donis
ordonon ke oni povos prezenti neníun katalunan verkon, se iu ella
roluloj ne parolas hispane ... La ordonon, kornpreneble, plenumis la
aiitoroj, sed ne laiiintence de la legdonanto, êar de tiam la unika
rolulo, kiun la autoroj devigis paroli hispane sur la scenejo, estis la
ridindulo de la verko : stata oficisto, inspektoro de impostoj, gendarrno.
Kiel esterordinare estas do, ke la unuaj esperantistoj, kiuj krom
esperantistoj estas katalunoj, estimu sian lingvon kaj volu per respekt'o kaj amego forgesigi sian idiornon pri rnaljustajoj kaj insultoj
antaiie faritaj al gi de registoj malsagaj?
Tial ke iu societo aii_grupo esperantista uzis la lingvon katalunan
en la statutoj, en la komunikoj, en la diskutado, donante al gi flanke
de la esperanta, karakteron oficialan : «~i faris politikom.
Tial ke iu societo aran~is sian markon tiamaniere ke vidi~as en
gi la kvinpinta stelo simbolo de esperantisrno- homaro, kun la kataluna standardo simbolo de katalunujo- patrujo, <<gi faris politikon.)>
Nu, sinjoroj : se <<fari politikom signifas ami sian landon, respekti giajn kutirnojn, uzadí gían lingvon : tiam jes, la societoj «faris
politikon,>, sed tiu ~politiko1> ne povas esti kontraiia al la fundamentoj
de l'esperantismo, êar se oni konsiderus gin tia en la kampo espetantísta, se pro amo al artefarita lingvo,ni devus ka§adi kaj malbonami
nian gepatran, ni esperantistoj, - kaj ne estas tiu êi fojo la unua,
kiarn ni diras tiajn vortojn - kiuj krom esperantistoj estas katalunoj jetus kolere for el ni la verdans telon, sirnbolon de ideo kiu jugas
kontraiiaj la amonal la homaro kaj la amonal la patrujo, la amonal la
lin~o homa kaj la amon al la lingvo gepatra.
Feliêe, ne estas tia la penso de la esperantistaj rondoj, kaj ni
devas sincere konfesi, ke ni katalunoj êiam trovis la plej bonajn
disponojn en la Oficialaj Institucioj de la Esperantismo : la Lingva
Kornitato - reprezentantaro de êiulingvaj kaj êiulandaj eminentaj
esperantistoj - enhavas de post gia fondigo reprezentantojn de la
Kataluna Lingvo : en êiu Internacia Kongreso estas akceptita deleI.
La nuna kataluna tcatro havas verkojn de tre granda valoro. Kelkaj
estas tradukitaj alilingven, no me Terra Baixa (xo lingvoj) Els Vells, Les Garces
(francen) Misteri de Dolor (hispanen, esperantcn) k. t. p.
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gito de nia lando, kaj la nomo Katalunujo estas êies konsiderata
kun respekto, kun simpatio, kun admiro.
Nu : se la Oficialaj Institucioj de la Esperantismo donas al ni
la ekzemplon de respekto al nia lingvo, kion malpli povas fari niaj
societoj, ol sekvi ilian ekzemplon kaj agi laií ili agas? Ni dividas egale
nian estimon, por la natura lingvo kaj por la artefarita kaj, kiom
da fojoj ni devis defendi Esperanton kiel katalunoj, kaj katalunan
lingvon kiel esperan tistoj!!
Ne antaií longe, okaze de la Rega Ordono permesanta la instruadon de Esperanto en êiu Universitato, kataluna )urnalo, kiu
cetere êiam estis tre favora al nia movado (La Veu de Catalunya),
rimarkigis en êefartikolo la kontraston, ke de nun oni povos instruí
en la Barcelona Universitato en artefarita lingvo, kaj tamen malgrau diversaj petoj de katalunoj, la pordoj de la Universitato estas
fermitaj al kataluna lingvo. La artikolo ne estis atako, sed plendo,
kaj kiel kataluno,ni plendas ankaií ke la registaro hispana, malpermesas la instruadon en kataluna lingvo en la Universitato- sed
se la plendo estus fariginta atako por Esperanto, mi ha vis jam pretan
artikolon plenan de argumentoj en defendo de la Zamenhofa lingvo,
kiun mi ne devis uzi.
La esperantistoj de Katalunujo amas egale ambaií lingvojn,
kaj la amo al unu ne malfortigas tiun al la alia: jen la tuta <<politiko>>
kiu kusas en tiu êi afero.
La lingvoj de malvastaj landoj, kiella nia, kaj la landoj mem,
povas profiti Esperanton por siaj apartaj interesoj. La literaturo
speciale, havas en la lingvo internada la plej taiígan rimedon por sia
diskonigo : oni tradukas multe ella germana al la franca, ella franca
al la angla, ella angla al la hispana, sed oni preskaií nenion tradukas
ella vaska al la angla, ella kroata al la franca, ella kataluna al la
germana. Kiam ni scias ke iu ajn verko el nia literaturo estas tradukita alilingven, êiu jurnalo enpresas la noton kun gojo, kaj oni festas
la aiítoron kaj tradukanton. Kiel prave diras talenta kaj esperantema verkisto, <meniu rezignas ke liaj verkoj estu nur legataj en
rondo familia : oni skribas por la homaro kaj oni deziras ke la verko
transiru la limojn de la lando>>. El nia verkmila literaturo, nur dudeko
da libroj meritis la honoron de tradukado : oni ja facile komprenas
ke ne multe da germanoj, angloj aií francoj dediêos kaj uzos sian
tem pon por la lernado de lingvo ne grandnombre parolata, kies praktikaj rezultoj kompare kun la <<grandaj lingvoj» estas sensignifaj:
kion signifas 4 milionoj de katalunlingvanoj, en komparo kun 6o
milionoj de francparolantoj; kion reprezentas la negranda litera-
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turo de malvasta popolo, flanke de angla au germana literatura?
La homo, praktika óam, farigis pli pozitivista ankorau en la
nuna epoko, kaj malmultaj, nur tre malmulte da ili lcrnas la malgrandajn lingvojn : katalunoj, vaskoj, kroatoj, bohemoj, finnoj eê
hungaroj, danoj, norvegoj havas en Esperanto la savilon, la diskonigilon de sia literaturo, kaj ankau siaokaze la audigilon de siaj plendoj aU ~effiOj. I
La kataluna literaturo profitis jam el tiu progreso, kaj kelkajn
elniaj verkoj oni konigis en eksterlando dank'al Esperanto. «Mistero
de Doloro>> de Gual : <<La Patrino» (La Mare) <<La tiama kanta]o*
(La Cançó de sempre) <<Folioj ella Vivo* (Fulls de la Vida) de Rusiñol.
rakontoj kaj fragmentoj el Verdaguer, Guanyabéns , Maragall, Ruyra,
Guimerà, Víctor Català, Apeles Mestres : eê kun rakonto de Apeles
Mestres okazis, ke ~i tiom plaêis al rusa esperantistin o, ke si petis
permeson por traduki gin el Esperanto, rusen, kaj gin publici en
rusa gazeto. La tradukintino bonvolis sendi du numerojn de <<Kostroma Gazeta>> enhavanta la rakonton, kies unu numero konservas
l'autoro, kaj l'alian la tradukint<J_: kiel oni vidas, Esperanto ektaugas
por io al la kataluna literatura, kaj taugos pli ankorau post kelke
da tempo.
La facileco per kiu oni ellernas Esperanton, la kuragemo de
multaj (junuloj speciale), kaj la stulteco de kelkaj, povus esti kauzo
de diskredito por nia literaturo se <<manio de tradukado>> grava malsano, kies unuaj simptomoj ekaperis en nia lando, disvasti~s.
Esperanto estas ja lingvo tre facila lernebla : sed en Esperanto
kiel en êiu lingvo ekzistas du lingvoj; tiu vulgara, kiu taugas por
<<peti al kelnero rostitajn terpomojm, kaj tiu literatura, nobla, nur
uzata por altaj celoj : la unua estas tre facile akirebla; kelkaj semajnoj, nur tagoj sufiêas por gin scii : la alian nur oni akiras kaj plene
posedas post jaroj de tralegado de la plej bonaj verkoj, post longa
pristudado kaj interkompar o de multnombra j stilistoj.
Nu, êe ni, povas okazi ke iu konfuzu arnbau lingvojn, kaj sciante
nur la vulgaran, li sentas sin kun forto por traduki iun verkon katalunan : en tia okazo, ve! por la verko! por gia autorol por li mero!!
Verko malbone tradukita povas supozigi ke gia malboneco dependas
de si mero, au de l'autoro kiu gin skribis, kaj tiam, oni ja nefaris
grandan servon al nia literaturo : tradukinto malbone farinta sian
metion riskas severan ju~on de la «Studkomisio pri êiulanda ver-
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karm>, kiu metas la puntkojn super la i'oj, kaj metas en grava dangero sian propran reputacion por aliaj tradukoj.
Tion devas mediti egale aiítoroj kaj tradukantoj : la unuaj ne
donu siajn verkojn al la tradukado de la unua alveninto; la duaj
ne entreprenu ian laboron se gi estas supera al iliaj fortoj.
Mi finas tiu êi parton de mia paro1adq, notante la simpation
kun kiu generale la katalunaj verkistoj rigardas Esperanton : unu
el ili Ruyra, (unu ella plej bonaj prozistoj) estas federaciano : aliaj
kiel Guanyabéns kaj Puig Ferrater estas esperantistoj praktikaj:
la restantaj, esperantemaj. Certe, antaií nelonge, unu 1iteraturisto
vomis en ]urna1o serion da insultoj kontraií la esperantistoj, seda penau
ili havis tempon desalti de la kamelo por vipi la hundon kiu bojis
al la ka ra vano, ke alia verkisto , sur êiutaga jurnalo, pledis en defendo
de la lingvo. akre riproêante tiun malnob1an agon. Apenaií la esperantistoj pretigis por sia defenso, literaturisto estis jam rompinta
1ancon en ilia honoro kaj estimo.
Kaj mi transiras al la tria kaj lasta parto de mia tezo.
Tute same kiel Esperanto povas taiígi al katalunoj en defendo
de la lingvo kaj literatura katalunaj, povas taiígi ankaií en aferoj
pri patriotismo. La popoloj subpremitaj, neliberaj , bezonas iafoje
rakonti la ma1justajojn kiujn ili suferas de la popolo reganta : ni
estas malproksime ankoraií de tiu tempo songita de nia kara Majstro mem, kiam <me plu ekzistos sur la tero popoloj mastrantaj kaj
popoloj mastrataj}>, kaj dume, kio pli bona ol .Esperanto por diskonigi tra la mondo civilizita staton de opinio de subpremata lando?
Ni ja scias ke multfoje oni atingas neniun praktikan tujan rezulton.
Kiam antaií jaroj okazis la striko de lernantoj en germana Polujo
oni nenion atingis malgraií la diskonigo de la fakto : sed tio kreis
atmosferon de simpatio êirkaií la pola popolo, ekstreme favora al
gia j in teresoj.
Mi bedaiíras ke Pas tro Parker, ne atingis ankoraií sian celon; sed
la kulpo apartenas al li mem grandparte.Jen la intenco de tiu entuziasma samideano irlanda:
<<Formi ligon tutmondan por la defendo de malvastaj landoj.»
Post kelkaj artikoloj publikigitaj en Belga Esperantisto klarigante sian projekton, li sukcesis kunvenigi en la Kongreso de Antverpeno, kvardekon da esperantistoj apartenantaj al malvastaj
landoj : irlandanoj, poloj, finoj, kroatoj, hungaroj, katalunoj, bohemoj k. t. p. Oni entuziasme aprobis la Parker'an projektis, oni decidís
fondi la ligon, oni konsentis pri êio ... kaj tamen la ligo ne estas starigita. Kial? P. Parker povas respondi.
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Kaj êu tion êi, kio povis esti farita tre bone per Esperanto, faros
per franca lingvo la <<Üffice Central des Nationalitésl>, antaií nelonge
kreita en Paris? Bedaiíre!
Kaj nun, vi devas pardoni min, ke tiellonge parolante pri katalunaj aferoj, mi forgesis, ke la unuaj kvalitoj de nia lando estas la
sobreco en la vortoj kaj la emo al la praktiko.
Ni lasu do nun la vortojn, kaj eniru en nian taskon kun la fratemo kaj harmonio, kiu jam karakterizis niajn antauajn Kongresojn.

J ASCINTO

BREMON

Grandaj aplaiídoj, kiuj jam audigis diversfoje dum la tralego,
kronis la finon de la parolado de Dro. Brem6n.
La delegitoj de la diversaj grupoj salutas poste la Kongreson
je la nomo de sia respektiva grupo. Ili estas Sro. Manel Prat delegito
de Olota Stelo, Olot; Sro. Joan Arnella de Esperanta Nesto, Barbara
del Vallés; Sro. Andreu Nin de Frateco, Vendrell kaj Semo, Barcelona;
Dro. Palleja de Montsanta Stelo, Ulldemolins; Sro. J. Serrano de
Esperanto kaf Patrujo, Barcelona; Sro. Lluís Farré de Manta Grupeto, S. Llorens Savall; Ptro. Josep Casanovas de Amo kaj Espero,
Girona; Sro. Pere Costa de Esperanta Idealo, Sta. Coloma de
Farnés; Sro. Miquel Suriñach de Esperantista Amikeco, Manlleu;
Sro. J. Guillomía de Esperanta Frateco, Barcelona; Sro. Josep
Serrat de Esperanta Amo, Manlleu; Sro. Ferran Bori de Esperanta
Aurora, Barcelona; Sro. J. Piferrer de Esperanta Semo, Sabadell;
Ptro. Antoni Ribas de Vika Esperantistaro, Vic; Sro. Gustau Galceran de Laboro Esperanta, Vilanova i Geltrú; Sro. ]. Campdelacreu de La Rondo, Barcelona; Sro. Joan Gili de Badalona Stelo,
Badalona; Sro. Josep Grau de Barcelona S telo, Barcelona; Sro. Ramon
Soler de êiam Antduen, Barcelona; Sro. Francesc Fonta de Ilerda
Espero, Lleida; Sro. Joan Aulina de Esperanta Amikaro, Banyoles;
Sro. Domingo Obiol de Tarragona Esperanta, Tarragona; Sro . Pellicer de Nova Semo, Reus; Ptro. Joaquín Coll de Kataluna Ligo de
Katolikaf Esperantistoj; Sro. Joan Caparrós de Universala Esperanto
Asocio kaj Sro. Francesc Casanovas de la Unió Catalanista.
Ciu parolinto ricevas bruan aplaiídadon post la vortoj per kiuj
li salutis la Kongreson kaj kongresanojn.
Inter la salutoj ricevitaj, kiujn la sekretario legas, estas la
jenaj telegramoj:
<<Gravan sukceson por la Kongreso. Gekongresanoj akceptu
koran saluton. - Margarib <<Els qui no assistim al Congrés s'hi
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.adherim de cor i desitjem facin bona feina i éxit.- Tarragona Esperanta.•>
Aplaude oni akceptas tiajn salutojn.
Dro. Brèm6n fermis la kunsidon kaj la kongresanoj sin direktis
.al la placo de Saragossa por inauguri la tabulon, kiu sangis tian nomon
per tiu de <<Placo de Dro. Zamenhoü
MALKOVRO DE LA TABULO] EN LA PLACO]
DE ZAMENHO F KAJ MARAGALL
Sro. Ullés, urbestro, en la nomo de la urbo anoncas al la esperantistoj la propramova n decidon de la Urbestraro sangi la nomon de
Ja placo por tiel honori nian Majstron; kaj tuj li transdonas parolon
al Sro. Pujula y Vallés.
Nia pioniro eldiras belegau paroladon. Li rimarkigas, ke ekzistas
en la vivo momentoj, kiam oni sentas la gojon esti homo; tiuj momentoj es tas dum la honorada de la geniuloj; li diras, ke la surskribon
·de la tabulo la vetero eble visos kaj malaperigos, sed ke sendube ni
kaj la popolo de Terrassa bone konservos en la koro la gloran nomon
.de nia Majstro, kiu estas plej granda simbolo de Amo kaj de Paco.
Li rakontas rapide la historion de Dro. Zarnenhof kaj elmontras lian
pacemon kaj fratemon, kiuj, se oni ilin bone konsideros kaj gustestimos, faros ke oni lernu amon al Homaro, vidante la tabulon inauguratan.
Kvazau eksplodas la aplaiídoj, kiuj longe daiíras: kaj la entuziasmo kun kiu oni kantis <<La Espero•> ludatan de la urbaj muzikistoj
montris la gojon de la terrassanoj kaj de la esperantisto j estihonorintaj, la unuaj en la tuta Mond? per tia publika pruvo de altestimo, la senmortan nomon de nia kara Doktoro.
Ja, la fakto estas rimarkinda. Terrassa estas la unua urbo, kiu
tiel elokvente honoris nepereeble nian Majstron. Ke êiuj urboj imitu
<:in, laborema Terrassa, kaj ili formigos la gloran kronon, kiun meritas la elpensinto de nia amata Esperanto. Al ci, Terrassa, êies
1audojn por la iniciativa!
Post tiu raportita ceremonio, la esperantistoj estis oficiale invitataj de la Urbestro êeesti la malkovron de la tabulo, kiu donas la
nomon de la kataluna poeto Maragall al placo gis nun nomita <<de
la Teatro•>.
La Urbestro,- de la balkono de l'nova kaj bela teatro,- diras
ke tiuj, kiuj plej multe meritas ke iliaj nomoj estu donataj al la urbaplacoj kaj stratoj es tas la poetoj, êar ili es tas la enkarnigo de l'vera
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popola animo. Maragall, kiu reprezen tis per sia homamo kaj bonecone nur la animon popolan, sed la tutan Katalunu jon, meritas pli
multe ol kiu ajn alia, ke lia nomo estu daure konserva ta de llaj
samlanda noj.Tial, la inauguro de la tabulo, kiu rememorigos êiam
pri la alte spirita poeto.
Aplaudad o sonas, la muzikistoj ekludas marsan kompozièion
kaj ni êiuj disiras, entuziasm e komenta riante la komencon de nia rua..
LABORA

KL~SIDO

En la salono de la Urbadom o komencigis je la 3a posttagmeze la.
unua labora kunsido, pri kiu estas raporti te aliloke (Vidu pagon 475)'

SKRIBA EKZAM ENO
Post la unua labora kunsido okazis en apartaj salonoj de la.
Urbdomo la skriba provo de la ekzamenoj, starigitaj de nia Federacio
lau la regularo aprobita en la Kongreso de Tarragon a, al kiuj devas
submetig i tiuj personoj deziranta j akiri atesten pri lernado au profesoreco. La ekzamen antoj en tiu êi provo estis Sroj. Pujula, Campdelacreu kaj Grau.
VIZITO AL INDUST RIA} LERNE JOJ
KAJ ESPERA NTA EKSPOZ ICIO
Interesan ta estis la vizito al Ja Industria j lernejoj, kiun partoprenis êiuj kongresanoj. 1 i povis konstati, ke Terrassa prave estas
fiera je tiu juvelo, êar tia estas ne nur la konstrua jo, sed ankau gia
enhavo. Ni travizitis êiujn fakojn de la Iernejo, en unu el kiuj oni
prezenta s la Esperant an ekspozicion.
Estas êefe rimarkin da la multnom bra kolekto de esperantistaj
gazetoj, propagan diloj, k. c., kiun prezenta s Sro. Amades, el Barcelona. Ci sola sufiêas por alporti konvinko n pri nia agado kaj gia
sekva triumfo al êiu nekredemulo. Krom gi ankau povas fari tian
servon la enhavori êa libraro prezenta ta de Sro. Rosals : gi estas
kolekto tre altvalora , kiu konsistas el êiunaciaj lerno1ibroj, literaturaj verkoj, brosuroj propagan daj, k. t. p.
Inter belaj ornamoj vidigas granda nombro da postkarto j kaj
leteroj inter5ange ricevitaj de niaj kataluna j samideanoj : gi kompletigas la efikon de la aliaj ekspoziciaj fakoj kaj igas la viziton plei
agra bla.
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Fine, kaj tio altiris êies atenton, estas prezentata kolekto de·
slipoj, en kiuj per pli ol 500 lingvoj estas tradukita unu frazo ella
Biblio. Eble tie, por fari pli konvinka tiun elmontron, mankis mondonaco proponita al tiu, kiu konos elemente la duonon de tiu lingvaro.
Ni povas certigi, ke tiu ekspozicio estis plej taiíga por vidigi de êiuj
la utilecon de nia helpa lingvo.
VESPERFE STO CE LA PROMENE JO
La Urbestraro regalis la esperantisto jn per agrabla festo, kiu
okazis post vespermango en la êefa promenejo. Nekalkuleble grandnombra estis la êeestantaro, kiu tíe tre bone pasigis du horojn. La
Urba muzikistaro donis belan koncerton, kaj en la intertempoj,
popolaj muzikistoj ludis sardanofn, kiujn goje dancis nia gejunularo.
Ce la fino, granda paperbalono , sub kiu oni alkroêis artefaritajn
belajn fajrajojn, levigis niajn rigardojn al la êielarko, kien ~ perdi~s
kvazaií malaperanta stelego.
Multo da kongresanoj vizitis tiam la societejojn enurbajn, kie
festoj estis arangitaj. Baloj, koncertoj, teatraj prezentadoj allogis
niajn kunfederacia nojn, kaj êiu laií siaj preferaj inklinoj êeestis ilin.
En la <<Agrupació Regionalista» kie okazis bele êarma florekspozicio
la vizitantoj kongresanoj estis oficiale akceptitaj kaj afable regalitaj
de gia Komitato.

30• DE JUNIO
VIZITO AL LA ROMEPOK AJ PRECEJOJ
La arkitektura valoro de la admirindaj antikvaj pregejoj kondukis al ili matene je la 73 multajn artamajn samideanojn . Sro. Rosals, antaií êia rimarkindajo , detale konferencis esperante dum la
tuta daiíro de la vizito, kiun li plíinteresigis per sia perfekta kono pri
la en rapideco studataj artaj konstruajoj.
En la pregejo de Sankta Petro okazis je la Sa meso por katolikoj,
kiun pregis Pastro Planas, nia fervora Komitatano. Duro la meso
Doktoro Coll eldiris en Esperanto belan predikon pri la Virgulino
de l'Espero, kiu forte impresis la alestantojn.
PAROLA EKZAMEN O
Je la ga matene, êe la Urbodomo, okazis la parolaj ekzamenoj
antaií la profesoroj Sroj. Pellicer, Dalmau kaj Campdelacreu. Post
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klaraj respondoj al konvena demandaro, farigis aiplomita profesoro·
nia kara amiko Sro. Johano Gili, el Barcelono, kiu estis gratulata de
la aiískultantar o. Atingis atestojn pri lernado Sroj. Arturo Cases, el
Barcelono kaj Johano Aulina, el Banyoles.
KUNVENO DE K. L. de K. E.
Sub la prezido de Sro. Johano Rosals okazis, je la Io' matene
en la sidejo de <<Centro Social~>, kunsido de la liganoj de Kataluna
Ligo de Katolikaj Esperantisto j.
Pastro J. Coll legis raporton tre kompletan pri la agado de la
Ligo dum la pasinta jaro, kiun unuanime aprobis la teestantoj.
Oni akceptis la proponon de <<Katolika Stelo1> el Sabadell clissendi por legado ínter la liganoj la gazetojn ricevitajn intersange de
la bulteno de l' Ligo.
Poste oni elektis, laií la interna regularo, Srojn. Johano Rosals.
kiel prezidanton kaj M. Gili, kiel Kasiston, por la venonta jaro.
KUNVENO DE U. E. A.
En la Industria Instituta kunvenis la delegitoj kaj membroj
de Universala Esperanto-Asocio sub la prezido de Sro. Caparrós.
La delegitoj de Saragossa, Barcelona, Sabadell kaj Tarragono
legis raportojn pri la progresoj de U. E. A. en iliaj respektivaj urboj.
Estis legata granda nombro da ricevitaj aligoj de esperantianoj
fores tan taj.
La teestantoj decidís montri sian nekontentec on por la barcelona delegito Sro. Sabadell, êar ili opinias ke li ne bone plenumis la
taskon de regiona relegito. Sro. Llora.ch, proponis ke tiu jugo rilatu
ankaií kelkajn delegitojn urbajn, kion la êeestantaro ne akceptis.
Oni finis la kunsidon je la na..

FESTO DE LA FLORA J LUDOJ
Jam de antaií la na matene plenigis la novan kaj tre grandan
teatron <<Principal,> amaso de terrasanoj kaj esperantisto j deziremaj
gui la ravon de l.a literatura festo.
Je la duono de la dekdua aperas sur la scenejo la Aiítoritatulo j
de Terrassa kaj la Jugintaro de la na Konkurso literatura. Farigas
silente, kaj la urbkonsilan to Sro. Font, en la nomo de la Urbestro,
prononcas la esperantajn vortojn : <<Üni malfermas la festom. Tuj
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Sro. Pujuhi y Vallés, prezidanto de la Ju~intaro, donas parolon al
Dro. Brem6n, kiu kiel sekretario legas la verdikton, kiun jene ni
publicas:
((Sinjorinoj kaj Sinjoroj:
Antaií ol komenci legi la raporton de la Ju~intaro de la na Literatura Konkurso de K. E. F. permesu al mi, ke mi proklamu la
nomon de la feliêa aiítoro gajninta la Naturan Floron, kaj tiun de la
Re~ino, kiun li elektis por prezidi nin en tiu êi Festo.
Gesinjoroj: la poeto premiita per la Natura Floro es tas Sinjoro Clarence Bicknel.l. La Re~ino de li elektita estas Fraiílino Concepció Puig.
Permesu ke mi haltu, kaj ni iru peti sin, ke si bonvolu okupi la
lokon por §i rezervitan, êar ni ne rajtas dauri ne estante prezidataj
de Sia Re~ina Mo§to kaj sia ama kortegO.l)
Post tiuj vortoj, Sro. Valentí Alavedra, kiun la poeto premiita
delegis por lin reprezenti en la Festo, kaj la aiítoritatulo j stari~as
kaj ekiras renkonti la elektitan Re~non kaj §ian kortegon.
Pasas kelkaj momentoj kaj la êarma Re~ino, elegante vestita,
kondukata, brako en brako, de Sro. Alavedra, portante la simbolan
bukedon el naturaj floroj, sceptro de la beleca festego, sekvata de
siaj belaj akompanant inoj eniras en la salonon. La êeestantaro starante §in salutas per varme brua aplaudado, kiu nur êesas kiam la
bela Re~ino sidi~is sur sia trono.
La juna kaj simpatia Fraiílino Concepció Puig, grupanino de
<<Barcelona Stelo>> kaj entuziasmop lena samideanino, estas akompanata de sia ama kortego, kiu konsistas el Fraulinoj Agna Viumala
kaj Teresa Pascual, el <<Esperanta Semo>> de Sabadell, Mercé Rey, el
«Barcelona Stelo» de Barcelona, Gertrudis Cantarell, Angela Sicart
kaj Carme Dalmases, el <•Lumom> de Terrassa.
La gojon, ke nia Regino kaj §iaj korteganinoj estas esperantistinoj, êiuj kongresanoj esprimas laiíte kun surprizo, kaj estas êies
la dèziro, ke tio sama povu okazi ankaü êe la festoj de la Floraj Ludoj
en la venontaj kongresoj.
Sub la prezido de la Regina, de kies manoj ricevas Sro. Alavedra
por la poeto Sro. Bicknell honoran pergamenon, Dro. Brem6n daürigas la legadon de sia raporto.
ORDINARA J TEMOJ

Originalaj tekstoj
<<KONKURSO I. Originala poezio. - La ju~istoj post longaj
pripensoj, êar la nombro da verkoj senditaj al tiu êi konkurso estis
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granda kaj la manusk riptoj multva loraj, aljugis la premion al tiu,
kiu havas devizon <<Margherita•. Aiítoro : Sro. Clarence Bickne
ll.
La merito de la verko de Sro. Bicknell estas pli granda ol tiu de
la aliaj verkoj premiit aj per ordinaraj premioj. Tialla jugistoj aljugis
al gi ankaií la Natura n Floron.l)
Sro. Alavedra per bona stilo legas la jenan premü tan versajon:
VERSA jO PRI AMb
DEVIZO
~Margherita~

Kiam lunradioj dancis
Sur la maro orienta ,
Cis la vasta oceano
Sajnis nur spegul' argenta ;
luj, kiel vojaga ntoj
Lacaj, sur la supro haltis;
luj, hejmon sopiran te,
En 6elon ree saltis;
Sed aliaj, pli kurage ,
Kiel infanar ' sen tim o,
Subakvigis kaj sin kasis
Sur la roka marpav imo;
Kie ili refarigis
Brileta nta lunetar o,
Perloj el argenta lumo,
La trezoro de la maro.
Sertu ilin, se vi volas,
Kaj se perloj vin konsolas;
Sed ne estas la trezoro
Ili por malgoj a koro.
Ankaií, êar la ter' profun da
Nigra estis, sen koloro,
La stelaro gin rigardi s
Simpat ie kun doloro;
Kaj rapidis la radioj
De la suno, de la steloj,
Por ornami la dezerto n
Kaj gin semi per juveloj.
Or', topazo kaj smeraldo,
Diama nto kaj rubeno,

Tie logis ka j briladi s
Kiel floroj en gardeno.
Dum jarmiloj ili restis,
Hela j lampoj en karcero,
De la supra mond' kasite,
La trezoroj de la tero.
Se vi serti ilin provos
Eble vi per peno trovos;
Sed ne estas la trezoro
Ili por malgaj a koro.
Jen! juvel' alia kusas
Ne en malproksimaj lokoj,
Nek kasite sub la ondoj.
Nek dorman te en la rokoj;
Ci trezor' mirind a estas,
Naskig inte en êielo,
Pli valora ol la lumo
De la sun' alí ia stelo.
En la homa koro vivas
· Fajro ella dia flamo,
La trezoro el trezoroj
Kies nomo estas Amo.
Tiu estas la juvelo
Kiun êi koro tenas;
Eê malfor ta kaj timema,
Ci la tutan mondO;ll benas.
Amon serêu per laboro;
Amon gardu kun fervoro;
Amo estas la trezoro
Por geman ta homa koro.
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Grandaj aplaudoj kronas la legadon, kaj kiam ili estingi~as
Ja sekretario dañrigas legante la verdikton.
~Specialan mencion meritas la du verkoj, kies devizo estas <<Amm,
precipe tiu, kies unua verso diras : <<Arn' estas êie en Natura>>. la
alia, kies unua verso diras : <<En fundo de strato sub lumo malbrilaf>
meritas esti citi ta por la formo. En la verko «BukedOf) estas tre rimarkinda la bona Esperanto uzata de la autora, kiu kontrastas kun tre
karakteriza difuzeco au plena manko de senco. En la verko <<Ne
por trakta]o filozofa ... >> bedaurinde trovi~as rimoj kiel erarA-baro,
funA-suno, vento-silentA, autunA-suno, - libereco uzata de kelkaj
bonaj autoroj, sed kiun la ju~intoj tute ne aprobas.
Il. Prozajo pri Amo. - La premio de tiu êi konkurso estas
aljugita al verko kies devizo diras : <<En nigra nokto tute sale, mi
staras gardon senparole.>> Autora : Sro. Jozefo Grau Casas.
Tiun êi premion celis tiom gran da nombro da verkoj, ke laju~antaro longe devis pripensi kaj pristudi por taksi la gustan valoron de êiu el ili. Generale la prozo estas gramatike perfekta kaj
la stilo tre bona; la jugantaro konsideras citindaj, krom la premiita,
la jenajn verkojn: <<Ce lunradio, al la amatinO>>, «Mitologia>>, <<Bukedo
el nigraj floroj>>, <<Disrevi~O>>, «La blindulinetO>>, <<Ce la komenco deia
libra>>, <<En soleco mi travis mian konfidantom>, <<Vivu Katalunujo>>.

Tradukitaj tekstoj
I. Traduko de la poezio <tEl reu de mort>> de Guimera. - Neniu
ella nau senditaj verkoj meritis lau opinio de la jugantaro la premion;
estas tre rimarkinde, ke en kvar, el la nau senditaj tradukajoj, la
Esperanto uzata estas bonega, sed la versajo estas plata, senanima
kaj eê nekorekta.
Konsiderante ke la versajo sendita al I konkurso originala, kies
devizo estas<<Amo>>, kaj kies unua verso diras: «Arn' es tas êie en NaturO>>
estas inda je premio, oni decidís donaci al ~i tiun difinitan por tiu êi
konkurso. Autora : Ankorau nekonita». Tiu êi versa]o estis legata
kaj multe aplaudata.

«<l. Traduko de <<Les Senyoretes del Man> de Ruyra. - Post
atenta studo kaj interkomparo de la verkoj ricevitaj la ju~antaro
aljugis la premion altiu devizita: <<No temem esculls ni vent traïdor,
plens de joia avui volem estar. (L'Holandés Errant)>> kiu estas vera
modelo de traduko. Autora : Sro. Estanislau Pellicer.
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Krom tiu ei verko oni ricevis aliajn, kiujn la jugantaro opinias
tre citindaj. Ili estas : ~Belo mara min delogas>>, <<La Maro §ajnas
kantadi>>, <<Car tio estis feino, kiu prenis ... >>
EKSTERORDINA RAJTEMOJ
I. De <<Esperanto Semo>> de Sabadell. Traduko de <<La Sembra>>.
La premion oni donas al <<Ja segarem>>. Aiítoro: Sro. Joseph Rosselló
Erdinas.~ Oni legis la belan tradukon, kiu ricevis aplaiídojn.
Il. De <<Kataluna Ligo de Katolikaj Esperantistoj>>. Tradukode <<Les herbes heroiques>>. Ella kvin verkoj, kiuj post zorga elektado
estas konsideritaj plej bonaj, meritas la premion tiu devizita : <<Mi
volas traduki ne litere, sed libere>>, kiu estas modeleto de simpla kaj
flua stilo. Aiítoro : Dro. Joan Buxó.
Citindaj estas : <<Al la bonodora timianO>>, <<Humileco>>, <<Herboj
montaj, bonaj herboj>>, <•Ami, jen bezono de mia koro.>>
III. De <<La Revuo>>. Originala au tradukita artikolo pri Scienco
au Historio, vulgariga artikolo facile komprenebla por êiuf. - La
jugantaro de tiu êi konkurso, kiu konsistis el Sroj. Cario Bourlet.
Georgo Warnier kaj Frederich Pujula unuanime aljugis la premion
al la verko <<Filozofio, Scienco de Sciencoj>>. Aiítoro: Sro. Delfí Dalmau.
Konsiderinte la bonecon de la multaj manuskriptoj senditaj
al tiu êi konkurso, la jugintoj kreis duan premion, kiun ili aljugis
al la verko <<Teruriga puno>>. Aiítoro : Sro. Joseph Grau Casas.
Plie, ili deklaris publikigindaj la verkojn, kies devizoj estas
<<La Fundamento de nia lingvo devas resti por êiam netu§ebla» kaj
<<La Persistecon kronos la sukcesO>>, kies aiítorojn ankoraií ni ne
konas, sed por kiuj tamen ni petas vian aplaiídadon.
IV. De <<Franca Esperantista>>. Kiaf devas esti la regulof por
bone traduki en Esperanto naciafn kantofn, kanzonofn kaf operafn
ariofn?.- La jugintaro el tiu êi konkurso, konsistanta el Sroj. Felícien de Meni! kaj Frederich Pujula aljugis la prernion al Ja verko
<<Nur tie estu via hejmo, kie kanto sonas; êar sole homoj malbonaj
nek unu kanton konas.>> Aiítoro : Nekonita, gis la nuna momento.
V. De Sro. Gabriel Chavet. Literatura kreas kaf vivigas lingvon.
- Sro. Gabriel Chavet kaj la êítieaj jugíntoj unuaníme aljugís la
premion al <<Negrava provo>>. Ai.ítoro: Sro. Jozefo Grau Casas.
Tre citíndaj estas : <<Senliteratura língvo estus kvazaií mondo el
nur stonoj kaj ríveroj>>, <<Kateno>>.
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VI. De Esperanto Verlag MoHer & Borel. Pago pri ta Esperanta
Biblioteko Internacia. - Neniu el la alsenditaj verkoj meritis la
premion. La aiítoroj komprenis la vorton pago en tro preciza senco.
La firmo MoHer & Borel tre afable donacis la premion kaj antaiísendis
gin. La jugantaro gin konservos por la IIIa Literatura Konkurso kaj
gi estas certa, ke tiam tiu in teresa temo estos pli amplekse pritraktita.
VII. De la grupo <<Semo>> de Barcelona. Traduko de <•L' Emigrant>>
de Verdaguer. - La Esperanto de la manushiptoj estis bonega, sed
la Muzoj ne regalis al la aiítoroj per inspiro. La jugantaro ne kuragis
esti pli malavara olla Muzoj kaj decidis spari la premion al nia kara
grupo <<SemO>> de Barcelona. La premio, do, ne estas aljugita; sed ne
la gratulojn al la aútoroj por la boneco de ilia Esperanto.
VIII. De Mosto Alfons Sala, deputito. Enkonduko de Esperanto en la Industriafn Lernefofn. - Oni aljugas la premion al la
sola verko ricevita por tiu êi konkurso, kies devizo estas: <<Donu al
mi la junularon kaj mi sangos la mondon»; kvankam gi ne estas
êefverko li havas apartajn rimarkindajn meritojn. Aiítoro: Sro. Joseph Albagés y Ventura.
IX. De Mosto Joan Barata, Deputito. Esperanto en la praktika viva. - Oni aljugas la premion al neniu.
X. De Mosto Francesc Alegre, Deputito. Esperanto en Komerco. - Al la verko devizita <<Gi estas nepre necesa» oni aljugas
la premion, tial ke gi estas korekta kaj bonstila, kvankam iom manka
de argumentoj. Aiítoro : Sro. Joseph Grau Casas.
Xl. De <<Esperantista JunularO>>. Dialogo por infana deklamado.
La du plej bonaj verkoj ricevitaj estas <<Cindrulino>> (sen devizo) kaj
. <<Malgrandaj Astronomiistoj>>. Ambaií estas tre bonstile.j kaj teatreeaj kaj montras, ke iliaj respektivaj aiítoroj konas tre bone la spiriton de nia lingvo. La premion oni donas al <<Cindrulino& iom pli
teatreca ol la alia. Aiítoro : Fino. Louise Briggs.
La <<Malgrandaj Astronomiistoj>> meritas Honoran Mencion. Estas
citinda : <<Simpla)O>>.
XII. De Honorinda Ekonomo de Terrassa. Eklezio amis êiam
la veran progresadon de la homo. - Oni donas la premion al tiu, kies
devizo estas <<Lumom>, kie la demando estas bone pritraktita. Aiítoro:
Pas tro Joaquim Coll.
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XIII.

De <<Casino del Comercio)> de Terrassa. Lauvola temo.

XIV.

De la Urbestra Mosto de Terrassa. Lauvola temo.

XV. De la Urbestraro de Terrassa. Lauvola temo.
La ju~antaro bavis vere malfacilan laboron en la tralegado,
klasifiko kaj elekto de la premiindaj verkoj celantaj al la tri laiívolaj
temoj nomítaj. Post atenta kribrado oni decidís premiï:
<<Al la maro la koro niu tirau Aiítoro : Sro. Joseph Ventura.
<<Koron komprení povas nur koro,>. Aiítoro : Fraiílínoj Eulalia
kaj Teresa RoseU.
<<Antaií semi, plugu êiam)>. Aiítoro : Sro. L. Bacardit Raurich.
La unua estas poezio bone rimanta, sed ofte kun iom da manko
de pensoj; la dua ankaií poezio, bela pro la penso kaj la formo, kaj
la tria serca poemeto el tre §ata spritecO.)}
La unuan legis gia aiítoro, kiu ricevis longan aplaiídadon kaj la
duan, kiun ni publicas êi sube, legis Fino Eulalia RoseU. Tre bruan
aplaiídadon si ricevis.
APUD LA KAMENO
DEVIZO:
~Koron

komprcni po vas nur koro»

Al mi multe plaêas revante rigardi
en mia kameno la lignon flamardi.
De tempo al tempo trakrakas la stipo.
]etante fajrerojn kun bruo de vipo.
Rapide fajrero, fluganta rubeno,
mortante vi falas en mia kameno.
,Mín dolêe varmigas kamena la flamo
sed min ne brulvundas. Esperon de amo
êe kor' gi vivigas. Brula]o lumvarma,
vi estas simbolo de mia rev' êarma!
Mi ne pri volupto, veneno de l' koro,
revadas : mi revas pri amo, fervoro,
pasio al suno de vintro simila;
pri miaj la stormoj haveno trankvila,
de kiu ja estus pli ~sta simbolo
ol ruga dianto, modesta violo;
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per kiu mi vivus serene feliêa,
kaj vi, la amanto revata, gojriêa;
vivamo en kiu estigus la koro
por êiam, samtempe , abelo kaj floro.
Gajege brulante trakrakas la stipo
kaj sutas fajrerojn kun rugo de li po.
Sed vet steloj viaj, flugantaj rubenoj,
naskigas mortantaj en hejmaj kamenoj!
Mi vidas malgoje ke miaj esperoj,
fruege malestas sajnante fajreroj!
Sro. Bacardit, legis ankaií sian verkon kaj oni gin aplaudís.
«XVI. De la Direktoro de la gazeto <<La Comarca del Vallés>>
Graveco de la esperantista gazetara>>. -Ne aljugita.
XVII. De <<Vika Esperantistaro>>. Traduko el vika verkisto.La premion oni donas al <<Traduko el hispana lingvo>>. Aiítoro: Sinjoro
Jozefo Grau Casas.
Citinda estas «Tri anekdotoj>>.
XVIII. De <<Universala Esperanto Asocio•>. - Praktika signifo
de U. E. A. Ne estis konkursita .
XIX. ·De «Olota S telo•>. Traduko de <<La Pastoreta>>. - Oni
donas la premion al <<Ho mia patrinetm> bela traduko, kiu konservas
la tutan êarmon de la originalo. Aiítoro : Pastro Joaquim Coll.
Jen la verdikto de la Jugantaro : inspiron gi deziris al vi, verkistoj; kaj inspiron vi havis en via partopreno en la konkurso : konservu kaj pligrandig u gin por venontaj jaroj, por bono de nia lingvo·
kaj de nia lando.>> 1
]. BREMÓN.
Preskaií êiuj premiitoj iris meze de varmaj gratulapla iídoj ricevi
de Sia Regina Mosto la prerniojn proponitaj n. Al la aiítoroj neêeestantaj estis ankaií dediêata aplaiído. Finoj. Eularia kaj Teresa
Rossell, ricevinte la premion, restis laií nacia kutimo en la Prezidejo.
1.

La aiítoroj de la verkoj citindaj estas petataj konigi sian nomon al la

Ju~intaro.
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Post la distribuado de la premioj Sro. Pujuhí eklegas la sekvantan fermau paroladon.

Honorinda Regino!
Honorindaj Princinoj!
Respektindaj M ostoj!
En la nomo de la komitato de la Floraj Ludoj kaj de la Kataluna
Esperantista Federacio, kiun gi en tiu êi momento reprezentas,
mi havas la honoron proponi al vi nian plej profundan dankon por
la afableco, kiun vi montris, akceptante la prezidan lokon en tiu êi
festo de Belo kaj de Amo.
Por la dua fojo en du jaroj ni vidas nian Yirinon kaj nian Registaron partopreni en la klopodoj de nia granda afero. Ci estas
kvazaií sanktigo de nia Iaborado, kaj pruvas evidente, ke kvankarn
nia celo konsistas el idealoj, ni movigas en la realeco de efektiva
socia vivo. Al nia voko, la nobla kaj progreserna Katalunujo ne
restis surda, kaj respondas per siaj intima kaj publika animoj.
Vi, honorindaj regino kaj akompanant inoj. alportis al ni per
viaj êarmaj beleco kaj juneco la intimau parfumon de la familiaj
rondoj de nia lando; el viaj okuloj kvazaií radias la varrneto de la
hejmaj fajrujoj; per via êeesto, kvazaií vi malfermis al nia fratiga
Parolo, la pordojn de êiu prapatra domo. Vi estas la lando mero, en
tio per kio gi estas pli firma kaj fortika : vi estas la farnilio; vi -la
Belo kaj la Amo, kiel manifestacio de la intima animo de nia popolo.
Vi, respektindaj sinjoraj Mostoj, en kies manojn nia liberema
popolo demetis la forton kai la povon de la regado, alportis al ni
per vi mem la spiriton de nia lando, lau 1.ries tradicio la potenco de la
aiítoritato devas esti al la servo, ne de la homa premado, sed de la
progresado intelekta. Vi estas la lando mem, en tio per kio gi pli
multe karakterizig as : vi estas nia popolo; vi-la Belo, êar vi estas
la forto; vi -la Amo, êar vi honoras vin, honorante nian movadon,
kiu celas largan fratigon inter êiuj homoj.
Se nia fervora klopodado devus malprosperi - kio certe ne
okazos- almenaií en la historio, kiu raportos pri nia modesta partopreno en la batalado por Internacia Lingvo, estos pago pri vi, kiuj
kontribuis per la pompo de viaj juneco kaj insignoj al la tiel multe
dezirata de ni êiuj venko de niaj idealoj.
Sinjorinoj kaj sinjoroj : konata de vi êiuj es tas la granda influo
de la Katalunaj Floraj Ludoj sur la mah·olvigon de la Kataluna
nacieco. Per ili ne nur la ling\"O falinta en neuzon, kaj forlasita en
la manojn de la malaltaj popolaj rangoj, revivigis kaj renobligis
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-en la kantoj de la poetoj, sed ankaií la popolo lernis rigardi sin, atentis
sian historion, kaj komprenis ke la nacio, kiel êiu individua estajo
havas plenumotan celon al kiu gi devas direkti siajn fortojn kaj
<>ferojn.
La li¡tgvo ne estas afero natura, sed determinisma rezultajo
el la multenombraj fortoj kaj cirkonstancoj, kiuj konvergas en la
nacian vivon: tial oni komprenas, kiella unuaj vortoj de reviviganta
lingvo parolas pri la nacio mem, pri gia personeco, pri la liberemaj
deziroj kaj sendependemaj aspiroj, kiuj êefe kontribuis al gia formada. Ce la infano, la unuaj vortoj estas egoismaj : gi lernas nomi
la mangajojn, la nomojn de la protektantaj personoj, kiuj êirkaiías
gin. Tiel ankaií êe la nacioj la unuaj kantoj parolas pri la starigo
kaj defendo de la propra personeco. Tial, la unuaj katalunaj kanioj
estas kantoj al la patrujo, al la libereco, al la belajoj de la naturo de
la propra lando. Tiel en nia klasika Esperanta literatura trovigas
<<La Espero•> <<La Vojo>> «Al la patroj>> <<Ho mia kor'!>> kantoj, kiujn
êiu esperantisto sentas en la plej intima profundo de sia brusto kiel
nerefuteblajn pruvojn de la rezono de nia ekzistado.
Kion ni atingis per kaj por nia nacia lingvo en nia lando, tio
Sa.jnis al ni atingebla en nia Esperantujo per kaj por nia lingvo internacia. Tial ni enkondukis okaze de la va Internacia Kongreso en la
Esperantan vivon, la Florajn Ludojn, kiel unuan stonon de tradicio
sekvinda kaj kiu, laií nia kredo, ne devis kaj ne povis malaperi el
nia organizajo.
Bedaiírinde, -eble pro nia kulpo, êar ni ne tro sufiêe propagandis
aií klarigis gin- bedaiírinde,oni ne tre bone komprenis la celon kaj
la spiriton de la Floraj Ludoj, kaj oni konfuzis ilin kun Literaturaj
konkursoj, kie on i tro rigardas al la premioj kaj al la rilata merito
de la premiitaj verkoj, kie la aiítoroj estas aplaiídataj personoj sidantaj en unu flanko kaj la publiko estas personaro, kiu aplaiídas de
flanko tute kontraiía. Oni ne komprenis, ke en la Floraj Ludoj, la
boneco de la verko estas konsiderinda, sed ne la êefa afero; ke la pli- malpli granda riêeco de la premioj estas tu te flanka detalo, kiu
ne povas aií ne devas naski emocion; oni ne komprenis ke la objekto
de ilia celo estas la komunio de Popolo kaj Poeto êirkaií la altaro de
Beleco kaj Poezio; la nobligo de la Parolo al la servo de la altaj celoj
de Patrolando kaj Homaro; la plialtigo dum unu momento - unu
fojon êiujare almenaií - de nia animo laca de la deviga trairado tra
la svarmo de la malsuperaj realajoj, la pompa glorigo de la idealistoj
kiel kompenso al la abundeco de prozo en la generala vivado; la
apologio de la revo, la dügo de la Homoj.
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Tia festo ne povas malaperi el nia internacia movado, kaj ni
estas certaj ke gi ne malaperos . Nenia festo adaptigas pli bone al la.
sento kaj inklinoj de la esperantis taj koroj.
Mi alprenis la modestan negustan nomon de <<Literatura Konkurso>> êar altaj celoj inspiras nin. Ni ne deziris okupi, en nia movado,
lokon okupotan de pli grandaj fortoj. Kiam la momento alvenos,
okaze de la IOa Internacia Kongreso en Parizo, ni klopodos apud
niaj francaj amikoj por ke ili restarigu la feston de la Floraj Ludoj.
Francujo, la patrolando de Clemencia !saura ne povos resti surda.
al nia peto; kaj eê ni esperas, ke nia festo enradikigo s kaj restos por
êiam en la êefurbo de la intelekto por ke la tradicio malvolvigu en
pli pompa kaj internacia hejmo.
Se nia deziro malprospe ros, tiam ni alprenos sur nin la respondecon de la entrepreno , kaj ni daurigos la serion de niaj festoj, kun
la nomo de <<Floraj Ludoj>> tiamaniere ke ili farigu pli kaj pli inter-·
naciaj por la plej granda bono kaj amplekso de niaj idealoj.
Gesinjoroj : permesu ke finonte, mi ankau danku vin, neesperantistojn, por via afabla êeesto inter ni, kiu renovigis niajn entuziasmojn, kaj êiujn autorojn, kiuj partopreni s en la konkursoj.
De vi, gensinjoro j, mi petas pardonon por la longeco de mia
parolado. Ne persona plezuro, sed trudo de la kolegoj devigis roin
profiti la okazon publike elmontri niàjn celojn kaj aspirojn.
Al vi, verkistoj, premiitoj kaj ne premiitoj, êiuj senescepte ,
dankon ankoraií. Se ni estis severaj kaj distingema j por la jugo,
post gi ni ne scias ditingi piu, kaj nia danko kaj amo iras egale al
êiu. Mi volus per miaj vortoj doni al vi novan kuragon por proksimaj.
luktoj. Vi ne bezonas tion, sed por la okazo, elêerpu gin ella vortoi
de la Majstro:
<<Ni semas kaj semas, neniam lacigas,
pri 'l tempoj estontaj pensante.
Cent semoj perdigas, mil semoj perdigas,
Ni semas kaj semas konstante.>>
FREDERIC H PUJULÀ

Atente oni aiískultis la paroladon de nia pioniro kaj oni kronis
lian belan verkon per tre longedaiír a aplaiídado .
La Urbestro per la vortoj : <<La festo estas finita>> fermis gin.
La Regino kun sia kortego eliris tra la partero kaj ili estis adiaiíataj
per varmega senfina aplaiído, kiun la êeestantoj entuziasm e dediêis.
al ilia beleco.
Oni forlasis la teatran salonon, post laiíta kantado de <<La Espe-
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ro>>, gojaj pro la tre bela festo, kiu certigis pri la sukceso kaj la forto
de nia granda entrepreno .

.

FESTENO POPOLA
En unu ella salonoj de la <<Casino del Comercio» havis lokon la
popola festeno, kiun êeestis 150 kongresanoj.
Prezidis la festenon la Regino de la Floraj Ludoj, Fino. C. Puig,
apud kiu sidis la Prezidanto de K. E. F. Dro. Bremón, la delegito de
la Urbestro, urbkonsilanto Sro. Ventalló, la fraiílinoj de la ama
kortego, la provinca deputito Sro. Barata, la urba militestro, la
reprezentanto de Ekonoma lVIosto kaj la prezidanto de <•Lumon»
Sro. Alavedra.
te la fino tostis Sroj. Ventalló en la no~o de Terrassa, Barata
kiel provinca deputito, Nin en reprezento de la barcelona gazetaro,
Detché en la nomo de la terrassaj ]urnaloj, Pujula, kiu konstatigis
la frateman spiriton, kiu prezidas kaj regas êiujnniajn festojn, Maynar
delegi to de U. E. A. en Saragossa, Busqué urbkonsilanto, kaj Bremón
kiel prezidanto de nia Federacio.
tiuj parolintoj elmontris siajn bondezirojn por nia agado kaj
proponis al ni sian sindonan kunhelpon. Per varmaj aplaiídoj oni
premiïs iliajn afablajn vortojn.
Kaj grandare oni iris al la Urbodomo, kie okazis la dua kunsida
laboro kaj la fermo de la Kongreso.
LABORA] KUNSIDOJ
UNUA LABORA KUNSIDO
Sabato, zga
Je la 3-a posttagmeze Dro. Bremon malfermas êe la Urbdomo la unuan
laboran kunsidon.
Ptro. Joaquim Coll proponas al la Kongreso ke estu nomataj diplomitaj
profesoroj de K. E. F. Sroj. Pujula kaj Bremón, kiuj formis la unuan ckzamenantaron. Unuanime oni aprobas la proponon.
Sro. Pujula dankas la Kongreson je sia nomo kaj tiu de Dro. Bremón.
Sro. Piferrer, kasisto, legas la financan raporton de 19I1 a a petin tan en la
marta numero de K. E. Li certigas, ke la nuna stato de niaj financoj estas
kontentiga kaj ke la K E. F. havas certan longan vivon de tiu vidpunkto.
Unuvoêe kaj per aplaiídado al nia diligenta kasisto estas aprobitaj la kalkuloj.
La sekretario legas poste la proponojn, kiuj aperis en la junia numero de
K. E. Dro . Bremón metas en diskutadon tiujn subskribitajn de Sro. Amades.
Tiu ei kongresano transdonas la defendon de ili al Sro. Grau. Post defcndo
de tin Sro. oni aprobas unuvoêe la aldonon a lla dua paragrafo de la 4-" regulo:
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•kaj iliaj anoj povos pagi la kotizajon dekduon e laü monatoj. Por
tia afero
la Prezidan toj sin turnos rekte al la Kasisto-Administranto.~
Same okazas rilate la aldonon al la unua paragraf o de \a regulo 5.a:
•ka}
Vic-sekr etario•. Ci estas aprobita unuvoêe.
· Pastro Coll petas la parolon por defendi la unuigon de la lastaj proponoj
dc Sro. Amades, kiujn ankoraü oni ne diskutis. Sro. Pujula, lin responda
nte.
longe klarigas la sencon de ambaú proponoj .
Sro. Grau kredas, ke oni devus deklari ke kvankam la loko de kasisto
tarigos konstant a, la persono, kiu gin okupos, povos lasi la lokon tu te libere
kiam
li tion deziros. (Vidu no.• 6 (27)
Dro. Palleja defendas la forigon de la !asta paragraf o de la regulo 7a,
sed
ne la aldonon al la sa.
P er varmaj kaj facila j vortoj Sro. Rocamor a defendas tiun aldonon;
li
diras ke gi estas konform a alia lastaj financaj teorioj.
Post rektifio de Dro. Palleja, la kasisto Sro. Piferrer dankas la laüdajn
vortojn, kiujn ofte dum tiu diskutad o oni sendis al li, sed li petas liberecon
por
povi cksigi, kiam tio estos al li n eccsa, el la ofico de kasisto.
Unuvoêe estas aprobitaj a mbaü reformoj . Ili estas:
Aldono al la fino de Ja artikolo s. a: <•La ofico de Kasisto-A dministra
nto
estos konstant a. Kiu plenuma s tiun oficon restos en gi, gis ordono de
la Direkta
Komitato , kiu gin prezento s al aprobo de la venonta kongrcso.~
Forigo de la lastaj vortoj de la artikolo 7.• •La anoj de la D. K. nur povos
esti reelektita j unufojon. ~
Pas tro Dro. Coll defendas la proponon pri a.kiro de standard o de la K.
E. F.
Li proponas por tiu celo la kreon de du komitato j, unu el ili konsistan
ta el
Sinoj. Rebours de Pujula, Rosal de Rosals kaj Finoj. Mercé Gili, C. Saltiveri
kaj
Euhlia Rossell. La alia, el Sroj . Prezidan to, Sekretari o kaj Kasisto de
K. E. F.
kune kun Ptro. Planas kaj Sro . Pujula. Li proponas ankaü, ke tiuj
komitato j
povu esti plügataj per aliaj personoj kaj ke estu malferm ata monkolek
to sur
la pagoj de K. E.
Oni aprobas per longa aplaúdad o tiun proponon .
Sro. Dalmau petas ke la monkole kto estu tuj komenca ta.
La Prezidan to komisias Dron. Coll por ke li starigu tiajn komitato
jn,
kion li akceptas .
Sro. Pujula opínias, ke Ptro. Coll devas esti ankaú komitata no kaj la
kongreso decídas tion.
Per m allongaj vortoj Sro . Delclós petas, ke la standard o nur prezentu
la
stelon kaj koloron de Esperant o.
Post kelkaj klarígoj kaj malgrand a dískutad o oní proponas , kaj la
Kongreso donas unuanim e, voêon de konfido al la pristanda rdaj komitato
j.
Oni legas proponon pri la starigo de Konserv antaro de la Literatur a
Konkurso. Ptro. Colllega s kaj defendas la regularan per kiu gi devas sin regi.
Sro . Rocamor a opinías, ke tiu propono devas estí publikig ata s ur la pagoj
de K. E . kaj dona ta al enketo publika, por ke oni povu raporti pri gi
en la venon ta Kongreso .
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Tia! ke Dro. Coll opinias tu te same, la Kongreso tion decidas. Poste êar
estis la datreveno de la mortigo de Sro. Doménec Serda la kunvenantoj laií peto
de la Prezidanto starigis kelkajn momentojn por honori la samideanon, kiu
tiom laboris por nia K. E. F.
Tiel finigis la unua labora kunsido, kiu estis ja tute grava.
DUA LABORA KUNSIDO
Dimanêo, 30•
Je la 4a kaj duono kunvenas la kongresanoj en la salonon de la Urbdomo.
Prezidas la kunsidon, kiella antaüan, Sro. Bremón.
Li demandas u nue alia Kongreso êu o ni po vas pridiskuti kelkajn proponojn
lasthore prczentitajn, ne publicitajn sekve en K. E. Oni respondas jese al tiu
demando.
La sekretario Sro. Pellicer legas proponon de Dro. Coll per kiu li petas ke
la Kougreso petu la Barcelonan Urbestraron, ke gi permesu alia urbaj gvardianoj kunporti insignojn de la lingvoj, kiujn ili parolas.
Sro. Aubeyzón diras, ke la estinta Centra Kornitato de Barcelona petis
jam tion sensukcese. Lin respondas Sro. Dalmau klarigante la eblan kaüzon
de tiu malsukceso kaj oni aprobas la proponon unuvoêe, post kclkaj paroloj
de Dro. Coll, dirantaj ke tiu propono dcvenas de du urbaj gvardianoj.
Estas legata propono kiun subskribas Sroj Amades, Bordas k. t. p. gis
38 subskribintoj. Per gi oni starigas komision, kiu zorgos pri la eldono de perioda
folio katalune redaktita, kiu estos disdonata en lernejoj, kulturasocioj, k. t. p.
La direktoro de tiu folio estos tiu de K. E. kaj la Komisiono estos elektata de
la Direkta Komi tato de K. E. F. Por pagi la elspezojn, oni proponas rninimuman
jaran kotizajon laüvolan de o' so ptoj.
Sro. Serrana petas, ke tiu propaganda folio es tu ankaü hispane r edaktita.
Sro. Amades opinias, ke tia! ke ekzistas jam Societoj por propaganda en
landoj de hispana lingvo, ni ne rajtas preni sur nin ilian rolon.
Reparolas Sro. Serrana de sia vidpunkto, kaj Sro. Aubcyzón sin montras
konforma al tio, kion diris Sro. Amades.
Sro. Pujula petas ke, <:ar en Barcelona logas grandnombre la francoj,
germanoj k. t. p. la folio estu redaktita per la lingvo, kiun oni opinios necesa.
La subskribinto de la propono Sro. Campdelacreu petas, ke gi estu voêdonita tiel, kiel li gin s u bskribis.
Post interesa interdiskutado inter Sroj. Serrana kaj Pujula oni aprobas
per plimulto de voêoj ke gi estu redàktita nur katalune.
Sro. Pujula diras, ke neniel pro malarnikecoj sed nur pro monaj aferoj oni
aprobis la proponon tiele, (Longaj aplaüdoj.)
La sekretario legas proponon subskribitan de Sro. Aubeyzón kaj 12 kongresanoj per kiu li petas alta Kongreso, ke gi e lek tu komisionon por efektivigi
la unuigon de la barcelonaj grupoj.
La prezidanto diras, ke kvankam la celo de tiu propono es tas tu te laüdinda,
la Direkta komitato opinias ke la propono ne povas esti pridiskutita en nia
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Kongreso, tia! ke ~i rilatas nur tu te lokau aferon . La decido de la D. K. rstas
a.probita per granda plimulto de voêoj.
Sro. Aubeyzón kredas, ke la aliaj subskribintoj voêdonis kontraií ili mero
1;:aj petas al ili klarigon.
Je la nomoj de la subskribiutoj Sro. Rocamora diras, kc ili tute ne kredis,
ke tio estis lo ka afero kaj ke nuu sekve ili formetas siajn subskribojn ella propouo.
Sro . Pujula priparolas pri la organizado de la Literaturaj konkursoj kaj
petas al la Kongreso voêon de konfido al la nuna Jugantaro por ke ~i mero
elcktu la no van. Post klarigo de Dro. Brcmón oni voêdonas unuanime. Sro. Pujula dankas Sron. D elclós por la vortoj, per kiuj tiu êi tre laudis la Jaboron de
la Jugau taro de la nuna konkurso.
L::~. Prezidanto prezentas a l la Kongreso la oficialajn dokumentojn per
kiuj la grupoj de R eu s, Olot kaj St. Feliu de Guíxols petas, ke la IVa kongreso
okazu en iliaj respektivaj urboj.
Tia! ke la dokumento de St. Feliu nur estas subskribita de la Joka grupo
kaj la aliaj es tas subskribitaj de la urbcstraro kaj êiuj lokaj socictoj, o ni rifuzas,
kvanka.m gin dankante, tian peion.
La delegitoj de Olot kaj Reus konsentas, ke la Kongreso voêdonu ne nur
un u, sed la du vcnontajn kongresojn, scd ili ne konsentas pri la jaroj dum kiuj
ili devos okazi.
Sro. Aguadé el Reus faras belau paroladon defendante la efektivigon de
la IV• en Reus. Sro. Prat per ankaü bclaj paroloj !in respondas, petante ke
gi okazu en Olot.
Sro. Molgosa demandas, êu ne estos kontraiíregule voêdoni pri du kongresoj.
Parolas ankoraií en vigia diskutado por kaj kontraú tiu demando Sroj. Pujula, Molgosa, Pellicer, Marba, Abadal, Grau, Serrano, Rocamora, Dalmau kaj
Rosals.
Oni decidas per plimulto de voêoj, ke oni nur elektu la venontan kongresurbon.
La sekretario legas tclegramon de la Urbestro de Reus jus ricevitan, kiu
diras esperante : •Nome de la urbo, mi salutas kongresanojn proponante kunhelpon, se ili voêdonas okazigi la kvaran en Reus. Urbestro Ciurana.• (Longan
aplaúdon.)
La Prezidanto metas en baloton la kongresurbon de la IV• kongreso.
Estas elektita per plimulto dc voêoj la urbon Olot.
La Direkta Komitato kaj Rcdakcio de K. E. ne partopn·nis en la du lastaj
balotadoj.
Sro. Aguadé el Reus scügas ke li helpos kiel e ble plej multe por ke la IV~ en
Olot atingu sukceson. Granda aplaüdado premias liajn noblajn kaj sincerajn
vortojn.
Sro. Rocamora pctas, ke la venonta kongreso esprimu la deziron ke
la va okazu en Reus. Li opinias, ke oni devus sendi alia Reüs'a Urbestraro
kaj alia tieaj lokaj grupoj dokumenton dankante iliajn proponojn kaj sciigante
la deziron jus esprimitan de la Kongreso . (Cenerala a pro bo.)
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Sro. Prat, el Olot, dankas la Kongreson por ~ia decido :li antaúvidas grandan sukceson por la IV•.
Oni aprobas poste unuanime la jenan financan aldonon al la regulo 7a,
nepre necesan post la aprobo de la aldono alia dua paragrafo de la 4a regulo
aprobita en la unua kunsido : tPovos partopreni la kongresojn nur tiuj, kiui
pagis la monat-kotizajojn de la komenco de la Januara monato. ~
Estas aprobitaj ankaú unuanime dankajn vo<:ojn al la Urbestraro de
Terrassa, al la Aútoritatuloj, Loka Komitato kaj gazetaro.
Oni aprobas sendi dokumenton a l la Ministro de Instruado dankante por
la Re~a Ordono permesanta la instruadon de Esperanto ee la oficialaj lernejoj,
kaj aliajn al Dro. Zamenhof kaj al Sro. Bicknell salutante ilin.
Sro. Pujula petas parolon je la nomoj de kelkaj kongresanoj por prezenti
al la kongreso la jenan komitaton por rg12a-13a:
Sro Romul Rocamora, Prezidanto; Pas tro J. Planas Sadurní, Vic-prczidanto; Sro. Estanislau Pellicer, Sekretario; Sro. Manel Bordas, Víc-Sekretario
kaj Sro. Esteve Rey, kalkulisto. (Laü la aprobita aldono Sro. J. Píferrer restas
konstante kíel Kasisto-Administranto .)
Sro. Pujula per varmaj vortoj laüdas la agojn faritojn de Ptro. Planas kaj
de Sro Pellicer, kaj montras la fervoron kiun ili havas al K. E. F. kaj Esperanto
La Kongreso per longedaüra aplaüdo akceptas la novan komitaton.
O ni proponas, kaj la Kongreso akceptas, doni dankan esprimon al Dro. Brem6n kaj ceteraj komitatanoj dum laintertcmpo I9II 8 -I2•, kiunilikoreakceptasSro. Albíñana en la nomo de la Urbestraro gratulas la Kongreson por la
sukceso kiun gi atingís kaj salutas la Prezidanton, (kiu tiam estis Ptro. Planas)kíel rcprezentanton de la tuta kongresanaro.
Finas la laborojn de la Kongreso kune kun varma aplaüdado la kanto de
•La Espero~ kaj krioj de ~Vivu Esperant~ kaj •Vivu nia IV b.

RESUMA IMPRESO
Multaj kongresanoj foriris el Terrassa tuj post la fermo de la
Kongreso; en la stacidomo bruis la gojkrioj kaj adiaiíoj de niaj amikoj,
kiuj iris alporti la entuziasmon, kiun ili eerpis ella kongresfestoj, al
siaj kolegoj de la respektivaj urboj.
Sur eiuj lipoj florís la frazo : gis la IVa en Olot!
Grandnombro de esperantistoj restis en Terrassa gis la lundo.
kaj multaj el ili êeestis la teatran prezentadon dediêitan al la kon- .
gresanoj de la artista bando de Sro. Larra. Ankaií la tutan dimanêon.
la verdaj steloj de niaj insignoj vidigis en êiuj societejoj, prezentante
belan kolornoton.
Grava barcelona jurnalo (El Poble Catala) raportis pri la
Illa Kongreso de K. E. F. jene:
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«La nra kataluna esperantista kongreso elestis ega sukceso
supera al la esperoj de siaj organizintoj. C-in êeestis eirkaü soo kongresanoj el êiuj regionoj de Katalunujo.
La decidoj kaj laboroj de la kongreso serene farigis kaj iliaj
rezultatoj estis videble praktikaj. êiuj personoj alportis al la diskutado tiajn entuziasmon kaj amonal la celo, kiajn oni ne vidas en
alia j kongresoj .>>
Ni povas aldoni ke la !asta frazo guste prezentas la karakterizan
aspekton de la Kongreso.
êe l' fino de nia raporto, niavice ni devas diri ankaií : Karaj
geamikoj, gis nia Iva en Olot!

* * *
Silento
Meze de tiom da gojoj alportitaj al ni de la Kongreso, sin trovas
êagreno pri kiu ni ne povas silenti. Ci estas la agrnaniero de Tutmonda
Espero presorgano de la nuna grupeto <<Espero Kataluna~. Duro la
preparado de la nra Kongreso, duro la Kongreso mero, Tutmonda
Espero eê unu solan vorton ne diris pri gi. Tial ke oni ne povas kredi
pri manko de loko, êar tiu bulteno publikigas êiujn (kaj NUR) ajn
cirkulerojn pri êio ajn kun la plej malgrandaj detaloj; tial ke gi nomas
sin iomete trograndige «organo de la kataluna esperantistarm> (sic),
niaj alilandaj samideanoj povus suspekti, ke eble nia organizajo kun
sia multenombr a anaro, gruparo kaj sukcesoj, kun sia grava rilat.o
kun la enlandaj aiítoritatoj, es tas neesperantis ta au kontraiíesperantista entrepreno, - mi rajtas peti nun klarigojn pri Ja silento de
Tutmonda Espero, al niaj karaj amikoj sinjoroj Urbez, prezídanto de
Espero Kataluna, Alfonso Sabadell, efektiva direktoro de la bulteno,
kaj en lasta flanko al Tobella, gia presisto.
La honoro de nia kvindeko da grupoj kaj kvincento da membroj
postulas tion, krom tiu de la kelkaj bonaj samideanoj, kiuj ankorau
restas en Espero Kataluna, - êar oni ankaií povus jugi suspektinda
tian malvarmon antaií la sukceso de Esperanto en nia lando.
FRED. PUJULA

*

*

*
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n.
diferenco
Ja
tuj
tas
sen
oreloj
latinaj
Niaj
aliaj.
Ja
de
-sonojn tu te apartajn unuj
profunda
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kolore ol per blinda sekvo de regulo. Persone, ce ofte genas al mi, la sonorilet
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pri kiu parolas Carducci . Tial mi ne kritikas,
gin kiel
<l.emandas. êicl sajnas al mi, ke ni ne devas trouzi la liberecon uzante
principon .
Andrco
Fantomo j (fantazia jo) el I van Turgenev . Ella rusa lingvo tradukis Dro.
o.
Fiscr. Esperant a Bibliotek o Danubo, n. o r. Bucurest i. Editura Esperant
o.roo.)
(Sm.
o'25.
fr.
14, str. Belveder e, q. Prezo :
Turgenev estas sufiee konata kiel verkisto, kaj la esperant a stilo de Sinjoro
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almeuzata kun vortoj kiuj MONTRAS malproks iman aferon. Se ne la montreco
nccesa.
nepre
estas
imeco
nau la esprimo de malproks
Fi§er
Malgraií tiuj ei kritiketo j, kiuj e ble ne es tas gustaj, la traduko de Sro.
belajojn,
es tas Jeginda kaj neniu devas vi di en ili mallaüdo n al gi. Se ni ne ci tas
gi es tas simple êar ni ne deziras represi la tu tan brosuron .
TAMEN.
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EN LANDA MOVADO
Dro. Roman Palleja, nia kara amiko, delcgito de K. E. F. en Ulldemolins,
havis la malfelieon p erdi sian patrinon, kiun la Morto forprenis. Ni petas lin
volu akcepti la esprimon de l' sincera kondolenco de ~Kataluna Esperantista
Federacio».
BARCELOXA
La ~Kataluna Ligo de Katolikaj Esperantistoj» organizis tre belan ka}
sukcesplenan feston la g•n de Junio, por regali la anojn dc la kurso de Esperanto
de nia Universitato. Partoprenis Sroj. Broncaret, Monjonell, Miquel, Rivera,
Mauri, Torrents el tiu kurso, kaj Sroj. Mas, Vila, Mila ella kurso de Katolika
Ligo. Ciuj legis esperantajn verketojn, kiuj es1.is varme aplaiídataj dc la eecstantaro. Tre interesan paroladon faris Sro. Pujula y Vallés, kiu salutis la audantaron je la nomo de la mondo esperantista, kaj konstatis ke la sukccso de la.
okazanta fcsto estas ja plej granda kontraudiro al tiuj, kiuj asertas ke la katolikoj nc scias partopreni la progrcson. Plie li invitis la katolikojn lerni kaj labori
scneese por Esperanto, forigante kelkajn dubojn pri la krcado de la lingvoj
kaj lingvo-konfuzo en la Babilona turo. Sro. Pujula auskultis fortajn aplaudojnDro. J. Coll, Ptro. profesoro de Esperanto en la Universitato, post kelkaj vorto!
per kiuj li dankis al tiuj partoprenintoj kaj eeestantoj, disdonis luksajn diplomojn alia anoj de la Universitata kurso, kaj legisla nomojn de la Sroj. kiuj.
meritis, laií la tribunalo, la Premion Universitat. Jen la nomoj : Unua premio:
50 ptoj. Sro. Jozefo Monjonell. Dua Premio : 25 ptcj. Sro. Antono Miquel.
1W:enciof. Sroj. Jozefo Mauri kaj Ramono Corominas. La premütoj ricevis la
premiojn meze de la aplaiídoj de la eeestantoj. Dum la festo estis kantataj.
belaj kantoj kaj je la fino estis ludata la kataluna komedio '(<Los Ban dolers~La laborema kaj senlaca grupo «Ciam Antaiíem okazigis la gan de Junio tre
belan, amuzan kaj propagandan ekskurson. Per granda aiítomobilo, ornamita.
per verdaj stelaj kaj flagoj, 45 el giaj membroj veturis al Montserrat, kie ili
vizitis Ja monanejon kaj tiujn rimarkindajojn. Tie ili havis la neatenditan
pJezuron renkonti francan samideaninon, kiu pasigis en la bela kataluna montokelke da tagoj.
Lau la eiama kutimo de •Ciam ... ~ la ekskursantoj dissemis grandnombre
la foliojn propagandajn eldonitajn de nia Federacio. Estas dezirinde ke similai
ekskursoj ofte ripetigu.

Ce la grupo «Semo» okazis la z6•n de Ja pasinta J unio interesa parolado
pri Terrassa kaj nia lli"' Kongreso, farita de nia samceJano Sro. Grau Casas.
Tiu konferenco bedaurinde ne estis multe eeestata. Sro. Grau pasigis al ni
per sia flua kaj elokventa parolo preskau horon, montrante per Ja klisoj , kiujn
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afable sendis niaj Terrassaj samideanoj, la plej belajn antikvan kaj modernajn
konstruajojn, kiujn ni dum la Kongreso havia la plezuron viziti.
Post la konferenco Sro. Grau estis aplaií.dita kaj gratuli ta de eiuj eeestintoj.
VILANOVA I GELTRU
Dum la 25"', 26a. kaj 27"' de Majo okazis en tiu urbo la grava Dua Kongreso
de Ateneoj kaj Kulturaj Societoj. La 27"", ee la Biblioteko-Muzeo Balaguer,
nia sprita kaj klera verkisto Sro. Pujula Vallés, fans paroladon pri la temo:
~La es ton ta !iteraturo. Kiu estos gia lingvo ?~La eeestantaro estis multnombra.
Sro. Pujula, kiun atente aií.skultis eiuj, ricevis je la fino justan aplaiídon por sia
laiídinda parolado. Tiu filologa majstrajo estos presita.
En la sama Kongreso, Sro. LI. Jou Olió, ella Komisio de Pedagogio, lertc
parolis pri la jeoa oficiala temo : <•Kiajn lingvojn oni devas uzi
elokvente
kaj
en la lernejo de la Ateneoj ?~ Estis la tria konkludo- unuvoee a pro bita- de
lia disertacio : *En la superaj kursoj de la ateneaj lernejoj oni devas instruí la
internacian lingvon Esperanto.~- F, M.

***
KONGRESOJ KAJ EKSPOZICIOJ
Provizora programo de la VIII• Universala Kongreso Esperantista en Krakovo
I

I·I8-Aiíg. 1912

Di mante: la r r.8.- Inauguro de la Kongreso.- Vespere, komuna festmango.
Lunde : la 12.8.- Kongresaj kunsidoj.- Vespere, Jubilea Festvespero.
Marde: la 13.8.- Ekskurso al salminejoj en ·wieliczka.- Vizitado de la Kongresurbo. - Vespere, lumbildaj paroladoj.
Merkrede : la 14.8. - Kongresaj kunsidoj. - Vespere, teatraj prezentadoj:
por unu parto de la kongresanoj en la urba teatro la tragedio <<Mazepa•;
por alia parto en la *Teatro de Novajoj& la bur!esko <•Cio en ordo~, kabareto k. a.
]aude: la r;.8.- Diservoj kun esperantaj predikoj en katolika kaj protestanta
pregejoj. - Manovroj de la Ruga Kruco. - Disdono de la premioj de la
Literatura konkurso. - Vespere, baio.
Vendrede: la 16.8.- Kongresaj kunsidoj.- Vespere, teatraj prezentadoj; vidu!
merkrede. - Ambaií partoj de la kongresanoj sangos la teatrojn.
Sabata : la 17.8.- Finferma kunsido de la kongreso.- Vespere, koncerto.
D~·manee: la r8.8.- Festa parado de la krakova garnizono, okaze de la 82• naskigotago de imperiestro Francisko Jozefo I:
Postkongresa ekskurso al Zakopane, vizitado de Tatra-montaro kaj piua vojago
al Budapestaj kongresoj .
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Jlla Jnternacia Kongreso de Katolikaj Esperantistoj en Budapest
18-22
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Ni ricevis la trian cirkuleron de tiu kongreso, kiu publikigas Ja proponitan,
ne ankoraü definitivan, programon.
Manko de loko malpermesas, ke ni publicu gin, laü ni dezirus.
Esperantista ekspozicio en Trondhjem. Norvegujo

Por plibonigi la staton de nia movado en Norvegujo Ja Esperantista Grupo
en Trondhjem organizas ekspozicion. Ni petas niajn amikojn, volu helpi al
gia sukceso, sendante al la nomita grupo êiuspecajn esperantajojn.
LA KOMITATO

***
Oficiala Parto
-La Komi tato de K. E. F. delegis Sron. Pujula y Vallés, por ke li defendu
en la Krakova kongreso internada la organizon de la esperantistaro proponitan de nia kara Majstro, Dro. Zamenhof.
En la okazo se li ne povus veturi Krakovon, la Komitato rajtigas !in trausdoni la delegon al alia reprezentanto, laü sia bontrovo.
-Ni petas êiujn komitatanojn de la grupoj aligintaj al K. E. F. ke ili
klopodu profiti la konkludon de la rua kongreso pri aligoj pagotaj po 25 centimoj eiumonate.
Ni esperas ke tio povos baldaü plinombrigi niajn vicojn. Oni turnu sin
al Kasisto-Administranto Sro. Piferrer, str. Gracia, 12, Sabadell.

KORESPONDADO
J. Gener. Sta. Coloma de F arnés. Ni dankas vian raporton, kiun ni ne
enpresigas pro manko de loko, kaj tiel ke gi estas malmulte interesa.- S. E.
Vendrell. Dankon. Ci estas nepublicebla.- A. Fortet. Olot. Ni transdonis vian
saluton al terrassaj samideanoj. -M. P. Antwerpen. Siatempe estos respondata
via letero.
Presejo «L'Avenç»: Rambla de Catalunya, 24.- BARCELONA

LLISTA DE DELEGATS AUTORITZA TS PER LA ADMINISTRACIÓ DE
K. E. F. PER A REBRE LES QUOTES

:

Sabadell .
Reus.
Vilanova i Geltrú
Barbarà.
Balaguer
Cambrils
Olot.
Terrassa.
Manlleu.
Barcelona .
Tarragona.
Castellar del Vallès.
Arbós .
Vendrell
Igualada
Girona.
Vilafranca del Panadés
Ulldemolins . . .
Sta. Coloma de Farnés
Lleida .
La Escala .
Mataró.
Premià de Mar
Th·issa.
Moncada .
Berga . .
Sant Feliu de Codinas.
Banvolas . . . . .
Sant Feliu de Guíxols.
Vic .
Borjes Blanques.
Palafrugell
Bégas .
Manresa .

Lloc Social .
Sr. E. Aguadé
F. I\lestres
)>
» J. Puigbonet.
» .M. Espar Boquer
Sta. J . Masaguer.
Sr. I. Juanola.
» A. Oliart .
» LI. Coll .
D. Dalmau
)>
» D. Obiol .
» F. Blanquer .
» G. Ro,·irosa .
» S. EsYertit
» A. 1\losella
» F. Anguet
» A. Robreño
Dr. Roman Pallejà.
» J. Gener . .
» LI ui s Abadal.
» Josep Xíminis
» Josep Solà
» P. Alsina.
» F. l\1. Brú
Dr. Joan Buxó
Sr. Josep Cardona .
» Joaquim Coll
» J. Aulina .
» J. Blanch.
» J. Comella
» F. Rubinat
» J. Marqués Isern
» J. EsteYe Jacas.
» I. Bosch .

Gracia, 12.
Presó, I 5.
Sant Antoni, I i 3·
Sant Pere, 39·
J\liracle, Ï·
Hostal Nou.
Superior, 25, 2.on
Clarís, 24.
Vora del Ter, 21.
Dipu1ació, 327, 3·'• 1."
Unión, 9. 3'·
Fonts Calents.
Major, 2.
Cristina Baixa, 5.
P de Ja Constitució, I 1.
Progrés , 20.
Puigmoltó. 14.
Carretera. 2.
Verge l'viaria, 1, 2.ou
1\Iajor. I2 i '4·
Fabrica génerosde punt
Sant Josep, 46.
Camí Reial, 81 i 79·
Avall, 16.
Farmaceutic.
Vicari.
Turers, 49·
Caymo. 32.
Plassa Major, 18.
Pals . r.
Arrabal S. Martí, I9·
Bruch. I.

Ademés poden enviar-se també directament a l'Administraci ó:
Gracia, 12, Sabadell, amb sagells de 15 centíms
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La V111 I nternacw Kongreso Esperantista en
Krakovo, Kataluna Esperantista.- Pn ... , Fred.
Pujulà.- Peto, La Redakcio. -El So/data Kunvivado, joscfo Grau.- Post la II• Literatura ]{onkurso, K. E. - I I
Lttemtura I(onkurso de la
K. E. F., Fred. Pujulà.- ](atalunaj efemeridof.Enlanda Movado. - La IV• Kongreso de}(. E. F.,
Josefo Grau. - Ofictala Parlo. - ](orespo¡¡dado .
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Societoj kaj Grupoj aligintaj al
-

"Kataluna Esperantista Federacio"

I•

Esoeranta Semo.
NÓva Sem5l . .
Frateca Kunigo.
V1ka Esperantistaro
Esperanta Nesto.
Olota S1elo
. .
Lumon . .
Ca~tno del Cnmercio
Espera o tista Junularo.
Esperan:a Juneco .
.
La Hondo. . . . . .
..
Esperanta Fako (secció del C. A. tle D. del C. y la l.l .
Ciam Antai'!en . . . . . . .
Semo (AtPneo E. P.)
¡;:,cola Universitaria
Fori~u Barojn .
Esperanta Frateco
Kultuto
Barcelona S telo.
lJnió Cata anista
NoYan Vojon
Esperanto kaj Patrujo.
.
E1·olucio .
Uni1·ersala Frateco
..
¡Supren!
. .
Esoeranta Ai:íroro .
Esperanta Racionala Grupo.
Tarrago'lo Esperanta.
¡\1onta Grupeto.
.
E!-per~nta 11 kvofalo
Gc·rona Esoerantistaro
Amo bj Espero
Paca¡ Batalanl0j .
Laboro Esperanta .
Esperantista Grupo.
Kamparo .
. .
Frateco .
Esperantista Amikeco.
Esperanta Amo. .
Esoeranta ldealo . .
Montsanta Stelo . .
E'peranta AmÍKaro .
llerda Espero
Frateco . . . . . .
Cetona Esperantista Ligo
Badalona Stelo . . . .
Paco kaj Amo
Verda Stelo .

Sabadell
Reus
»
Vic
Barbarà del Vallès
Olot
Terrassa
»

»
Barcelona
»
»
»
»
»
»
>>

»
»
»

»
})

»
»
»

»
Tarragona
Sant Llorenç Savall
Ri pollet
Girona
»
Castellar del Vallés
Vilanova i Geltrú
Mataró

s. Pervetua de Ja Dloaurta

Vendrell
Manlleu
»
.
. S. Coloma de Farnés
Ulldemolins
Ban1·olas
Lleida
S. Feliu de Guíxols
»
»
Badalona
Palafrugell
Flix
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E N H A V O : La VI I I I nternacia Kongreso Esperantista, Ka tal una Esperantista.- Pri ... , Fred. Pujulà.- Peto, La Redakcio.- El Soldata Kunvivado, Josefo Grau.-Post la II• Literat~tra Konkurso, K. E .-III& Literatura
Konkurso, Fred. Pujulà. -Katalunai efemeridoi.- Enlanda Movado. -La
V.Ia Kongreso de K. E. F., J osefo Grau. -Oficiala Parto.- Korespondado.

La VIII Internacia Kongreso
Esperantista en Krakovo
VIII Internacia Kongreso, nia grandio_za êiujara kunvenego okazis jam en Krakovo plensukcese. Ni goju!
Detalan raporton pri gi ni ne povas enpresigi pro manko
•
de sufiêa tempo. En la venonta numero de <(Kataluna Esperantista>>
gi aperos. Ni povas antausciigi al niaj amikoj, ke la Kongreso, laií.
propono de Sro. Cario Bourlet, kiun K. E. en la nomo de K. E. F.
sincere dankas, decidís unuanime esprimi korain dankofn al la Urbestraroj de Terrassa kaj Sabadell por iliaj decidoj doni la nomon
de Dro. Zamenhof al du urbastratoj; pruvante tiamaniere sian estimon por Esperanto.
Ni supreniris alian stupon. Niaj polaj amikoj povas esti fieraj je
la granda sukceso de la VIII Kongreso. Ni sendas al ili nian gratulon kaj aplaudon. Ni povas esperi. Ni atingos plenan venkon!
IA
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PRI ...
]ASCINTO BREMON

y

MASGRAU

ASCINTO Bremón ne plu estas nia Prezidanto. Lia parolado,
legita en la malferma kunsido de nia Ill 6 Kongreso,
estas sufiee klara; la aplaiídoj, per kiuj gi estis premiita,
•
sparas al ni la klopodon klarigi, ke se li ne piu estas nia Prezidanto,
li restos por eiam la amiko, la samideano, la fervorulo al kiu ni eiuj
suldas profundan dankon por la senlacaj laboroj, kiujn li dedieis al
nia afero.
Dum du jaroj, en la malfacila loko, kiun li okupis, li montris
inteligentan komprenon de la tasko, kiu estis al li konfidita. Lia
kvietemo, lia energia delikateco, lia egalanimeco, solvis amason da
malfacila)oj en la unuaj momentoj de nia organizado. Li nun deziris
ripozi en la vicoj de la simplaj samideanoj. Li jam tion deziris Ja
pasintan jaron, kaj la kongreso trudis al li novajn servojn al la afero.
La malvarmeco de Bremon, kiu tiom multe utilis al nia movado,
estas certe tre granda, sed gi neniam povos malvarmigi la varmecon
de nia estimo kaj danko por li.
RoMuL S. RocAMoRA. ·
Li estas nova esperantisto. Antaií. unu jaro neniu konis lin kiel
samideanon, kaj en kelkaj monatoj li tiel multe agis, propagandis,
laboris, sin oferís por Esperanto, ke li estis nomata Prezidanto de
nia «Federacio>> per unuanima aplaiídado de nia Ill6 Kongreso.
Lia entuziasmo por Esperanto estas tiel granda, ke li delasis
siajn politikajn inklinojn por plene sin doni al gia propagando. En
la Universitato li farigis advokato; en la Normala Lemejo - instruisto. Liaj pedagogiaj scioj kaj lia elokventa parolo estas nun al la
servo de nia propagando kaj defendo. Ne necese estas laudi lin. Liaj
agoj lin laiídos.
Li kun Sro. Rey - prezidanto de <<Barcelona Stelo~, kaj Sro.
Bordas, ankaií. aligitaj per unuanima ovacio al la Komitato de la
K. E. F., certe alportos al gi novajn solvojn por niaj prospero kaj
sukceso.
KORESPONDADO
Nenio estas pli kortu5anta ol pensi, kiam ni laboras por Esperanto en nia lando, ke malproksime, en eiu angulo de la mondo, ekzistas homoj, kiuj laboras por la sama afero. En la nuna momento
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eble jam ne estas loko kaj loketo sur la tero, kie la voêo de nia lingvo
ne audigis. Tragedia statistikisto elkalkulis ke êiun sekundon mortas
homo sur la tero. La penso pri tiu gutado de malaperantaj vivoj
turnigas la kapon kaj sovas nian koron en grandan êagrenon aü en
profundan indiferentecon.- Ni atendas la pli gajan, pli optimisman
kalkuliston, kiu instruos nin pri la fluo de homoj esperemaj, kiu
versigas en nian movadon. Lin atendante, ni gojigu per la vido de
tiuj grupetoj, kie senlacaj, fervoraj homoj laboras konstante por la
pligrandigo de nia rondo.
Mi êeestis la fermon pro libertempo de la kurso de <<Rosny sous
Boisl>, kaj se mi estus laca, mi certe elêerpus el gi novajn fortojn
por daüri en la batalado. En unu flanko la infaninoj de la lernejo de
Sinjorino Monot, en la alia, junuloj kaj junulinoj, maturaj homoj,
laboristoj, doktoroj ... La karakteriza mikseco de niaj kunvenoj.
Ili demandis roin privi; mi rakontis al ili. Ni scias ke ni ekzistas,
kaj ni ne konas nin unu la aliajn!! Ni diru : ni ne konas nin unu la
.aliajn,sed ni devas esti konvinkitaj pri la ekzisto de samideanoj,
kiuj êie laboras por la sama afero. Tiu konvinko estu la kuragigilo
de la malgrandaj grupoj, de la izolitaj esperantistoj, kiuj eble neniam
havos la okazon interparoli kun alilandulo! Kia kredo, kia doktrino
povas prezenti tian ekzemplon de sinofero kaj malavareco?!
(Però, sinó parlar amb estrangers, podeu escriure-hi. Els mestres
d'estudi que ensenyen l'Esperanto i els professors de nostres grupos
podran posar llurs deixebles en correspondencia amb altres deixebles
dirigint-se a M adame MoNOT.- RosNY sous Bors.- SEINE.- França. -Els presidents de nostres grupos, que desitjin fer assaber llur
adreça per a oferir la correspondencia dels deixebles respectius,
tenen a la llur disposició les pagines del Kataluna Esperantista, on
obrirem una secció especial si l'afluencia de peticions ho requereix.)
LA INSTRUISTOJ
En Franclando ekzistas Societo, kiu sidas en Parizo, konsistanta
ella membroj de la Franca Instruado. Ci estas nomata <<L'Esperanto
à l'écolel> (Esperanto en la Lernejo). Cia celo estas : r.a. Centraligi
la informojn pri la esperantista movado en la lernejoj. z.a. Kunordigi
la propagandajn penojn en kaj êirkaü la lernejoj. 3.a. Elserêi kaj
.apliki la plej bonan taktikon por enkonduki Esperanton en la oficialajn programojn de la Instruado. 4.a. Fomenti la rilatojn kun la alilandaj pedagogaj esperantistaj grupoj.
Sajnas al mi, ke niaj katalunaj instruistoj esperantistoj estas
jam sufiêe multenombraj, kaj ke ili povus kaj devus starigi similan
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societon Irun similaj celoj. <<Kataluna Esperantisto>> kaj mi persone estas pretaj servi ilin sur tiu vojo. Por pliaj detaloj, ili povas
sin turni al la Prezidanto de <<L'Esperanto à l'école» Sinjoro J. ArZIERE - rue de Berlin. - ALFORTVILLE-Seine. (Franclando).
Aliflanke, ili jam certe scias, ke ekzistas «<nternada Asocio de
Instruistoj>> kiu sidas en ANTWERPEN (Belgujo), strato Boomsche
Steenweg, 444·
FRED. PUJULA
LA RULETO
Kiam pastro Coll, la aiítoro de la bonega traduko de ~La Pastistineto~.
vidis la premion donacitan de la grupo <<Ülota Stelo~, li restis iom surprizita
kaj kuntiris la brovojn. Ne; li neniam povos ornami sian hejmon per tiu granda
bela busto de belega dekoltita virino. Li klopodis klarigi al ni, ke li ne konis
la premion, kiam li tradukis la katalunan kanzonon, per kiu li gajnis gin. Tio
estis por ni feliea okazo, ear ni akiris poeziplenan kantajon ... Sed Pujulà ridetis.
Jen, pastro Coll kaj Sro. Pujulà, lciuj iras al la Bonfara Tombolo de la
Industriaj Lernejoj. Pujulà ludas, prenas la kunrulitan paperon, malvolvas
gin, legas. Li estas premiita per Pro.-eligia brosuro. Li klarigas, ke li nesciis,
kiam li aêetis la bileton ... Pastro Coll ridetas. Sed, jen Pastro Coll, kiu ankaü
aêctas ... Malvolvon, legadon ... Li estas premiita per ruleto!... Li klarigas. Pu·
juià ridetas. Li ridetas kaj donacas la brosuron al pastro Coll, kiu ridetas kaj
donacas la ruleton al Pujulà.
Dum la tuta Kongreso, oni povis vidi ambaií pionirojn, kiuj sin ka.Sas
por ludeti. •Por kio vi vetas?& ~Por la sukceso de tiu êi kunsido~ ~Kaj vi?& •Mi
ankaií.~ La nadlo turnigas. Para? Senpara? ... Unufojon gajnis unu, aliafojon
gajnis la. alia.. Sed la sukceso de la Kongresaj okazintajoj êiam gajnis.
La ruleto de niaj pioniroj estis kvazaií simbolo.

***

Peto

Ni insiste petas ma]n amikojn bonvolu memori, ke duro la

III" Kongreso de KATALUNA EsPERANTISTA FEDERACIO, estis malfermata monkolekto por akiri standardon por la Federacio. La liston
de mondonacoj, kiu certe kreskos êi tiun monaton; ni publikigos per
la oktobra numero de KATALUNA ESPERANTISTO.
Ankaií. ni publikigos la PROJEKTON DE REGULARO POR LA STARIGO DE KoNSERVANTARo DE LA FLORAJ LuDOJ DE K. E. F., kiun
verkis Dro. Joaquim Coll, kaj kiu lau decido de la terrassa kongreso·
estos donata al publiko enketo.
LA REDAKCIO

~
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El Solda ta Kunvivado'
DEVIZO:

4En nigra nokto tute sole
Mi staras gardon senparole. ~

tiuj de mia antaii longe pasinta militserva tempo, mi memoras, kiella plej kortusantan, la epizodon, kiun mi priskribas êisube. Tion plej interesan, kio skuis pli forte mian
•
animon, mi ne povas traduki per vortoj; gi estas io nemateria, kio
vibrigis min kortuSite kiel neniam dum mia vivo, kaj plifirmigis mian
opinion, ke sU:b la soldata uniformo la viroj vere sin sentas fratoj.
L

Li kaj mi venis samtempe en soldatejon, kaj de la unua tago
ni estis kunuloj; sed interni ekzistis nenia alinklino. Liaj maldelikata
edukiteco kaj kamparana sinteno, kiujn mi rigardis de la alto de
mia fiereco, tre apartigis min de li kaj mi nur diris al li la vortojn
tutnecesajn. te instrueja kampo, lia mallerteco fari la taktikajn
movojn estis la kaiizo, kial la instruanta oficiro ofte devigis nian
Tekrutaron rapidege pasadi : tiun êi punon, kiu en kelkaj okazoj
lacigis nin troege, donis al ni nia oficiro, kiam la opaj movoj ne estis
farataj tiel gustece, kiel li deziras; kaj estas rimarkinde, kiom troe
·
li postulis de ni unuformecon je êio.
Mia kompatinda kamarado, ja kontraii sia volo, estis kvazaii
malakordo kaj li suferis duoble, tial ke a1la batoj, kiujn li ricevas de
la instruanto, ni aldonis nian senkompatan rikanadon, kio igis lin
êiun tagon pli mallerta. Sajnas ke, por ke li estu aparte ins~ruita,
li devas esti forigata el nia rekrutaro, kio plibonigos sendube la aliajn
rekrutoj-lernantojn; sed, ne : ni devis pene instruí lin, por spari
al ni la malamitan punon, êar la oficiro postulis, ke li restu kun ni.
Mi lin kompatis senkonscie, per kompatemo miksita kun ia
malSato, pro interna komparado de miaj agoj je tiuj liaj, konsekvence
de kio mi kredis min pli supera, ol lin. Kiel oni bone vidas, mi ja
ne estis tre humilal
La urbo, kien oni veturigis nin por militservi, ne estis tre granda.
Ci etendigas sube êe kruta montdeklivo, apud rivero akvoriêa, antaü
ebena fruktodona kamparo, kiun kunligas kun la urbo ponto jetita
trans la rivero. Supre, sur la monta platajo la arto de multaj generacioj starigis grandiozan katedralon; sed venis almilito, kaj tio,
x.
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kio estis la templa de la spirito kaj la preg-o, fari~is restejo de la forta:
la grandega pregejo estis êírkaiíita per bastionoj kaj i~is nevenkebla
fortikajo. Tamen, la tempo zorgis senutiligi gin, alportadante novajn
pliperfektigojn en la êiuspecajn batalilojn.
Por mi, alkutiminta logadi êe urbo tridekoble pli granda, Ja
plej bela el mia landa, la urbo de mia militservo enhavis nenion
interesan; nur mi satis iradi sur la ponto kaj, haltinte en gia mezo,
rigardadi la forkurantan akvon de la rivero, kiu milde kantadis
malgajan kanton.
Al li, veninta de Ja plej malproksima regiono, kutimigita resti
êe la kamparo, la urbo eble sajnis bela, êar neniam li eliris for, eê
por sindistre promeni.
Unu tagon, reveninte de nia mallonga vespera promenado, mi
lin rekontis sidantan sur sia lito kun letero êe la manoj; gin li donis
al mi, petante min, ke mi gin legu al li. Malgojigajn novajojn gi
a:lportis : lia patrino suferadas gravegan malsanon kaj la kuracísto
certigas, ke si baldau mortos ...
Kian profundan malgajon mi vidis êe liaj okuloj, kiam li sciigis
pri la bedaiírinda afero! Tamen, nur du larmoj subenglitis sur lia
vizago. La morgaiían tagon li petis permeson por foriri al sia hejmo:
gin ja oni donis al li, sed êar li devas pagi la duonkoston de l' veturado gis sia domo, - kiu malfeliêe staras tiom malproksime- kaj
li ne havas sufiêe da mono, li plej dolore devis restadi êe ni.
Post du tagoj venis alia letero : lia patrino mortis, memorante
sian filon, kiu malproksime de si ne povas ricevi sian lastan êirkaiíprenon!
Kiella alian, mi ankaií legis tiun leteron : kiam mi finis la Jegadon, li komencis plori senkonsole. Lia malfeliêo kortusis min kaj
ankaií mi ekploris; tiam sajnis al mi, ke ni estas veraj amikoj : io
iel intima envenis inter nin, .malaperigante la malSaton, kiun mi
sentis.
La sekvintan tagon - estis festo .-mi eliris de la kazerno kun
iuj kolegoj miaj; duro kelke da tempo ni promenis kune, kaj forgesante dummomente nian petolan kutiman gajecon, ni ekmemoris
pri nia kunulo kaj ni p1iparolis lian doloron. Poste, mi ilin adiaiíis,
por ne iri kune al naiíziga kaftrinkejo, kiun ili ordinare êeestis. Mi
pasis sur la ponto, haltante rigardadi kiel êiam la fluantan akvon;
gia eterna kantado sajnis al mi pli malgaja, oliam. Kiam mi alvenis
trans la rivero, mi 5anceligis, elektante la lokon, kien mi iros, kaj
neenirinte en la belan parkon, kies pordoj malfermigas antaií mi,
mi iris antaiíen tra l' êefvojo ..
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Estis sornere : Ja foliplenaj arboj starantaj arnbaüflanke de la
vojo rnovigis pro rnalforta venteto, kiu rnoderigas la troan varmon;
multnombraj pa.seroj pepadis ee la brantoj kaj de tempo al tempo
per sia mirinda kanto najtingalo sin aiídigis ella aro. Post malrnulte,
mi pasis apud grenaj kampoj, kiujn la suno similigas al lagoj de
fandita oro; la urbo estis jam malproksima, kaj lasinte la êefvojon,
mi eniris en vojeton, kiu min kondukis apud la riveron. Mia malgojo
je l' malfeliêo de mia amiko, estis malaperinta; neniel povis esti
alie : Naturo êiam allogis min, kaj bam gi prezenti~is antaií mi, senkompare bela.
La akvodiafana rivero sonetis êe la stonoj de l' bordoj, blanke
saiímante, kaj gi ludis êe junkejo, klinigante kaj relevante la junkojn, kvazaií gi volus imiti per ili la ritmajn ondojn, kiujn la vento
faradas en la kampoj de l'ora greno, jus ridintaj êe mia vojiro.
Mi eniris en arbareton; la proksimeco de l'akvo naskis belegan
herbejon, el kies forta verdo dise eliris la blankaj trunkoj de la poploj rekte grimpantaj al êielo; kaj iaj floroj montris siajn êarmajn
kolorojn sur la verda tapiso.
Kia rava harmonio naskigis de la kantado rivera kaj de l' murmurado de arbaro! Ci estis bonsona brueto, kiu tamen ne rom pas la
plenan silenton de la loko soleca. Logita de mia muta gúado, mi
eksidis sur la molan herbaron. La akraj nuancoj de mia uniformo
malakordigis subite je mia ekvido kun la mirinda pejzago, kaj mi
tial jetis mian rigardon malproksimen, kie la bluo êiela filtrigas
inter la blankajn arbtrunkojn._
La agrabla malvarmeto de la arbaro dòrmetigis min, kiam malforta bruo de pasoj subite min vekis; jus estis pasanta preter mi alia
soldato, kiu kun la dorso turnita al mi sidigis ee la limo de la arbareto.
Scivolemo portis min apud lin kaj mi rimarkis, ke li fiksas sian atenton sur papero, kiun li levas gis siaj lipoj, gin smacante; romanece
mi pensis, ke li kisa.s portreton de sia fian6no, kaj tirnante esti maldiskreta, mi foriris de tie, kiam dolora singulto reirigis min gis la
antaiíe nekonita soldato, kiun subite mi ekkonis : li estas mia malfeliêa kolego. Li rigardis, kvankam ilin ne komprena.s, la fatalajn
signojn, kiuj parolas al li pri la morto de lia patrino, kaj lï forte ploradis, kisante la sensentan paperon' kiu lin igas memori sian malgajan hejmon.
Ja granda estis lia senkonsoligo_, kiam li sciis per mi la ma1gojigan novajon; sed, nun, kiam li sin kredis sola, nerigardata de iu,
lí sereis en la ploro konsolon al sia malgojo, kaj sopiris laiíte, 11e
zorgante, ke iu povas lin aiídi.
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Eltenante miajn larmojn, r.ni lin konsolis, kvazaií mi estus lia
frato, kaj mi akompanis lin ~is la kazerno, kie mi skribis al lia patro
doloran leteron, kiun li verkas per sopiroj kaj larmoj.
De tiu tago mi lin amis; kaj êar mia malvarma konduto je li
tute malaperis, li amis min ankaií kun la pasio de sia senkultura animo, kaj eiam li atestis al mi sian sinceran dankon.
]OZEFO GRAU

***
Post la

Ir

Litera tura Konkurso

~A augusta numero

de <<La Revuo1> enhavas la verkojn de
Sroj. Delfí Dalmau kaj Jozefo Grau, kiuj gajnis la unuan
kaj duan premion en la Jia L. K. de K. E. F.
Al nia peto pri la nomo de aiítoroj de verkoj citindaj bonvolis
respon di kelka j samideanoj.
Sro. Artur Torné estas aiítoro de <<Disrevi~m>. (Originalaj tekstoj
Il.) Dro. Joaquim Coll, verkis <Nivu Katalunujo1> citindan êe sama
konkurso. La versajo premüta, kies devizo estas «Arn' estas be en
Naturo1> estas originala de Fino. Maria Posenaer, el Antwerpen.
Sro. Emil Momber, el Germanujo, estas aiítoro de <<La Fundamento de nia lingvo k. t. p.~ verko deklarita publikiginda en la konkurso de <<La Revuo,>.
La verkojn citindajn en la konkurso de Sro. G. Chavet verkis
respektive Sroj. Delfí Dalmau kaj Enric Aguadé. Al tiu lasta K. E.
permesis publikigi per «Las Circunstancias• de Reus sian verkon
citindan devizitan Kateno.
Sro. Jozefo Grau estas aiítoro de la verkoj citindaj <<Ce lunradio,
al la amatino'> kaj <<Ce la komenco de ia libro1> (Originalaj tekstoj
Il.), <<Belo mara min delogas1> (Tradukitaj tekstoj II), <<Simpla]o'>
(Ekster. temoj XI) kaj <<Tri anekdotoj1> (Ekster. temoj XVII).
En la versajo de Sro. Clarence Bicknell publikigita per la lasta
numero de K. E. sin sovis preseraro, kiu detruas la ritmon de la
verso : Kiun êiu koro tenas. Oni volu aldoni la literon u al la nekompleta vorto êi.
K. E.

***
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IIr Literatu ra Konkur so de la Katalun a
Esperan tista Federac io
LENUMANTE la komision, kiun faris al ni la Illa kongreso de K. E. F. kaj kolektinte opiniojn pri la ideoj,
kiujn mi esprimis per mia prezidanta parolado en la
•
nomo de miaj kolegoj, kaj kiuj êie renkontis aprobon kaj simpation, ni decidís elekti internacian jugantaron por nia rua Literatura Konkurso, kiu pretigos la vojon al la daürigo de la Intemaciaj
Esperantista j Floraj Ludoj.
La jugantaro konsistos el tri membroj katalunaj : Sro. Joseph
Garganta, Pastro Joaquim Coll, kaj Sro. Jozefo Grau; kaj tri membroj alilandaj : Sro. Carlo Bourlet, Barono Felicien de Ménil kaj
Sro. Gabriel Chavet.
Sro. Joseph Garganta, prezidanto de la organiza komitato de
nia IV kongreso en Olot kaj de la grupo <<Olota Stelol>, distinginda
heraldikisto kaj filologo, delikata poeto kaj malnova esperantista ,
estos en la Komitato la membro unuiga inter la konkurso kaj la
kongreso mem, kies êefa festo gi estas.
Doktoro Pastro Coll, redaktoro de Kataluna Katoliko, oficiala
profesoro de Esperanto en la Barcelona Universitato, korekteca
verkisto kaj au.toro de la projekto pri organizo de konstanta komitato de Floraj Ludoj reprezentos en gi siajn i'.leojn, kiuj, de generala
vidpunkto, entenas la sentojn de nia kataluna esperantista movado.
Sro. Jozefo Grau, sekretario de KATALUNA EsPERANTISTO, reprezentos en gi la Federacion kaj gian propagandan presorganon, kiu
estos ankaií al la servo de la konkurso.
Mi ne opinias necese prezenti la aliajn komitatanoj n, kiuj tiel
afable akceptis nian inviton. La nomoj de Sro. Bourlet, la eminenta
matematikis to vicprezidanto de la Konstanta Komitato de la Kongreso kaj Direktoro de La Revuo; de Sro. de Ménil, la inspirita aiítoro
de nia himno kaj Direktoro de Franca Esperantista; de Sro. Chavet,
la delikata kaj sprita verkisto redaktoro de la Oficiala Gazeto, sekretario de la Centra Oficefo, - estas sufi<:e konataj de ni êiuj, kaj sen
ia ajn klarigo êiu komprenos la gravecon, kiun ili alportis per si mem
al nia entrepreno.
Jen nia laboro finita. En la nomo de Sroj. Brem6n, Galcenin,
Rosals, kaj en la mia propra, mi dankas niajn eminentajn amikojn,
· kaj deziras al ili plenan sukceson por la bono de Esperanto.
FRED. PUJULA
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La enlandaj komitatanoj de la diia. Literatura Konkurso de
K. E. F.~ interrilatigis kun siaj alilandaj kolegoj por la redaktado
de la Alvoko; kiu aperos en la proksima numero de «Kataluna Esperantisto&.
E. K.

***
Katalunaj efemeridoj
AÚGUSTO
14-15
22

31

1910. - x.a Kongreseto de Esperantistoj de la Provinco en C.erona.
1908. -La Kongreso de Dresdeno decidas okazigi la V•• en Barcelono.
1909.- Parolado en grupo Semo pri la internacia stenografio Aoro,
farita de gia aiítoro, la germana samideano Sro. R. Sprotte.
1909.-Sro. J. Bremon publicigas 4 artikolojn pri la va Kongreso en
la hispana jurnalo *La Vanguardia» kaj notojn pri sama temo en
~El Diario del Comercio».
Pastro Vilà malfermas kurson en la ..Lernejoj de Sanktaj Just
kaj Paston.
La urbaj konsilantoj de Tarragono en oficiala kunsido decidas
aêeti esperantajn lernolibrojn por la urbaj gvardianoj.

SEPTEMBRO
1909. - Malfermo en grupo Semo, de la kurso pri internacia stenografio Aoro, klarigita de gia aiítoro Sro. R. Sprotte.
4 1909. - Parolado de Sro. Keating pri Brazilio en la Ateneu Barceloní.
6 1909. - Solena malfermo de la va Kongreso en la Palaco de Belartoj
de Barcelono.
1908. _:_ Festo en la teatro •El Bosque~ el Barcelono okaze de la IV• Kongreso de Esperanto. Tenoro Rayer kantas esperante Ja Rallont01'
de Lokeng1'in.
8 1909. - Unuaj Esperantistaj Floraj Ludoj en la halo de la Borso de
Barcelona.
9 1909. - Unua prezentado de .:Mistero de Doloro~ en la teatro •Romea• de Barcelona.
10 1909.- Internacia Baio en la Palaco de Belartoj.
1909. - Solena fermo de la va Kongreso en la Palaco de Belartoj de
II
Barcelono.
13 1909.- Doktoro Zamenhof vojagas al Valencio kaj estas salutata en
Tarragona de la Aiítoritatuloj el tiu urbo.
1909. - Prezentado de Mistero de Dol01'o en la publika teatro de Sabadell.
2
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ENLAN DA MOVADO

Jobile o de Esper anto
En Sabade ll
Grandiozaj festoj, solenigantaj la 25-jaran jubileon de Esperanto, okazis
Ja 14an de Julio en Sabadell, organizitaj de la esperantistaj grupoj de l' Vallès •.
Matene estis inaugurata la marmora tabulo, sanganta Ja nomon de Ja strato
Ronda dèl Nort per tiu de RONDA DE DRO. ZAMENHOF.
Ce la belega arbaro nomata Can Feu okazis posttagmeze prezentado de
la kataluna dramo de Adrià Gual, tradukita de F. Pujulà y Vallès, Mistero
de Doloro.
Vespere koncerto, prezentado de Ja monologo La FotograFsto kaj paroladoj por Esperanto bavis lokon en la vasta gardeno de la nora societo ~Colón».
STRATO DE DRO. ZAMENHOF
Je Ja na matene ekmarsis el Ja Urbodomo manüestacio, kiu trairis la
urbon gis la Ronda del Nort, kie antaií la nomtabulo kovrita per verda kurteneto la aiítoritatuloj okupis estradon. En gi trovigis, krom Sro. Rocamora,
prezidanto de K. E. F. kaj. Sro. Grau, sekretario de K. E., la urbkonsilanto j
Sinjoroj Pascual Salichs, ano de «Aplech Esperanta Grupo~, Plans, Monllor,
Tres, Dro. Argemi, esperantista eksprofcsoro en 4Katolika Stelo», Fontanet,
Miseracbs, Llagostera kaj Griera.
Mezc de entuziasma aplaiído de la multegaj alestantoj estis malkovrata
la tabulo, bela marmora arta]o, sur kiu apud Ja simbola kvinpinta stelo legigas
la surskribo 4Ronda de Dro. Zamenhof». La reprezentanto de la Urbestro,
Sro. Pascual Salichs per mallonga parolado laiídas Dron. Zamenhof kaj esprimas la deziron de Ja sabadell'a Urbestraro Iin honori, donante lian nomon al
tiu strato.
PAROLADO DE SRO. JOZEFO GRAU. -Nia redakcia sekretario esprimas sian gojon partopreni en tiu solena testo, /;e kiu la urbo Sabadell disfaJigas unu ella bastionoj de la rutina fortikajo, kiu sole baras nian vojon. Parolante pri la celo de nia agado, li rirnarkigas, ke gi estas ne nur lingva afero,
sed ke gi plimulte alcelas al kultura pcrfektigo de la spiritoj kaj al homamo
reciproka. Li diris, ke 1a fcsto okazanta pruvas elokvente, ke la popolo kataluna bavas grandan respekton kaj amon al la aiítoro de Esperanto, kiu liveris
al Homaro pacan kaj aman ligilon. En la nomo de la esperantista gazetaro
li proponis sinceran dankon al la urbo Sabadell kaj al giaj konsilantoj, kiuj
tiel bone scias esprimi la dezirojn de giaj urbanoj.
PAROLADO DE SRO. ROMUL S. ROCAMORA. - La prezidanto de
1.

Kataluna regiono, kies eefaj urboj estas Sabadell kaj Terrassa.
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d{. E. F.» parolis poste kun la elokventeco, kiu lin karakterizas. Sabadell oka-

zigas hodiaií feston, kiu bruos tra la tuta mondo, honorante la nomon de Dro.
Zamenhof. Tiu êi bela festo, kiu kunigas la klopodojn de ni êiuj, vidigante
samtempe la forton de nia movado, estas iella frukto de la penado de tiu fervora esperantisto, de tiu entuziasma samideano, Sro. Doménech Serda, naskita en Sabadell, kiu malaperis el nia mondo, lasante post si la semon de granda
organizajo, la ~Kataluna Esperantista Federacio». Konvenas do, ke ee la inauguro de la strato de nia Majstro ni memoru ankaií tiun, kiu tiel sindone diskonigis lian verkon. Dankante la Urbestraron de Sabadell, li instigis gin helpi la
laboradon de la esperantistoj irantaj al paca celo.
PAROLADO DE SRO. PERE PASCUAL. - La reprezentanto de la
Urbestro esprimis la dankon de la ur bo al êiuj êeestantoj kaj precipe al la aliurbanoj, kiuj venis pligravigi la feston; kaj en la nomo de Sabadell kriis laiíte:
Vivu Zamcnhofl Vivu Esperanto!
Longedaiíra aplaiídado aiídigis ankaií post tiuj krioj, kiel post la paroladoj
dc Sroj. Grau kaj Rocamora.
Tiam la b.oroj «La Americana» kaj <<La Industrial» kantis <<La Espero'm,
kiun ludas la Urba Muzikistaro. La aliaj b.oraj societoj alestantaj kantis harmonie la belau sardanon de Maragall «L'Empordà», kiu kiel nia himno ricevis
entuziasman aplaiídon.
Tra diversaj stratoj la manifestacio, kiun partoprenis kunportante siajn
belajn standardojn, krom la noroj Orfeó de Sabadell, La Americana, La Industrial, Colón, Centre Sabadellès kaj Llibertat, la esperantistaj grupoj Katolika
Stelo, Esperanta Semo kaj Aplech Esperanta G1-upo el sa:badell, Esperanta Nesto
el Barbara, Ciam Antauen, La Rondo kaj Barcelona Stelo el Barcelono, reiris
alia Urbodomo, kie la kunirantoj disigis, adiaiíinte la aiítoritaton.
Ni vidis dum la festo, krom la jam diritaj personoj kaj societoj, reprezentantojn de la grupoj Semo, Paca kaf Amo, Barcelona kaj Espero Kataluna e!
Barcelono, Badalona Stelo el Badalono, Esperanta Akvofalo el Ripollet kaj
Lumon el Terrassa.
EN LA ARBARO «CAN FEU•
s,ooo personoj êeestis en la festo okazinta posttagmeze êe la arboriêa
arbaro popole nomata <<Can Feu». Tie sur ebenajo meze de kverkoj ombrodonaj trovigis la partero de la Natura Teatro, kiu enhavis rnilon da segoj, el
kiuj eê unu restis neokupita. En la fundo sur altajo oni starigis scenejon per
helpo de bele pentritaj dekoracioj, grande efcktantaj.
Antaií la prezentado la Urba Muzikistaro ludis êe la «Ebeno de Amoro&
kelkajn kompoziciojn kaj duro la interaktoj estis ludataj sardanof, kiujn dancis
grandenombra junularo.
En unu flanko la aiítoritatuloj kun la reprezentantoj de K. E. F. kaj de
K. E., Sroj. Rocamora kaj Grau, kaj de êiuj esperantistaj grupoj jam cititaj,
okupis logion. La tutan parteron kaj eê scenejon êirkaiíis grandega amaso da
personoj atente aiískultantaj la aktoran ludadon, kiu komencigis je la s•.
«Mistero de Doloro~ la grandvalora dramo de Adrià. Gual, kiun esperantigis
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Sro. Pujulà, estis . bele prezentata de la sama aktoraro, kiu ludis gin dum la
va. Kongreso Internacia. Tio êi estas la plej granda laüdo por la organizintoj.
La arta Iudo kaj la belsoneco de Esperanto mirigis êiujn neesperantisto jn,
kiuj post êiu a.kto bruege aplaüdis.
La prezentado finigis je la sunsubiro, kaj estis plej bela la aspekto, kiun
prezentis la elirejon de la per palisaro êirkaüita arbaro, kiam la multenombra
personaro reiris al Sabadell tra la multaj vojetoj, jen per kalesoj, aütomobiloj
kaj alispeeaj veturiloj, jen piede aü per bicikletoj.
EN LA SIDEJO DE LA :A:ORO ~COLON»
La fino de la esperantista festaro bavis lokon en la vasta gardeno de la
hora societo *Colóm, kie antaii grandnombra eeestantaro lloro ~La Americana>>
kantis kelke da popolaj kantoj, forte aplaiiditaj. Sro. Penal va ludis la monologon, originale verkitan de Sro. F. Pujulà, La Fotografisto, kiu tre plaêis al êiuj.
Poste estis farataj kelkaj paroladoj por Esperanto.
Prezidis Sro. Jozefo Clerch akompanata de Sroj. Argemi el Katolika Stelo
kaj Rocamora, prezidanto de ~Kataluna Esperantista Federacio&. Apud ili
sidis la membroj de la Organiza Komitato kaj delegitoj de kelkaj societoj.
Sro. Clerch malferrnis la feston, konstatante la sukceson kaj efikojn de
la okazintaj festoj kaj donis la parolon al Sroj. Dalmau, Nin kaj Rocamora,
kiuj elokvente parolis pri Esperanto, transcendeco de la jubilcaj sabadellaj
festoj kaj frateco de la esperantistaro .
Fine Sro. Clerch dankis êiujn por ilia helpo kaj fermis la feston, kiun finis
kantado de *La Espero,.
Ni devas gratuli la Organizan Komitaton, kaj precipe Srojn. Uriach,
Clerch, Penalva, Marcet kaj kolegoj, por la granda laboro kaj konstanta peno,
kiun ili bavis en la preparado de tiuj belaj festoj, kronitaj de la plej granda
sukceso. - G. C.

Barcelo no
La solenigo de la zs-jara jubileo dc Esperanto estis ankaií grava en Barcclono. La 24•n de Julio en la grupa sidejo de ~Barcelona Stelo», afable cedita al
la Organiza Komitato de la Jubileaj F estoj, okazis granda baio, kiun partopre. nis la belaj esperantistino j el êiuj barcelonaj grupoj.
Ci estis tre agrabla festo, êe kiu ni salutis membrojn dc la grupoj Esperanto·
kaj Patrujo, La Rondo, Esperanta Aurora, Barcelona Stelo, Espero Kataluna,
Kataluna Ligo de Katolikaj Esperantistoj, Ciam Antaúen, Semo, Esperanta Movado, Universa/a Frateco kaj Badalona Stelo. Ni ankaü vidis tie Finojn Puig,.
Campdelacreu , Rey, Luis, Parés, Leonor, Cortés, Simó, Sanchez k. a. kaj Srojn.
Rocamora, Bremón, Pellicer, Dalmau, Rey, Molgosa, Campdelacreu , Gili,.
Soler, Cruz, Bartomeu, Llorach, Fritzching, Gobernado, Torné, Falgar kaj
multajn aliajn, kies nomojn ni ne povis noti.
La dancado finigis je la za matene kaj post kantado de la esperantista
himno êiuj disigis hejmen, parolante pri la êarmo de la okazinta fcsto.
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La zs•o posttagmeze devis okazi manifestacio al la monumento de la
profeto de internada lingvo, kataluno Aribau, kiun la Provincestro malpermesis pro la stato politika de Barcelona. Ni bedaiíras, ke tiu kultura festo,
projektita de pacaj homoj, estis malpcrmcsita. Tamen ni sparas komentariojn,
kiuj ja ne estas necesaj.
Car la malpermeso estis anoncata lasthore, multegaj esperantistoj kunvenis ee la Triumfa Arko; inter ili, reprezentantoj de preskaií eiuj grupoj barcelonaj kaj kelkaj membroj de Esperanta Semo kaj Aplech E. G. el Sabadell
kaj Lumon el Terrassa, al kiuj oni scügis la prokraston dc la manifestacio.
La saman tagon vespere · okazis ee la restoracio 4Mundial Palace~ festeno
esperantista, kiun prezidis Sroj. Bremón, Rocamora, Rcy, Campdelacreu kaj
la membroj de la. Organiza Komitato.
Ce la desertoj oni farnilie tostis, kaj Sroj. Bremón, Serrat, Grau, Rocamora,
Dalmau kaj Campdelacreu serce alparolis la kunman~ntojn. Poste en la salono
de la. hotelo cstis dancataj kelke da valsoj kaj oni finis la feston, kiel kutime
êe niaj kunvenoj, per kanto de 4La Espero~.
Tiun ei fes ton malfacile forgesos la eeestintoj, ear gi estis tre a:lloga., ne nur
pro la entuziasmo, kin regis gin, sed pro la familia amikeco, kiu clmontrigis
duro gia tuta daiíro.
La geanoj de qPaco kaj Amo» volis ankaií solenigi la zs•• datrevenon de
Esperanto, kaj ili tion faris per festeno ee la restoracio 4Bonavista» en La Rabassada la 21•• de Julio. 50 gesocietanoj eeestis gin kaj propagandis nian lingvon,
disdonante brosuretojn 4Pro Esperanto~ hispane eldonitajn de la societo <•Paco
kaj Amo•.

En Terrassa
Ankaií tie la jubileon de Esperanto solenigis la grupo 4Lumon• per belega

testo, kiu okazis la u•n de Aiígusto. Duro gi legis originala.jn versajojn Sroj.
Ventura kaj Grané kaj eldiris belajn paroladojn Sroj. Alavedra, Figueras, Marti
kaj Sola. Ciuj ricevis merititan apla.üdadon.

En Vilanova i Geltrú
La grupo 4Laboro Esperantw honormemoris la datrevenon de la 21a de
Julio 1887a per literatura kaj muzika festo. La Prezidanto malfermis la kunsidon
per ka tal una parolado pri la aperigo de la unua libro de Esperanto. Fino. Eulalia Roselllegis per bonega elparolmaniero la versajon A pud la kameno, premií tan
en la na Literatura Konkurso de K. E. F. Fino. Teresa RoseU, belegajnneeldonitajn tradukajojn; Sro. Escofet, la admirindan versajon de nia Majstro, La
Vojo; Sr0. Vadell, kelkajn versajojn de Sino. Hankel; kaj Sro. Codina finis la
feston per malmultaj sed interesplena.j vortoi, elmontrante la grandegajn
profitojn, kiuj efektivigus, se eiuj lernus la Zamenhof'an lingvon; la utilojn,
kiujn faras gi al la Homaro, alportante fratecon al eiuj homoj kaj popoloj de
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la Tero. Poste, Sroj. Segalés, Barozoain, Recasens, Vadell kaj ~cofet ludis
kelkajn muzikajojn, kiujn same kiel la ceterajn partopreninto jn oni multe
a plau dis.

En Santa Coloma de Farnés
La dimaneon z8•0 de la Julia monato •Esperanta Idealo~ okazigis en tiu
ei urbo noktokunveno n por rememorigi la zs•• datrevenon de la publikigo
de Esperanto.
Je la anoncata horo kaj post malfermo de la kunveno sinjoro sekretario
Iauvice donis parolon al jenaj partcpreninto j : Sroj. M. Jofré, M. Gener, J. Rodó,
A. Vila, J. Gener, J. Clara, P. Costa kaj Sinoj. R. Vidal, M. Capdevila, T. Vidal,
A. Furtia, M. Rodo kaj J. Rotllan. Antau plenplena eeestantaro tiuj geparolintoj klarigis la utilccon de internacia lingvo, kiel fonto de bono kaj transcenda
1:sperantismo; oni deklamis poeziajojn, honorante la no mon de Dro. Zamenhof
kaj fini~is tiu fervora festo per amplena parolado de Sro. Prezidanto P. Costa,
kiu estis bruege aplaiídita; ankau estis tiel rimarkinda nia samcelano Jozefo
Rodó, kiu disvolvis temon pri la graveco de nia lingvo.- ]. Gener.

OLOT
La 3•• de Aiígusto, Sro . Delfí Dalmau disvolvante la temon Influo precipe
de Esperanto en la Societo faris paroladon pri kaj por Esperanto, en ~Olota
Stelo,, kiun oni multe aplaiídis. La klarc prezentitaj ideoj kaj la fervoro de nia
samideano multe Iogis eiujn, kaj certe la semo Jetita fruktodonos baldau.
Antaií nelonge •0. s·:» sendis al eiu grupo de K. E. F. ekzempleron de
parolado de Sro. Garganta pri Esperanto. La grupoj, kiuj gin ne ricevis, esta s
petataj sciigi sian adreson al dirita societo.
~duka

TARRAGONA
Fininte la kurson, kiun la grupo *Tarragono EsperantM donas al siaj geanoj, ~i arangis serion de ekskursoj por praktikigi kaj disvastigi nian belan lingvon internacian.
La unua ekskurso okazis la 23•• de la pasinta Junio alia najbara vilago
Torredembarr a, kie la geekkursantoj estis akceptitaj kaj regalitaj de la aiítoritatoj, per belega nokto-kunven o en la granda teatrasalono de la qCafé de Dalb
malavare cedita de gia mastro.
La standardo de la grupo estis metata en la balkonon de la Urbdomo.
Antau multenombra êeestantaro la Prczidanto Sro. Obiol malfermis la
feston kaj parolis fraiílinoj Juan, Bargés kaj Balart kaj sinjoroj Alegret, Roig,
Albornà, Huecas, Vidal kaj Agusti, kiuj estis varmege aplaiídataj.
Per la lasta vagonaro revenis la geekskursanto j Tarragonon tute kontentaj
jelaafablajoj, kiujn ili ricevis kaj konvinkitaj ke baldau estos realeco la fondigo
de esperantista grupo en tiu apudmara kaj gaja vilago.
-La 24' 0 de la sama Junio ~Tarragono Esperanta» rememoris per intima

Soo
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noktokunsido la unuan datrevenon de la na Kongreso de K. E. F. okazinta en
Tarragona la pasintan jaron, kunsido kiun pa.rtoprenis <liuj komitatanoj
kaj la fraiílinoj, kiuj legis en Esperanto kelkajn verkojn faritajn dum la kurso.
Poste, la <:eestantoj estis regalitaj per festeno, kaj tiuj dezirís ke tiaj festoj
okazu pli ofte. -La Delegito.
K. E.

***
. La IVa Kongreso de K. E. F. en Olot
Urbestraro de Olot sendis al la D. K. de K. E. F. dokumenton, dankante la Federacion por la decido okazigi
en tiu urbo la venontan kongreson, decido kiw1 gentile
gi nomas honoro.
Niaj karaj kunfederacianoj el Olot komencis jam la preparajn
laborojn de la IVa kaj antaiívidante la malfacilecon atingi sukceson
pli grandan, ol tiu de la IJia kongreso, kiun la klopodoj de niaj
amikoj el «Lumom> igis bela neforgesebla festaro, ili frue komencis la
laboron en la espero solvi 6ujn malfacila]ojn de sia entrepreno.
Per la venonta numero de K. E. ni sciigos la nomojn de la membroj de la Organiza Komitato kaj de la Propaganda, Literatura, kaj
Arta Komisionoj, kiujn oni starigis en la lasta kunsido de <<Olota
Stelo». Ni bedaüras ke manko de loko malpermesas, keni laü nia volo
pli amplekse parolu pri la organizaj laboroj de la Olot' a Kongreso.
A

]OZEFO GRAU

* **
Oficiala Parto
La D. K. de K. E. F. decidís ne aperigi numeren de •Ka tal una Esperantista&
la pasintan Aiíguston, <lar la julia numero enhavis grandan kvanton da mate· rialo.

KORESPONDADO
Sro. E. A. Reus. Pri la permesa petita, estos respondate al vi.- Dro. J. CBarcelona. Ni ricevis vian ka.rton.- Sro. A. Fortet. Olot. Viaj sciigoj alvenis
tro malfrue; tamen ni profitís el ili.
Presejo «L'Avenç»: Rambla de Catalunya, 24.- BARCELONA

Listo de la )urnaloj, kiujn deziras akíri aêete, intersange au donace, JOAN
AMADE S, Peu de la Creu, lO, tenda. BARCE LONA . (Hispanu jo.)
Algeria informilo (Algerio, rgo8).
Bulletin de la ligue maritime esperantis te (Paris, rgrr).
êila verda steleto (Santiago, 1909).
Eksport jumalo (Frankfürt , 1907).
Esperanta j skribajoj (Santiago, 1907).
Estonteco (Armentières, 1910).
Esperantis ta (Hyradcn Kral, 1908).
Germana fervojo esperantis ta (Kullestein, rgrr).
Juna Stelo (Armentières, rgu).
Junulo (Varsovio rgo5).
Kalejdosk opo de l'Esperant istoj (Askcrsuncl, rgoz).
Kaukaza Stelaro (Vladikulka, 1907).
Kursa Revuo (London, rgo8).
La Idealo (Kolombio, rgrr).
La Lumo (Kolombio, rgrr).
La Espero (Bulgario, r88g).
Liberaj flugfolioj (Smichow, rgos).
Ling\ o Internacia (Lulco, r88g).
Lingvo Internacia (Szargzard .. rgoz).
L'Esperan to (1\Iílano, rgo6).
La Norda Stelo (Pskov, rgo6).
Monata Revuo Esperantis ta (Sodoetelge, 1903).
Mondlingv isto (Sdia, 188g).
l\Ialgranda Reyuo (Santo Paolo, 19rr).
l\lilitista bibliofilo (Roma, 1910).
Kova Trumpetis to (Hedemora , rgo6).
Philatelio Esperanto (Buffalo 1go8).
Soriorilo elsasa (Alzase, 1912).
S telo espcranta (Philadelp hia, 19 r r ).
Stelo esperantis ta (Buenos Aires, 1912).
U sona esperantis ta (Washington, rgr z).
ajn
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Kolekto de lernolibroj
Katalun aj kaj Kastilaj
Ptas.

Fundamento de Esperanto, L. L. Zamenhot (Eldono hispana)
llengua Esperanto, S ro. Pujulà i Vallès.
*Vocabulari Esperanto-Cata là, Sro. Pujulà i Vallès.
* Vocabulari Català-t.:speranto, »
»
»
Posvonareto Esper-m!lo-Català i Català-Esperan to, Sroj. Dro. Bremon, Maní i Aldrich
Katalwza Slosilo .
Quiere V. aprende1· Esperanto?, S ro. Dro. J. Bremon Masgrau.
Gramdtica y Vocabulario Esperanto, S ro. Dro. J. Bremon Masgrau.
Vocabulario Esperanto-Espa ñol, Sro. F. Pujulà i Vallès .
Vocabulario Español-Espera nto, :» »
»
»
Primeras lecciones de Espe¡·m¡to de Th. Cari, A. L. Villanueva.
Manual y Ejercicios de la lengua Esperanto, Inglada- Vt!lanueva.
Vocabulario Esper·anto-Español y Español-Espera nto, Inglada-.Villanueva .
Curso Practico de Esperanto, Duyos-Inglada .
* Gramdtica de Esper·anto,'Sro . J. Garzon Ruiz
Prontuario de Espe1·anto,
»
»
»
Programa d'Esperanto, J. 13. A1b1ñana .
El Esperanto al alcance de todos, Fernando Soler y Valls.
Tiujn verkojn oni povas menci êe nia administracio sendante
la monon, plus o'zS ptojn. por Ja rekomenditaj postelspezoj.
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'

1'25
2

3
3
0'75
0'05
0'50

3
3
3
0'60

,¡

1'50

5
3

a
4
0'25
3
kune

{

fF. .................................................. ... .

..•....

11 :·;.··-.

:

KATALUNA
ESPERANTISTa
MONA TA GAZETO

*

....~
·.t·····•.

OFICIALA ORGANO

--------------DE LA--------------

.•
....
:....•..·
: .:
..·:

..~.....
....
.··....•.:....::;-..,r:,...======{~
..:....:
:...
...

...........•
~

..... •.

:

~

REDAKCIO KAJ ADMI"ISTRA r.IO

12. strato Gracia. - sABA nm

... ...
... ...
... ...
...
.. ...

( KATALUNUJO • HISPANUJO)

Red. : Frederich Pujulà

I

Sek. de Red. : Joseph Grau

S!èNPAGA POR LA GEFEOER.ACIANOJ

NIA DEVIZO

..
..
..... .....
.... ....
..... .... ..
... ... í
.

«MARO ESTAS GUTARO»

ENHAVO:
Pri ... Fred. Pujulà. - Parola de Dra. L. L. Zamenlzof êe ta malfermo de ta VIJJa lniernacia ](ougresa de Esperanto.- VIII& Utziversata Kongreso
Esperantista, K . E. ](atalunaj efemeridoj. I I Ja Literatura Konkurso, K. E.- Enlanda Movado. - Oficiala Parta. - J<.orespo11dado.

]ARO

IIP

Okiobro rg12a.

...
.... .... ..
... ... ..
.. ... ..
.. ..
.. ... .
... ... .
.
.
.......:

Societo j kaj Grupoj alíginta j al
"Katal una Esperantista Federacio"
Esperanta Semo.
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Olota Stelo
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Semo (Ateneo E. P.)
Escola Universitar ia
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Esperanta Frateco
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Barcelona S telo. .
Unió Catalanista .
Novan Vojon
.
Esperanto kaj Patrujo.
Evolucio . . . . .
U ni versa la Frateco .
¡ Supren I .
Esperanta Aurora . . . .
Esperanta Racionala Grupo.
Tarragona Esperanta . . .
Mon ta Grupeto. .
Esperanta Akvofalo .
Gerona Esperantist aro
Amo kaj Espero
Paca¡ Batalantoj .
Laboro Esperanta .
Esperantist a Grupo.
Kamparo .
Frateco . . . . .
Esperantist a Amikeco.
Esperanta Amo. .
Esperanta Idealo .
Montsanta Stelo .
Esperanta Amikaro
Ilerda Espero
Frateco . . . . . .
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PRI ...
LA ÜKA

kongreso de Krakovo okazis en plena sukceso. Nia gojo
estas des pli granda ke dum la tuta jaro la pesimismaj
meteorologiistoj ne êesis auguri la eksplodon de la ven•
tego, kiu devis frakasi unu kontraií alia la unuojn de nia siparo. Sed
la pilotoj tenis per lertega mano la direktilojn, la maristoj manovris
akurate kaj kurage, kaj la vento, kiu devis dissiri velojn, splitigi mas
tojn, malkalfatri fendojn, balai ferdekojn kaj disigi nian armeon, favor e
blovas nun al ni, kaj ni amase boardas al la venko kontraií la fornaganta malamiko. Sama kanto, sama kr1o aiídigas sur la ferdeko de
êiu sipo; sama deziro brulas en la koro de êiu maristaro; kaj tio, kio
en la socia vivo estus malbela kaj senkuragiga, estas gojiga en nia
batala movado, kiu nur unusenteco kaj disciplino povas konduki
al la venko.
A
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La organizintoj de la krakova kongreso povas esti kontentaj:
dato restos en la esperantista movado êe la flanko de la bonaj
rememoroj, kaj Esperanto havis la jubileon, kiun ~i meritis. El nia
malgranda, nova ~ipeto je blankaj latinaj veloj ni entuziasme krias
trifoje hura!
~ia

.ALINEO

Du monatoj pasis kaj ni ankorau atendas la respondon de nia
kolego Tutmonda Espero pri la religia silento, kiun ~i dediêis al la
sukcesoj de la esperantista movado en nia lando. Kiu silentas, tiu
konsentas. La afero estas ju~ta; ni ne parolos plu pri ~i. Sufiêis
al ni montri al la esperantistaro tian konduton neniel pravigeblan.
Ni nur bedaiírus, ke du-tri personoj povus kredigi al la eksterlandaj
esperantistoj pri divido êe la katalunoj. Tio tro kontentigus la malamikojn de Esperanto. Sed ni ne bezonas insistí; oni konas sufiêe
nin. Aliflanke, la graveco de nia Federacio malpermesas al gi enmiksi~i en la internajn aferojn de la gtupoj, kaj gi jam havas sufiêe da
laboro en la propaganda kaj varbado de novaj samideanoj. La fervoraj esperantistoj, kiuj - feliêe - restas en «Espero Kataluna~
sufiêas al si por agi tiamaniere ke la tradicio de la grupo ne restu
rompata restante en la escepto; kiu êagrenas nin kaj ne tro favoras
al ~i . Nia Federacio estas kvazàu jam longa vagonaro, kiu rapide
iras al la celo; oni povas tre noble resti ekster ~ kaj rigardi gin pasi,
sed oni ne povas sendangere meti stonojn sur la relojn. Kiam níaj
amikoj de E. K. atentos al la malbeleco de tiu ago ili certe malper!llesos ke oni agu en illa nomo tiamaniere.
FRED. PUJULA

LA MANTELO DE L'ESPERANTO
Diplomo de abituriento. Rapida vagonaro : 9 horojn por roo kílometroj.
Car tra la fendoj de la vagonoj eniras malvarmo, la voja~antoj ofte malsupreniras kaj mar§adas apud la vagonaro por revarmigi. Kvara oficiala eefurbo
de Katalunujo. Onklino.
La noktoj estas longa.j; la spektakloj - malmultaj : kelkaj mallumaj
kafejoj, kíe grupetoj da homoj tarokas eirkaií petrollumilo en angulo; kelkaj
bilardoj grandaj kiel trogoj, kies eburaj buloj aiídigas sonojn el Danse macabre.
La abituriento pasü~is por la karambolado kaj atutoj.
De post kelke da tempo la esperantista movado sukcesas en la urbo : paroladoj, cirkuleroj, fondo de grupo, artikoloj en la gazetoj ... kaj kursoj. Kom-
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preneble, la tefa argumento- facileco- estas ripetita de eies busoj. Nur la
onklino ne partoprenas la ~enèralan opinion.
-Jen ankoraií mensoguloj, tiuj esperantistoj kun sia facila lingvo. De
post kiam mia nevo sin donis al la studado de tiu parolo, li revenas ella kursoj
je la tria, kvara kaj ee kvina. m~tene, lia sano malboni~ s kaj li ne scias ankoraií diri •bonan tagom! Mi timas, ke ili elfu~as ian alnemian malbonagon en
tiaj kursoj.
Tamen, je la dekunua nokte la esperantistoj son~as en siaj litoj pri sufiksoj kaj interrilataj vortoj ... Ili ee ne suspektas, ke venis en la ur bon jus bakita
abituriento ...

***
PAROLO DE DRO. L. L. ZAMENHOF
CE LA MALFERMO DE LA
VIII• INTERNACIA KONGRESO DE ESPERANTO
unuaj vortoj, kiujn mi volas hodiaií eldiri al vi, karaj samideanoj, estas vortoj de kora gratulo, êar ni ha vas hodiaií
grandan feston. jus finigis dudek kvin jaroj de la tempo,
kiam- post longa naska preparado- a perís publike la lingvo, kiu
nin êiujn unuigas, por kiu ni êiuj laboras kaj kiu enkorpigas en si
tiun homofratigan ideon, kiun la plimulto el ni havas en sia koro kaj
kiu dum dudek kvin jaroj flame instigadis nin labori, malgraií êia
malfacileco kaj êiuj malhelpoj.
Dudek kvin jaroj da laborado por Esperanto kaj por ~a ideo!
Tion povas plene kompreni nur tiuj personoj, kiuj partoprenis en tiu
laborado de la komenco gis nun. Bedaürinde tre nemultaj estas tiuj
personoj. Ella laborantoj de la unua tempo tre multaj jam delonge
plu ne vi vas, aliajn lacigis la malfacila, grandan .Paciencon kaj persistecon postulanta vojo, kaj ili malaperis el nia anaro. El tiuj personoj,
kiuj trovigas nun en êi tiu êambrego, la grandega plimulto en la unuaj
jaroj de Esperanto nenion sciis pri gi au neklare aiídis pri ~ nur kiel
pri ia freneza, mokinda kuriozajo; tre multaj al vi en la momento de
la apero de Esperanto estis ankoraií infanoj; multaj, kaj certe ne la
malplej fervoraj el vi, en tiu tempo eê tute ne ekzistis ankorau en
la mondo. La grandega plimulto el vi aligis al nia afero nur tiam,
kiam gi estis jam sufi:êe forta kaj elprovita. Tre kaj tre malgranda,
facile kalkulebla per la fingroj, estas la nombro de tiuj personoj,
kiuj iris kun Esperanto de la momento de ~ia naski~o ~s la nuna
tempo. Kortusite ili povas nun rememori, kiel terure malfacila estis
A
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tiu paso en la komenco, kiam êiu aludo pri Esperanto postulis specialan kura~on, kiam el eiu milo da semoj, kiujn ni en plej primitiva
maniero, sen helpo kaj sen rimedoj pacience jetadis en la teron, apenau unu ricevis radikon.
Dudek kvin jaroj! grandegan gravecon havas tia peco da tempo
en la historio de lingvo artefarita. Lingvoj naturaj kreskas tu te trankvile, êar kun tia lingvo neniu kura~as fari iajn eksperimentojn
aií fleksi gin laií sia gusto; ~ed pri lingvo artefarita êiu opinias, ke li
havas rajton de voêo, ke li povas aií eê devas direkti la sorton de la
lingvo laií sia kompreno. En lingvo natura êiu eê plej granda efektiva malbona}o neniun incitas, eê neniun meditigas, kaj estas akceptata kun plena kontenteco aií rezignacio; en lingvo artefarita bo
sajnas al ni kritikinda, êiu bagatelo, kiu ne estas konforma al nia
gusto, pikas al ni la okulojn kaj vekas deziron de refarado. Lingvo
artefarita dum longa tempo estas elmetata al senêesaj ventoj, al
sentesa tirado kaj pusado. Kiom da ventoj, kiom da senêesa tirado
nia lingvo devis suferi dum sia dudekkvinjara vivo! Se gi tamen êion
sane eltenis, se malgraií êiuj ventoj kaj pusoj gi dum dudek kvin
jaroj vivis kaj kreskis regule kaj rekte, êiam pli fortigante kaj riêi~ante, neniam fleksigante aií kripligante, neniam minacante distali en dialektojn, sed êiam pli kaj pli fortikigante sian tute definitan,
êie egalan spiriton, neniam perdante hodiaií, kion gi akiris hieraií,
-ni povas pri tio sincere nin gratuli.
Antaií dudek kvin jaroj mi timeme demandis min, êu post dudek
kvin jaroj iu en la mondo scios ankoraií, ke ekzistis iam Esperanto,
kaj - se Esperanto vivos - êu oni tiam povos ankoraií kompreni
ion, kio estis skribita en Esperanto en gia unua jaro, kaj êu angla
esperantista povos kompreni esperantiston hispanan. Nun pri êi
tio la historio doñis jam plenan kaj perfekte trankviligan respondon.
Ciu el vi scias, ke verko, skribita en bona Esperanto antaií dudek
kvin jaroj, en plena mezuro konservas sian bonecon ankaií nun, kaj
la legantoj eê ne povas diri, ke gi estas skribita en la unua jaro de
ekzistado de nia lingvo; êiu el vi scias, ke in ter la stilo de bona angla
esperantisto kaj la stilo de bona hispana esperantista en la nuna
tempo ekzistas absolute nenia diferenco. Nia lingvo konstante progresas kaj riêigas, kaj tamen, dank' al la reguleco de sia progresado,
gi neniam sangigas, neniam perdas la kontinuecon kun la lingvo
de tempo pli frua. Kiella lingvo de homo matura estas multe pli
riêa kaj pli elasta, olla lingvo de infano kaj tamen la lingvo de guste
parolanta infano neniom diferencas de la lingvo de homo matura,
tiel verko, skribita en Esperanto antaií dudek kvin jaroj ne estas

KATALUNA ESPERANTISTO

5oS

tiel vortoriea, kiel verko, skribita en la nuna tempo, kaj tamen la
lingvo de tiu tempo perdis absolute nenion el sia valoro ankau en la
nuna tempo. Lingvo, kiu eltenis, la provon dum dudek kvin jaroj,
kiu en plej bona kaj êiam pli floranta stato travivis jam tutan homan
generacion kaj estas jam pli maljuna, ol multaj el giaj uzantoj, kiu
kreis jam grandan, potence kreskantan literaturon, kiu havas sian
historien kaj siajn tradiciojn, sian tute precizan spiriton kaj siajn
tute klarajn idealojn,- tia lingvo ne bezonas jam timi, ke io pereige
depusos gin de tiu natura kaj rekta vojo, lau kiu gi evoluas.
La vivo kaj la tempo garantiis al nia lingvo naturan forton, ldun
neniu el ni povas senpune malrespekti. La hodiaiia jubileo estas fes to
de tiu vivo kaj tempo.

***
Por ke ni, vivantoj, povu festí la hodiauan jubileon, fervore
kaj sindone laboris multaj personoj, k.iuj nun jam ne vi vas. Nia morala
devo estus rememori ilin en la nuna solena momento. Sed ho vel
ilia nombro estas tro granda, por ke ni povu ilin êiujn citi, kaj krom
tio la pli granda parta el iU laboris tiel modeste, ke ni eê ne scias iliajn
nomojn. Tial, por ne fari maljustan apartigon inter eminentuloj
kaj ne-eminentuloj, mi citos neniun nomon. Mi devas fari escepton
nur por nia kamarado Van-der-Biest, kies nomo estas ankorau tro
fresa en la memoro êe ni êiuj, kiu en la pasinta jaro arangis kaj prezidis nian grandan êiujaran feston kaj kies morto estas sendube ligita
kun tiuj grandaj laboroj kaj malagrablajoj, kiujn li prenis sur sin
por ni êiuj. En via nomo mi esprimas funebran saluton al la ombroj
de êiuj niaj karaj kamaradoj, kiujn dum la pasintaj dudek kvin
jaroj forsiris de ni la morto. lliaj ombroj staru nun antau niaj okuloj. kvazau partoprenante en tiu granda festa, kiun ili preparis, sed
ne gisvivis. Mi proponas al vi, ke ni honoru ilian memoren per levigo
de niaj segoj.

***
Nun, kiam la matureco de nia afero estas jam tute eksterduba,
mi turnas min al vi, karaj samideanoj, kun peto, kiun mi jam antau
longe volis direkti al vi, sed kiun mi gis nun prokrastis, êar mi timis
fari gin tro frue. Mi petas, ke vi liberigu min de tiu rolo, kiun mi,
pro kaüzoj naturaj, okupis en nia afero dum dudek kvin jaroj. Mi
petas vin, ke de la nuna momento vi êesu vidi en mi <<Inajstrom, ke
vi êesu honori min per tiu titola.
Vi scias, ke tuj en la komenco de nia movado mi deklaris, ke
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mi ne volas esti mastro de Esperanto, sed ke la tutan mastrecon pri
Esperanto mi en tuta pleneco transdonis al la esperantistoj mem.
Vi scias ankaií, ke de tiu tempo mi eiam lojale agadis aií almenaií
penis agadi konforme al tiu deklaro. Mi donadis al vi konsilojn,
kiel mi povis, sed neniam vi aiídis de mi la vortojn: «tion mi postulast
aií <<tion mi deziras~. Neniam mi provis altrudi al vi mian volon. Tamen, konsciante, ke ~is sia plena fortiki~o nia afero bezonas ian
enkorpigitan standardon ;mi - laií via dezÍio - dum dudek kvin
jaroj plenumadis tiun rolon, kiel mi povis, kaj mi permesadis, kvankam tre nevolonte, ke vi vidu en mi êefon kaj majstron. Kun ~ojo
kaj fiereco mi konstatas, ke vi êiam montris al mi sinceran konfidon
kaj amon, kaj pro tio mi eldiras al vi mian plej koran dankon. Sed
nun permesu al mi, ke mi fine formetu de mi mian rolon. La nuna
kongreso estas la lasta, en kiu vi vidas min a1~tau vi; poste, se mi po vos
veni al vi, vi êia:m vidos min nur inter vi.
Jen estas la kaiízo, kiu devigis min fari la nunan deciclon:
La ekzistado de ia natura konstanta êefo, eê se tiu êefo havas nur
la karakteron <le unuiganta standardo, prezentas gravan maloportunajon por nia afero, ear ~ clonas al la afero kvazaií personan karakteron. Se al iu ne pla.êas mia persono, au miaj politike-religiaj principoj, li fari~as malamiko de Esperanto. Cio, kion mi persone diras aií
faras, oni ligas kun 'Esperanto. La tro honora titolo de majstro,
kiun vi donas al mi, kvankam ~ en efektiveco koncernas nur la
aferon de la lingvo, fortenas de Esperanto multajn personojn, al
kiuj mi pro ia kaiízo ne estas simpatia kaj kiuj timas, ke, farigante
esperantistoj ili devus rigardi min kiel sian moralan êefon. Ciu, kies
opinio pri aferoj esperantistaj estas alia ol mia, ofte sin ~enas, eldiri
líbere sian opinion, por ne kontraiíbatali publike tiun, kiun la esperantistoj nomas sia majstro. Se ies opínion la esperantístoj ne volas
akcepti, li vidas en tio nur la êiopovan influon de la majstro. Nun,
kiam nia afero estas jam sufiêe forta, estas necese, ke ~ fine fari~u
absolute !ibera, ne sole libera de êiuj per!èonaj dekretoj, kia ~ fari~s
jam antaií dudek kvín jaroj, sed ankaií de êia efektiva aií sajna persona influo. Estas necese, ke la mondo sciigu tute klare, ke Esper nto povas havi au ne havi siajn libere elektita.jn gvidantojn, sed
ke gi posedas nenían konstantan majstron. Nomu min per mia nomo,
nomu min fondinto de la lingvo, au kiel vi volas, sed mi petas vin,
ne nomu min piu << Majstro», ear per tiu morale tro liganta nomo vi
malliberigas nian aferon.
Multaj en vi portas en sia koro la samajn idealojn, kiel mi, kvankam ne eiuj en tute egala formo; sed la mondo devas scii, ke tiu spi-
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rita parenceco inter mi kaj vi estas lauvola, ke la esperantismo ne
povas esti responda pri miaj personaj ideoj kaj aspiroj, kiuj por
neniu el vi estas devigaj. Se mi ion diras aií. faras, kio ne estas konforma al la gusto aií. ko vinkoj de tiu aií. alia el vi, mi deziras, ke
tio neniun el vi genu kaj êiu el vi havu la rajton diri : tio estas tu te
priva ta ideo aií. frenezajo de Zamenhof, kaj gi havas nenion komunan
kun la Esperanta movado, en kiu U estas nun persono tute privata.
La interna ideo de Esperanto estas : sur neií.trala lingva fundamento
forigi la murojn inter la gentoj kaj alkutimigadi la homojn, ke êiu
el ili vidu en sia proksimulo nur homon kaj fraton. Cio kio estas
super tiu interna ideo de Esperanto, estas nur privata1o, kiu povas
eble esti bazita sur tiu ideo, sed neniam devas esti rigardata kiel identa
kun ~·

***
Antaií. ol mi formetas de mi êian oficialan rolon en nia afero,
mi ankoraií.la lastan fojon admona.s vin: laboru êiam en plena unueco,
en ordo kaj konkordo. Ciujn dubajn demandojn, kiuj koncernas la
tutan Esperantan aferon, kaj kiuj ne tusas la personau liberecon de
tiu aparta esperantisto, solvu êiam pace, per regula interkonsiligo
de viaj egalrajte elektitaj delegitoj kaj per disciplina cedo de la malplimulto al la plimulto. Neniam permesu, ke en nia afero regu la
principo : «kiu pli laií.te krias, tiu estas prava&. Per unueco ni pli aií.
malpli frue certe venkos, eê se al tuta mondo batalus kontraií. ni;
per interna malpaco ni ruinigus nian aferon pli rapide, ol tion povus
fari 6iuj niaj malamikoj kune. Ne forgesu, ke Esperanto estas ne
sole simpla lingvo, kiun êiu el ni uzas nur por siaj propraj bezonoj,
sed ke gi estas grava sacia problema, ke, por atingi nian celon, ni
devas konstante propagandi nian aferon kaj zorgi pri tio, ke la mon do
havu estimon kaj konfidon por gi. Se en nia afero aperas io, kio sajnas
al ni malbona, ni povas trankvile g1n forigi por komune interkonsentita decido; sed ni neniam semu en nia tendaro reciprokan malamon
kaj malpacon, kiu nur gojigas kaj triumfigas niajn malamikojn.
En la unua{ jaroj de nia laborado sur nia standardo estis skribitaj
la vortoj <<espero, obstino kaj pacienco»; tio tute sufiêis, tar ke ni,
samideanoj, devas reciproke nin estimi kaj helpi, tio por tiu estis
komprenebla per si mem. En la lastaj j~roj ni bedaií.rínde ofte forgesis tiun devon; tial nun, transirante en la duan gravan periodon
de nia historio, en la duan kvaronjarcento n, ni skribu sur nia standardo novan vorton kaj êi tiun vorton ni êiam respektu kiel sanktan ordonon; tiu vorto est~s : tkonkordot.
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***
Mi finis tion, kion mi intencis diri al vi, karaj amikoj. Mi scias
tre bone, ke multajn el vi mia nuna parolo malagrabJe seniluziigos.
Kun maldolêa sento de neplenumita espero vi eble demandos : êu
en sia Lasta kongresa parolo, en sia <<kanto de cigno>>, li nenion pli
bavis por diri al ni? êu en la grava tago de la jubileo de la esperantisme, de tiu jubileo, kiun ni atingis post tiom multe da Jaboroj kaj
suferoj, li nenion pli ha vas por diri al ni? êu en la unua kaj eble ankaií
la lasta fojo, en kiu ni el êiuj partoj de la mondo alproksimigis, kiom
. ni povis, al tiu loko, kie Esperanto naskigis kaj kie la atmosfero,
saturita de intergenta malpaco per neevitebJa natura reago naskis
la esperantisman movadon, - êu en êi tiu grava kaj solena momento
li nenion pli bavis por diri al ni? Ho. ne, miaj karaj amikoj, miaj
karaj samideanoj kaj kunlaborantoj! Multe, multe, tre multe mi
volus hodiaií diri al vi, êar mia koro estas plena; en la jubilea mamento de Ja esperantisme mi volus paroli al vi pri tio, kio naskis
la esperantismon, pri gia esenco kaj espereblaj sekvoj; sed hodiaií
mi staras antaií vi ankoraií enrolo oficiala, kaj mi ne deziras, ke mia
privata kredo estu rigardata kiel deviga kredo de êiuj esperantistoj.
Tial pardonu min, ke mi pli ne parolas.
Kio estas la esenco de la esperantisma ideo kaj al kia estonteco
alkondukos iam la homaron la interkompreni~ado sur neiítralehoma,
sengenta lingva fundamento, - tion ni eiuj sentas tre bone, kvankam ne êiuj en tute egaJa formo kaj grado. Ni donu do hodiaií plenan
regadon al tiu silenta, sed solena kaj profunda sento, ni ne profanu
gin per teoriaj klarigoj.

***

Samideanoj! La antikva pola êefurbo, en kiu ni kunvenis, pretigis por ni gastaman akcepton, faris multe, por honori nian aferon
kaj por agrabligi al ni nian restadon dum Ja kongreso. Mi esperas, ke,
r~venante en sian hejmon, eiu el vi kunportos kun si plej bonan rememoron pri tiu laudo kaj urbo, kiujn la pJimulto el vi ~s nun versajne
tre malmulte konis. Al la regno kaj lando, kiuj montris al ni sian
amikecon, sed precipe al la estraro de la gastama Krakovo kaj al
êiuj in~ttitucioj kaj personoj, kiuj donis al nia kongreso sian moralan
kaj materialan subtenon, mi esprimas en via nomo la plej koran
dankon. Plej koran kamaradan dankon ni esprimas kompreneble
antaií êio al la senlaca loka organiza komitato,kiu ne §paris laboron
por la plej bona arango de nia kongreso. Kaj nun mi deziras al vi
êiuj gajan feston kaj sukcesan laboron.
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Vllla Universala Kongreso Esperantista
Krakovo 11" ~ 18a Aiígusto 1912
la antikva êefurbo de Potujo, bela urbo Krakovo okazis
jam la Jubilea Kongreso, majstre organizita;la kongresa
komitato ricevis multajn laiídojn ne nur por la. bonega
•
organizo de la festoj sed de la multaj detala)oj, pri lo ge jo, speciale,
el kiuj konsistas kongresa semajno.
teestis la Kongreson proksimume rooo esperantistoj. Efektive,
tiu nombro ne estas tiel granda, kiel êe la antauaj kongresoj, sed
estas atentinde, ke niaj rusaj samideanoj partoprenis en malgranda
nombro, êar manko de nehavebla pasporto kaiízis nevenkeblajn
malfacilajojn. Tamen, estis impresiga Ia amaso da kongresanoj en Ia
malgranda urbo, kiu estas Krakovo. Oficiala reprezentanto sendita
de la Aiístria Milita Ministrejo Sro. Gostomski pa.rtoprenis ankaií
en la Kongreso, kaj gajnis al si ovacion per sia unua parolado, êe
kiu li konstatis, ke Krakovo, dum centjaroj nealmilitebla urbo,
estas nun almilitita de la Esperantistoj.
Jam êe la stacidomo la kongresanoj vidis akceptejeton, kie
kun kora bonveno oni havigis al ili klarigojn pri logejoj pli bonaj,
k. c. Ekzistis ankaií aUa akceptejo - Kongresa Akceptejo - kie
trovigis esperanta ekspozicio forte interesanta, vendejo, bufedo, monsangejo, skribejo, k. t. p.
Ciuj stratoj estis ornamitaj per esperantaj kaj polaj flagoj,
kiuj gaje flirtadas, kaj la tramoj portis ankaií esperantan ornamajon
- flagojn kaj folicijn. Tre multe da anoncoj esperante redaktitajn
vidigis sur la muroj kaj donis al la alvenanta esperantista tre bonan
impreson.
Krakovo, kvankam malgranda, enhavas grandan nombron da
interesajoj, kiujn amase vizitis La esperantistoj dum la malmulta
tempo, kiun la tre plena programo de la Kongreso lasis !ibera.
N

Dimanéo, n.a. - En la diservoj okazintaj en la diverskultaj
pregejoj tre antikvaj - katolika, greka kaj hebrea - êeestis amasego da personoj, kiuj pie aiískultis la predikojn faritajn en Esperanto de elokventaj pastroj. La saman matenon la plejmulto de la kongresanoj vizitis la monumenton al glora heroo Kosciusko; gi estas
piramidmonto farita de miloj da Poloj, kiuj alportis plenmanon da
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tero en memoro de la nacia heroo. La Urbestraro de Krakovo regalis
la naciajn delegitojn per festeno, ee kiu la aiítoritatuloj montris
sian estimon kaj aprobon por Esperanto.
Je la 3.e. posttagmeze en la plenplena Malnova Teatro okazis
la malferma kunsido de la Kongreso. La Urbestro aií Prezidanto
- tiel oni lin nomas - salutis la kongresanojn per bela esperanta
parolo, kiun oni forte aplaiídis. Unuanime estis elektata prezidanto
de la Kongreso, Dro. Mikolajski, redaktoro de <<Lvova Kuriero».
Meze de entuziasma ovacio stari~as Dro. Zarnenhof kaj legas per
klara kaj forta voeo la paroladon, kiun niaj samideanoj trovos aliloke. Kiam li diris, ke li ne plu aperos antaií ni, sed inter ni, krioj
«ne, neeble» laiíte aiídi~s kaj ee la fino de lia parolo la esperantistoj
kriegis je lia honoro estimajn vivuojn. Poste parolis 23 diverslingvanoj, el kiuj japano, hindo, meksikano kaj usonano; ankaií alparolis
Sro. Gostomski, reprezentanto oficiale sendita de la Aiístria Ministrejo de l' Milito, kiu estis varme aplaiídata.
Vespere, oficiala verperman~o, kie la geesperantistojn bavis
okazon interkonati~i.

Lundo, I2.e..- Matene okazis kun sukceso la malferma kunsido
de U. E. A. Posttagmeze, la unua labòra kunsido, ee kiu regis granda
u,nuanimeco. Sro. Bourlet faris proponon en la nomo de generalo
Sebert pri Bud~eto , kiun oni aplaudís. Aliajn decidojn oni prenis,
sed manko de loko malebligas ilin citi. (La oficialan protokolon publikigos la <<Oficiala Gazeto•>)
Vespere okazis la jubilea koncerto, kiu estis belega. La earma
kantistino Ada Sari alloge kantis kaj la granda aktorino de pola
teatro Sino. Wysocka deklamis majestajn versojn tradukitajn de la
fama stilisto Grabowsky. Nia poeto la malnova esperantista Leo
Belmont faris spritegan paroladon alte satatan. Virvoêa noro kantis
tre bele polajn kaj esperantajn kantojn.
Mardo, 13a.- Per nepriskribeble longa vagonaro la esperanüstoj
veturis al Wieliczka Salminejo, mirindajo, kiun neniel forgesos la
vizitintoj. En la subteraj koridoroj, en la êambroj nuancorieaj de
la roinejo, iluminitaj per belkoloraj fajrajoj, kies rebrilojn resendis
al ni la surfacon de trankvila lageto, la esperantistoj sin sentis ravataj de la n;ttura spektaklo, kiun pliêarmigis la sonoj de l' gaja balo,
partoprenata de la verdstelaj gnomoj, kiuj 400 futoj sub la tersupro
pasigis plej bele kvar horojn. En la profunda)oj de la artefarita ka·
verno belaj muzikkantoj vokis eksterordinarajn enojn; rimarkindaj
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estas ankaií vastega êambro kun sanktfiguroj el salo, subtera stacidomo kun bonproVizita bufedo. La koridoroj de tiu salminejo havas
entute 6oo kilometrojnl
Merkredo, qa.. - En la labora kunsido oni decidís prokrasti
la demandon pri g-enerala organizo, la u interkonsentoj de Sroj. Mudie kaj Bourlet, kaj estis aprobata la raporto de la Lingva Komitato.
Vespere, oni prezentis en la granda nova teatro la eefan verkon
de Slovacki, tragedion <<Mazepa'> tradukitan de Grabowski. Mirinde
elparolis la geaktoroj dum sia tre genia ludado, kaj la eeestantoj plej
entuziasme aplaudís ilian rolludon. Distingigis Sino. Wysocka en la
rolo de Amelio, Sro. Sosnowski, kiu ludis la rolon de Vojevodo, Sro.
Stanislawski en la ludo de <<Mazepa'> kaj Sro. Marianski, prezentante
Zbignjev'on. Estis dediêata aplaiídego al Sro. Grabowsld, kiu estis
la heroo de la vrna.

f audo, rsa.. - Ankaií kiel dimanêe okazis religiaj diservoj
en la diversaj pregejoj kun elokventaj predikoj de la katolíka kaj
protestanta pastroj kaj de la rabeno.
]e la s.a. estis disdonataj la premioj en la arnitektura konkurso,
kaj je la roa vespere okazis Internada Balo, eeestata de multaj
esperantistoj kun naciaj kostumoj, inter kiuj ni memoras rusan kaj
bohemajn studentojn, kun studentaj kaj popolaj kostumoj tre interesaj, kolonelon Pollen en mirinda hinda vesto kaj belajn hispaninojn
kun êarmaj kostumoj.
Vendredo, r6a.- Matene okazis la dua labora kunsido de U. E.
A. P~sttagmeze, la tria labora kunsido de la Kongreso; dum g-i oni
elektas Genovon kiel kongresurbon de la rxa. kaj Parizon por la x.a
en 1914.a. Oni elektas poste la reprezentantojn de la konstanta. komitato de la Kongresoj.
Post tiu kunsido Sro. Parrish faris grava.n paroladon pri Kalifornio dum kiu li montris belegajn lumbildojn pri tiu lando.
Vespere oni prezentis la.operon <<Halka». Gi estis perfekte kantata
de êirkaií 30 gekantistoj. La scenajoj, orkestro kaj agado estis perfektaj; la muziko estas vere alloga kaj melodia. Poste, en apuda ka.fejo
multe da kongresanoj sa.lutis Dron. Zamenhof kiun akompanis liaj
edzino kaj filino, per la kanto de <<La Espero>>. Estis momento de
gran da en tuziasmo.
Sabata, 17.a. -]e la 9
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U. E. A. kaj posttagmeze la ferma kunsido de la VIIJ.a Oni voêdonas

dankon al la British and Foreign Bible Society por la intereso kiun
gi montras por la eldono de la Nova Testamento en Esperanto.
Oní unuaníme voêdonas dankojn sendotajn al la Urbkonsilantaroj de Terrassa kaj Sabadell pro la alpreno de la nomo de Dro. Zamenhof por placo kaj strato de tiuj urboj. Sro. René Ferter reprezentanto de nia <<K. E. F.f> dankis la Kongreson je nia nomo, kaj estis
varme aplaiídata. Sro. Rosentock je la nomo de la komitato de la
VIIJ.a. respondante al la danka esprimo kiun la Kongreso adresis
al tiu komítato diras tre kortuse kelkajn vortojn kaj la Kongreso
esta.s fermíta per la sonoj de <<La EsperO)>.
La VIIJ.a intemacia kongreso de Esperanto jam okazis. Nova
triumfo por nia lingvo, nova venko por nia idealo. Vivu Esperanto!
(Lau informoj de la delegito de K. E. F. Sro. René Ferter.)

***
Katalunaj efemeridoj
OKTOBRO
1910. -

6
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La kataluna jurnalo *Diario de Villanueva y Geltrú• ekpublicas ~Esperantan Rubrikom.
1910. - Fondigas la grupo Stelo Katolika en Sabadell.
1910.- Fondigas la baldaü malaperanta Centra Komitato de Ja Barcelona
Esperantistaro.
I9Io. - Apcras Ja r.• Esperanta Rubriko en Ja jurnalo La Publicidad sub
la direktado de Src. Delfi Dalmau.

***
IIr Literatura Konkurso
Kvankam la membroj de la Ju~ontaro de la venontaj Floraj
Ludoj komencis jam la preparajn Jaborojn, la Alvokon al la Konkurso
pri kiu ni parolis en la laste aperinta numero de KATALUNA EsPE·
RANTISTO, ni ne povas publikigi per êí tiu. Tamen ni povas certigi,
ke ni publikigos ~in en la novembra numero.
K. E.

***
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ENLAN DA MOVADO
Post longa malsano mortis en Banyoles la patro de nia eksprezidanto Dro. ]. Brem6n Masgrau. Nia kara amiko scias bone kiom
ni Un estimas kaj sekve estas nenecese nun esprimi ke liaj malgojoj
es tas ankaií niaj; al li kaj lia familio ni sen das nian plej koran kondolencon. Pace ripozu la formortinto!
Nia kara poeto Sro. Josep Ventura el Terrassa estas la autoro
de la verko citinda (Originalaj temoj, I) devizita <<Bukedo>>.
Nia diligenta vicsekretario Sro. Manuel Bordas sciigas nin esti
la autoro de la verko citinda devizita <<Bukedo el nigraj floroj>> (Originala j temoj li).
BARCELO NO
-La 2"" de Oktobro komenci~os denove en nia U ni versita to kursoj de Esperanto gvidotaj de Dro. Joaquim Coll, di plomita profesoro de K. E. F. U nua
kurso okazos merkrede kaj vendrede de la s• gis la 6a vespere kaj la dua, lunde
kaj merkrede je sama horo. La premio ~Universitah, konsistanta el 100 pesetoj,
estos aljugita ee la fino de la kurso post konvenaj ekzamenoj al la lernanto,
kiu estos pli multe profitinta ella donitaj lecionoj.
-Ce Sro. Rocamora, prezidanto de la K. E. F., kunvenis la8aade Septembro
kelke da prezidantoj de la grupoj aligintaj alia Federacio por priparoli la proponen pri organizo de festo soleniganta la malfermon de kursoj de Esperanto
êe êiuj grupoj en Katalunujo. Kun granda entuziasmo oni akceptis tiun proponen kaj un u anime estis decidate okazigi grandan feston êe la bela salono de
la grava societo ~Foment del Treball Nacionah kiu afable metis gin je nia dispeno.
-La ~Katal una Ligo de Katolikaj Esperantistoj~ daiírigos kurson de Esperanto en la sidejo de la societo ~Circol Barcelonés d'Obrers• (strato Duran i Bas,
9, pral) êiujn mardojn, Jaiídojn kaj sabatojn de la 7a gis la 8• vespere. La kurso,
kiun klarigos Pastro Claudi Planell, estos komencata la x•• de Oktobro.
La K. L. de K. E. decidis ankaú okazigi duro la aútuno kelkajn ekskursojn
al vilagoj katalunaj . Zorgas pri la organizo dc tiuj propagandaj agoj Dro. J.
Coll kaj Sro. M. Gili.
-La zs•n de Aiígusto la grupo ~Suprenlt ekskursis sur la monton Sant
Llorens de Munt. En Terrassa la ekskursantoj rekontigis kun la grupanoj el
~Lumom, kiuj plinombrigis ilin. Forlasinte la va.g onaron ili salutis aliajn ge-
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ekskursantojn de la díríta grupo •Lumom kíuj sin direktís al Montserrat. Církaií
.50 geesperantístoj vizitís la interesan monton, kies bela]oj logis eiujn. La ekskursantaro sin direktís al Cavall BeYnat §tonego kiu sen helpo de konvena ilaro
suprengrimpis Sroj. Morancho, Capella el Barcelona kaj Sro. Casanovas el
~Lumon~. Poste kaj per helpo de ~nuro kuni~is al ili deko da esperantístoj kun
la grupa standardo. Ce Can Poble la esperantístoj estis tre afable akceptítaj
de Liaj Mo§toj la Barono de Quadras kaj lia filo kiuj ilin akompanis al la kavernoj Cova del Fyare kaj Cova Nova. Post la tagmango kiu okazis en La Mola
(noo metroj) kaj tra la ruíniginta ermitejo de Santa Agnes kaj la vila~o de
Castellar del Vallés oni alvenis al la stacidomo .de Sabadell de kie oni alveturis
hejmen gajaj pro la bela ekskurso, pri kiu raportis la bercelonaj gazitoj.
La sama grupo organizis aliajn ekskursojn al Montcada kaj al proksima.j
kavernoj, kiuj multe sukcesis. La zz.•• nokte tíu grupo okazigis balou en sia
sidejo en kiu partoprenis multaj gesamideanoj.
- Organizita de ~Esperanto kaj Patrujo~ okazis la r•• de Septembro ekskurso al la •Colonia Gllelb (grandega fabriko kaj laborista logejaro), kiun partapreuis eirkaií cent esperantistoj, inter kiuj estis belaj samideaninoj.
Tra vilago Cornella oni vepis al la ~Coloni~, kie Sro. Carreras, direktoro de
la ~abriko, gvidis la ekskursantojn tra gi, klarige montrante al êiuj la diversajn
m~inojn, instalajojn, k. c., kio multe plaêis al la vizitantoj. Oni vizitis poste
la 4Protektasociom kies direktoro pastro donis al ni tre gentíle detalojn pri
a-ia organizo, kiu meritis de êiuj grandan laiídon.
Post fotografado de l'ekskursantaro oni revenis Barcelonon, kie tiuj disiris
gojaj pro la afableco de la direktoroj de la 4Colonia~ vizitita.
La sama grupo elektís en sia !asta generala kunsido la jenan komitaton:
Prezidauto : Sro. Joan Blanch. Vicprezidanto : Sro. Pere Domenech. Sekretario: Sro. Joan Vifias. Sekretariino: Fino. Emília Fontanillas. Kasisto: Sinjoro
Manuel Rodríguez. Kalkulisto : Sro. Josep Romagosa. Bibliotekistino : Fino
Carme Sandalínas. Membroj : Sroj. Josep Fontanet kaj Domenech Viger:. Johano Viñas.
SANT FELIU DE GUI.XOLS
La rs•n kaj r6•• de Septembro havís lokon en tiu urbo la III• Kongreseto
de la Cerona Esperantista Ligo, kiun êeestis samideanoj el multe da urboj
kaj vilagoj enprovincaj. Per venonta numero ni raportos al niaj legantoj pri la
kongresaj festoj. Estis decidate de la kongresanoj, · ke la venonta Kongreso
okazu en Olot dum la IV• Kongreso de K. E. F.

REUS
La rg•• de Julio okazis en ~Nova Semo• konkurso finanta la kursojn
arangitajn dum rgn•-12•. La tribunalo konsistis el Fino. Teresa Estela kaj
Sro. Enric Aguadé, geprofesoroj diplomitaj de K. E. F. kaj Sro. R. Pallejà.
Post parolado de Sro. Aguadé okazis la konkurso kiu partoprenis la
sekva.ntaj gesinjoroj: Finoj. Maria Aguadé, Josefa Anguêra, María. Borras,
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Josefa Felip, Carme Mestres, Antonia Serra kaj Maria Serra; Sroj. Nilo Alsina,
Sebastià. Castell vi, Lluís Ferrer, Joan GonzaJez, F ran ciso Simó kaj Jaume Vilalta.
La partoprenantoj bone tradukis la rakonteton de L. Tolstoj •Tri
amikoj• kaj fragmenten de la verko 4La formortinta Delsuno.• Ci estis tre
bela festo.

MANLLEU
La grupo ~Esperantista Amikeco~ okazigis la rs•a de Aiígusto gravan propagandan feston, !du certe multe fruktodonos.
En la granda provizora dancosalono, starigita okaze de la eefa festaro meze
de la placo Bernardí, komencigis je la rra matene la propaganda fcsto, kiun
prezidis Sro. Manuel Roca. Apud li sidis en la prezida loko la urbkonsilantoj
Sroj. Joan Riera, Manuel Arbat kaj Joan Codina, fraiílinoj Concepció, Pilar
kaj Serafina Llagostera, aninoj de illsperantista Amikeco~, la profesorino de
~Espero Kataluna~ fraülino Vilalta., kaj la propagandistoj por tiu festo del~
gitaj de ~K. E. F.~ Sroj. Campdelacreu kaj Grau.
Sro. Roca malfermis la fest~m per kelkaj vortoj prezentantaj la parolontojn kaj trandonis la parolon al Sro. Johano Campdelacreu, kiun per aplaiídoj
salutis la al estan toj.
Sro. Campdelacreu.klarigis la faciligojn, kiujn oni atingos per la enkonduko
en komunan uzadon de la helpa lingvo Esperanto kaj sin plendante pri la mokoj
ricevitaj de la esperantistoj pruvis klare, kiom maljustaj ili estas. Grandaj
aplaiídoj premiis liajn vortojn.
Sro. Jozefo Grau komencis sian paroladon, difinante la esperantan celon
kaj atentigante eiujn pri la interna ideo dc Esperanto. Pruvinte per elokventaj
frazoj la eblecon kaj utilecon de internada lingvo, li esploris la demanden kiel
estos atingita gia celo, kaj venis al la konkludo ke Esperanto, kies perfektEcon
kaj simplecon li elmontris, estas la estonta lingvo helpa de la tuta mondo.
Fine post refutado de malsagaj diroj kontraií nia lingvo, li invitis êiujn komenci gian lernadon. Varma aplaiídado de la multenombra êeestantaro bruis ee
la fino de lia parolado.
La prezidanto finis la feston, anoncante malfermon de du kursoj por viroj
kaj virinoj klarigotaj ee qEsperantista Amikecot, kaj dankante la aiítoritaton
por ~ia eeesto kaj partopreno en nia agado.
Posttagmeze en la grupa sidejo okazis amika interparolado inter la propagandistoj parolintaj matene kaj la geanoj de 4E. A.~, kiuj plifortigis si¡¡.n entuziasmon por Esperanto.

***

Ni ricevis la unuan numeren de «Vekigo!• internacia sendependa organo
por la defendo de Esperanto, kiu aperis en Parizo dum la pasinta Aiígusto.
Ci venas al nia movado por kontraiíbatali la pseiídesperantistojn, kiuj per sia
personema, profitema, mensogema agado provizas je argumentoj la senka~aj
malamikoj de nia movado.
Ni deziras al gi longan vivon kaj ke Aia laborado estu utila kaj efika por
E$peranto.
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' kunfederacianoj
Malfavora sorto malhelpis nin la kurantan monaton; niaj
pardonu nin.
Sro. Grau, kiu duro foresto de Sro. Pujula zorgas pri K. E. estis devigata
enkorpusigi denove, kiam tiu ei numero estis donita al presistoj. Kaj ankorau,
la monotipistino, kiu gin kompostas, malsanigis. Sin anstataui estis malfacile ...
tialla presado kaj apero de la nuna numero prokrastigis. Cu ni povas kredi je
la bonvolemo de niaj amikoj? De ili ni esperas ke afable ne atentos pri la
malfrua publildgo de tiuj pagoj. Kaj se niaj redaktoroj ne revenas, ni pretigu
repeti pardonon en la proksima numero!!!
- Troeco da originalo malpermesas al ni publici, kvankam gi estas jam
kompostita la ~Projekton de regularo por laLiteraturaj konkursoj de K. E. F.t
Bonvolu pardoni gia autoro Dfo. J. Coll.- E. Pellicer.

***

Oficiala Parto

Por fine starigi la Konsultan Komitaton de i\:. E. F. oni invitas la prezidantojn de la grupoj aligintaj êeesti la kunvcnon, kiu okazos la 27•a de Oktobro
je la s.a posttagmeze e.e Sro. Rocamora, prezidanto de la Federacio, strato
Angels, r, r.a en Barcclono. La tagordo konsistas el aprobo de la funkcia regulara
de la K. K. de K. E. F. kaj elekto de prezidanto kaj sekretario.
La prezidantojn, kiuj ne povos e.eesti, oni insiste petas volu sendi al la
sekretario nomon, adreson kaj daton de sia nskigo.
La provizora sekretario. JoAN AMADES.
La sekretario de K E. F. riccvis kaj transsendis al iliaj respektivaj adresoj,
du leterojn de la konstanta komitato de la I<:ongresoj adresitajn al la Urbkonsilantaroj de Terrassa kaj Sabadell sciigante ilin pri la decido de la VIII& kongreso kiun ni publikigas aliloke.
La Administració de K. E. F. prega a tots els Srs. Delegats, que encara
no tinguin la liquidació del present any feta, que a la major brevetat se serveixin fer-ho a fi de facilitar les tasques d'administració.
Igualment serveixi dit preg pels senyors que vivint en poblacions on no ·y
ha deiegat tinguin a bé enviar la quota directament an aquesta administració.

***

KORESPONDADO

Sro. B. N. Manlleu. Bedaurinde vian scügon ni ne povas publoogi, ear
loko mankas. Similajn ni devis ankau forlasi tialla pasintajn monatojn. Tamen,
ni dankas vin. - Sro. J. A. Vic. Dankon por viaj gratuloj. Vian artikolon
jam kompostitan antaií kelkaj monatoj, ni ne enpresis, e.ar tro multo da materialo devigis nin iari tion. Kun eble gi perdis aktualecon.- Sro. J. G. Sta. Coloma. Vi estas prava. Vian devizon <<konstantccot vi severe plenumas. Daúru
sur la sama vojo!- S ro. A. F. Olot. Vol u sen di al ni laií e ble baldaú la nomaron
de membroj de l'organizaj komisionoj de la Kongreso, kiuj definitive estos
elektitaj.- Sro. J. A. Barcelona. Tiun kvanton vi devas sen di al la Kasisto
Administranto de I\. E. F.
Presejo «L'Avenç>t: Rambla de Catalunya, 24.- BARCELONA

LLISTA DE DELEGATS AUTORITZATS PER LA ADMINISTRACIÓ DE
K. E. F. PER A REBRE LES QUOTES
Sabadell
Lloc Social
Gracia, 12.
Reus.
Sr. E. Aguadé
Presó, 1S.
Vilanova i Geltrú
» . F. Mestres
Sant Antoni, 1 i 3·
Barbarà.
» J. Puigbonet.
Sant Pere, 39·
Balag·uer
» M. Espar Boquer
Miracle, 7·
Cambrils
Sta . J. Masaguer.
Ilostal Nou.
Olot.
Superior, 2S, 2.on
Sr. I. Juanola.
» A. Oliart .
Terrassa.
Clarís, 24Vora del Ter, 21.
Manlleu.
» LI. Coll
Barcelona .
Angels, 1, entl.
» D. Dalmau
Tarragona.
Unión, 9, 3r.
» D. Obiol
Fonts Calents.
Castellar del Vallès.
» F. Blanquer.
Major, 2.
Arbós
» G. Ro virosa .
Cristina Baixa, 5.
Vendrell
» S. Esvertit
P de Ja Constitució, I r.
Igualada
» A. Mosclla
Progrés, 20.
Girona.
» F. Anguet
Vilafranca del Panadés » A. Robreño
Puigmoltó. 14.
Dr. Roman Pallejà.
Carretera , 2.
Ulldemolins
Verge Maria, I, 2.on
Sta. Coloma de Farnés » J. Gener
Major, 12 i 14.
Lleida
» Lluïs Abadal.
Fabrica génerosde punt
La Escala .
» Josep Ximinis
Sant Josep, 46.
.Mataró.
» Josep Solà
Camí Reial, 81 i 79·
Premià de Mar
» P. Alsina.
AvaH, 16.
Tivissa.
» F. M. Brú
Mon cada
Dr. Joan Buxó
Farmaceutic.
Berga
Sr. Josep Cardona .
Vicari.
Sant Feliu de Codinas. )) Joaquim Coll
Banyolas
Turers, 49·
» J. Aulina.
Caymo, 32.
Sant Feliu de Guixols. » J. Blanch.
Plassa Major, 18.
Vic
» J. Comella
F. Rubinat
Borjes Blanques.
"
Pals, 1.
Palafrugell
» J. Marqués Isern
Arrabal S. Martí, '9·
Bé gas
» J. Esteve Ja cas.
Bruch, 1.
Manresa
» I. Bosch
»Antoni Barrot
Buenos Aires.
Ademés poden enviar-se també directament a l'Administració:
Gracia, 12 , Sabadell, amb sagells de 1S centims
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PRI ...
KATALUNA KULTURO

trakuris antati kelkaj tagoj katalunan montaron tra
lokoj, kie eê veturilaj vojoj ne ekzistas, kaj en vilagetoj,
en izolitaj farmodomoj, mi konstatis, kc la vorto Es•
peranto estis jam konata. Oftc ni diris, ke en Katalunujo ne ekzistas
persono nescianta, kio estas nia lingvo internacia : mi reasertas
.
tiun diron.
La afero es tas tre rimarkinda, se on i konsideras, ke la nombro de
senalfabetaj personoj estas granda en nia lando. Laií la statistikoj,
Katalunujo estas la plej malklera lando en la Hispana stato. La
statistikoj tamen ne diras êion kaj ne parolas pri la terura enmigrado
de la aliaj landoj, kiun ni suferas. Pli ol socia, gi estas fizika problema:
nepre estas pli da malklereco en kvadrata kilometro da tero plena de
gento ol en dezerta. La respondeco, êíel, estas de la registaro, kiu
I
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zorgas pri ambaií pecoj de tero. Sed la sekvojn nur ni mero suíeras.
· Mi konas maljunajn samlandanojn, kiuj legigas al si êiutage
la jurnalojn. Tio montras scivolemon, instruamon, kiu en europa
organizajo povus esti bone profitita.
Eê tiuj senalfabetaj personoj scias, kio estas Esperanto. Tamen
unuj pro atavisme, aliaj pro manko de rimedoj, kvankam korc espcrantistoj, ili prokrastas la studadon de nia lingvo. Certe ili eble neniam bezonos bavi rilatojn kun fremduloj, sed kvankam tio êi povus
sajni paradokso, Esperanto ne estas nur internacia komprenigilo,
gi êefe estas en multaj okazoj instrumento de kuituro, vekilo de scivolemo kaj instruigemo. La ekzemploj en nia lando estas multenombraj pri bomoj, kiuj en tri-kvar jaroj farigis delikataj, instruitaj
personoj dank'al Esperanto. Mi bavis lernanion, kiu preskaií nc
seUs skribi kaj bodiaü legas pri sciencoj kaj korespondas kun eminentaj esperantistoj alilandaj.
Kiamaniere agi, kiamaniere paroH por konvinki tiujn malrapidemajn bomojn al la lernado de nia lingvo? Jen estas grava problemo,
kiun ni devas studi kaj solvi. Ciu ofero en hq senco estus grande
rekompencita. Amikoj katalunaj, pensu pri kiom da fenestroj ni
povas malfermi antaií niaj blindaj malklcraj fratoj profitante, kiel
allogilon, iUan amon al Esperanto.
•
Certe Zamenhof ne esperis tion de sia elpensitajo, sed certe ne
estos tiu utiligo de lia lingvo la afero, kiu malpli kontentigos lin.
BARCELONA UNUGRUPIGO

Pri IO êefaj reguloj jam interkonsentis la delegitoj de la barcclonaj grupoj, kiuj elektis komisionon por starigi regularen de sola
granda grupo en nia êefurbo. Ci ne mirigas nin. Ne gravajoj apartigas
la homojn, sed detaloj, kiujn la bonvolo povas facile flankenlasi. Pri
êiuj reguloj oni fine interkonsentos, kaj kiam ni êiuj estos membroj
de la nova grupo kaj guos giajn utilojn kaj profitojn, ni mero ne komprenos, kiel ni povis resti tiellongatempe apartigitaj unuj de la aliaj.
Ciu laboris gis nun aparte en sia grupo por gia propra honoro
krom por la bono de Esperanto. Ni ne bedaiíru Hujn rivaletecojn
kies stimuladon fine profitis la progresado de nia komuna afero,
sed ni rigardu antaüen per pli larga, pli granda animo. Ni ne timu
perdi personecon en la unugrupigo, êar, kontraiíe, tiu êi plivalorigas
la individuajn fortojn. La ekzemplo de nia Federacio povas sufiêi:
de post gia fondigo ne nur la grupoj farigis interne pli sendependaj,
sed ankoraií ilia forto pligrandigis per pli efika partoprenado en la
movado generala.
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Venu do tiu federacio de barcelonaj grupoj, tiu unugrupi~o
en kiun ni alportos la nun disigita jn fortojn, kiu permesos al ni
fondi la Esperan tistan Hejmon , kie ne nur la alilanda j, ne nur la
eksterbarcelonaj esperan üstoj, sed ni mem povos kunigi tirkaií la
sama fajro de sama kameno.
Brave jam de nun al tiuj grupoj, kiuj klopodas entuziasme por
tiu frata entrepre no.
Revenint c de Franclan do mi renkontis sur mia skribotab lo amason
da
korespon dajoj, kiuj pli preferis resti êi tie ol repreni novan vojon
por veni
renkonti roin. Mi klopodos kiel e ble plej rapide respondi al miaj korespon
dantoj, de kiuj mi petas pardonon por la nevolita malfruec o de mia respondo
.
FRED.

PUJULÀ

JAKO PASERO

Bravel Tiun êi fojon vi plaêis al ni. Jes; nia êcfa celo estas la organiza
do
de Kongreso j; la intcrkom prenigo estas por ni negra va afero. Via Aristofan
esa
spritcco tre amuzis nin; scd nenia gojo estas kompleta kaj ni dernanda
s nin
kun tcruro êu la meningi to sveligis vian genian cerbon post la el peno
elSviti
tiujn sercojn! Ni kornpren as viajn dubojn pri la ebleco dc nia interkom
prenigo
êar al via privilegií ta intcligen ieco ne ka§igas kc, eê kiam vi ver kas katalune
, ni
kataluno j oftc ne kompren as vin. Sed tia êi forprenas ncnion ella admiro,
kiun
ni havas por vi, êar ni êiuj scias ke ne via cstas la kulpo, sed de la multenom
braj
gramatik aj absurdajo j de via stilo. La homoj estas teruraj :ili elpcnsis
la mcdicinon por geni la sanon, kaj la gramatik on por geni la verkisioj n. Sed
ni cstas
grandani maj kaj admiras vin, êar tutc kiel oni povas fari kongreso jn
ne inter·
kompren. igantc, oni povas csti verkisto ne konante gramatik on. Tiu
êi kono,
cetere, estas malalta malnobla kono bona nur por la ridindaj, esperanti
stoj.
Kiam un u el niaj kolcgoj íradukis verkojn viajn en Espcrant on malbonaj
viperaj langoj siblis, kc tionli faris por ridindigi nian landon. La grandaj
homoj
kicl vi, havis êiam malamik ojn, sed ankaií aplaiídan tojn, kaj ni kantos
viajn
glorojn, ni, kiuj admiras en vi la fabrikan ton de vcluro, kiu sciis meti
la arton
de la fabrikado al la servo de la fabrikado de la arto.

***

El la IP Liter atura Konk urso
Fino. Jozefino Figuera s el Terrasa sciigas nin, ke si estas la aiítorino de la verko citínda, kies devizo estas: <<En soleco mi trovis mian
konfida ntom (Originalaj temoj, II)
La autoro de la. verko citinda. dev¡zita <<La blindulinetOI), (Originalaj temoj, li) estas Sro. Joan Serrano, el Barcelona.
K. E.
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Mi atnas vin•
DEVIZO
<•Amo.~

estas êie en Naturo:
Tilio diras al tili',
Hedcr' al fendiganta muro,
•
Kaj al floret' la pa pili',
Kolomb' al sia kolombin': ·
<<Mi amas vin! mi amas vin!•>
M'

River' murmuras al herbaro,
Venteto al la foliaro,
La rosoperlo al foli',
Kaj al la ter' la sunradi',
L'amant' al sia karulin':
<<Mi amas vin! mi amas vinh>
La musko diras al la stono,
Kantadas per plej dolêa tono
Al branêetaro la birdet',
Kaj la patrin' al infanet',
La edzo di ras al edzin':
<<Mi amas vint mi amas vin!»
Ho, arn', de l' vivo nura gojo,
Vin donis Di' al kreitaj',
Por ke, sur nia doma vojo,
Vi estu la plibeligaj'.
Ni kantu do, guante gin:
«Mi amas vin! mi amas vin!»
En tiu amkoncert' de l' mondo,
En tiu harmonia rondo,
De l' kant' nur unu restas for:
Ne diros plu, el varma kor',
L'amat' al malfelieulin':
«Mi amas vin! mi amas vinh>
MARIA PosENAER

* Premiita en la

na Literatura Konkurso

de K. E.. F.
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La Virineto j de l'Maro *
DEVIZO : No temem esculls ni vent traïdor;
plens de joia avui volem estar!
L'HoLANDÉS ERRANT

knaboj en blua kamizolo, êifonaj kaj malpuraj, sidas
sur la rokoj, tenante siajn nudajn krurojn pendantaj super
la maro, kiu pli ol ofte pufigas kaj ma1sekigas iliajn pie•
dojn. Ciu havas sian fi.skaptilon kaj amaseton da vermoj de roko, la
mangajo plej satata de la fisetoj.
Ili kaptas jam de antau kelkaj horoj kaj êiuj laiítigas triumfan
kriadon êiufoje kiam unu el ili eltiras ella maro iun bus-malferm itan
marperkon, kiu dismalfermas en la aero la brilan vergetaron de siaj
dornoza j mero branoj.
La nokta krepusko malfortigada s la helecon de siaj moruskoloraj fuma)oj. Kelkaj steloj ekqriletas en la blua aero. Bando da
korvoj trairas la spacon, fine sin kasante êe la mon ton, inter la dubenigraj kaj fendigintaj muroj de antikva kastelo.
Kelkaj ella knaboj, observante, observadant e siajn kaptilarojn,
kiujn la ondo frape saltigas, ekdormetis. Iliaj kapoj ripozas sur la
brusto. Iliaj fingroj malpremas kaj preskaií eê ne tenas la fiskaptilojn, kies pintoj kusas en la akvo.
- Ili ne plu mordas - murmuras unu. - Nu, kiel mallume
estasi - ekkrias alia, disdirektant e la rigardon al la êielo. - Cu
vi volas konsilon mian? Ni dormu gis la lunlevigo. - proponas tria.
Ciuj alkonsentas. Ili vice apudigas, ili jungigas metante siajn brakojn sur la sultrojn kaj nukojn de la kunuloj kaj ili dormigas trankvile en la nokta vetero, apogigintaj al roko.
La nokto mallumigadas. La luno flavas êe sia oriento meze
partigita per zono de cindrokolora nebulo. La maro sajnas kanti
lulilan kanzonon mallaiítete per rauka voêo.
Subi te so nas ia malmilda ka j senbrua galopo ... tra p, tra p, pa tra p' ...
kaj aperadas la Virinetoj de l' Maro, rajdantaj sur rugaj salikokoj
kaj aliaj sur grandaj maljunaj kraboj, survestitaj per mara musko.
Ciuj ridas dum ili pikas per pinglo de marerinaco la sentajn
artikojn de siaj ,strangaj bestoj, kiuj grimpas sur la glitigaj deklivoj
ES

*
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de la rokaro. Ciuj rídas dum ili dísmovigadas en la pura aero kaj
sin skuante forigas de sí la malsekecon, kíu akvumas iliajn harojn
kaj vestajojn.
Ili estas blankaj kíel fisa karno. Ilíaj delíkategaj haroj havas
êielarkajn nuancojn; brilas sur ilíaj kapetoj skvamaj kombiletoj;
iliaj manteloj es tas verdaj kaj longaj, longaj, trenigaj; iUaj okuloj
estas lumaj gutetoj kíel huj, kiujn faras foje en la maro la froto de
remiloj. Ekpasinte ili dissendas agrablan mara jan odoron.
jus ekvidinte la ses fiskaptistetojn, ili malrajdigas, alproksimigas al ili kaj suprenrampas íliajn krurojn ... su pren ...
Unu ridigas pensema sur la faldo, kiun formas la lipo de unu el
la dormantaj knaboj. Dua alkroêigas de la okulharoj de alia knabo
kaj .rigardas scivoleme tra la fendo de Ja palpebroj, penante rigardi
la okulon. Tiu êi observas kontente la pejzagon gracie starante sur
Ja verta pinto de la plej alteta el la aro. Tíu sirmigis per Ja plej graseta kaj per lía milda kaj varmeta spiro si varmigas siajn manetojn.
Kelkaj kune amasígas sur la saman kapon. Aliaj ektusigas kun ektimo sur la pinto de muskolo,kiun ili grimpis de malsamaj lokoj.
Ili faras nenian bruon.
Ciuj fine iras murmuri misterajn vortojn al la oreJo de la dormantoj.
Ili parolas al ili prí la poezio de l'maro, pri la êarma movigado
dc la ondoj, pri giaj diversaj kaj belaj koloroj : ili parolas al ili pri
la fisoj kaj pri la herbejoj kie ili sin pas tas; pri la stormoj. pri la kvieto,
pri la ventoj, pri la plezuroj de longedaiíra navigado, pri la superbelo de la marventegoj ... pri io, kion niaj vortoj ne povas diri kaj la
fiskaptistoj songas, songas êion, kion inspiras al ili la feinetoj.
Kiam ili vekigas, la Virinetoj de l' Maro jam malaperis kaj oni
nur aiídas la galopbruon de iliaj strangaj rajdobestoj, kiuj kuras
subakvigi.
Sed la sorêo jam efektivigis. Jam nek stormoj nek iaj suferoj
povos detrui en la koro de tiuj knaboj la emon al la marista viYo .
. Donu al ili bonvivon êe la monto kaj êiam vi vidos ilin malgajaj
ka j alsopirema j .
JoAQUIM RuYRA

(trad. Estanislau Pelliccr)

***
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Pro jelU o de regu laro por la Lite ratu raj
Kon kur soj de K. E. F .
la decidon de nia III"' Kongreso, ni publikigas
Ja grava n projekton de Dro. Joaquim Coll por la starig
o
de Konservantaro de la Esper antist aj Floraj Ludoj. Laií
•
la propono de Sro. Rómul S. Rocamora, kiun la kongr
eso akceptis,
tiu projekto estas de nun doni ta al publika enketo. Ni
esperas, ke
niaj fervoraj samideanoj volos esprimi sian opinion pri
gi kaj kontribui tiamaniere al gia perfektigo.
LENUM ANTE

PROJE CTE PER A LA CREA CIÓ D'UN CONS ISTOR
I DELS JOCS FLO.
RALS DE K. E. F.
Vist l'cxit creixe nt que ha desper tat l'instau ració dels
Jòcs Florals Esperantist es en els dos anys que s'han celebra t, i judica nt
d'impo rtancia gran l'aportar-los vitalit at per facilita r llur esplen dor i lluïme nt,
se propos a la creació d'un
Consistori que, dintre la K. E. F., cuidi en especia l de
tot lo relacio nat amb els
Jòcs Florals . El Consis tori ·s regirà per les adjunt es
bases:
I. -

Aqueix Consistori pren a son carrec el cuidar de tot
lo pertan yent
als J òcs Florals do K. E. F.
Il. - El Consistori ·s compo n de socis honoraris,
actius i protectors. Els
primers sera-n procla mats tals, a propos ta del Consistori,
en el Congrês
anual de K. E. F. o, en son defecte , a l'acte de la celebra
ció dels Jòcs
Florals . Actius ho seran : a) els senyor s que hauran
format part del
tribun al examin ador dels J òcs Florals en els tres primer
s anys de llur
funcio namen t; b) els que obting uin tres premis ordina
ris en els Jòcs
Florals ; e) tots els que, essent professors de K. E. F.,
hagin obting ut
cinc premis en els Jòcs Florals ; d) aquelle s persones
que contrib ueixin
al lluïme nt de l'Espe ranto i que seran accept ades
pel Consis tori a
propos ta de la Junta de K. E. F. Seran socis protect
on els que contribueixin amb la quota mínim a de 5 ptes. anuals per
als fins del Consistori.
III. - El Consis tori escollirà, d'entre ·Is socis actius,
sis membr es cada any,
que hauran de formar el tribun al examin ador dels
treball s. Aques ta
elecció haurà de fer-se dintre ·Is quinze dies següen
ts a la celebra ció
dels Jòcs Florals . Tots els membr es del Consistori
tenen dret al vot
per a aquest es eleccions.
IV. -Els membr es del Jurat escolliran, d'entre ells,
cb que han d'ocup ar
els carrecs dc preside nt i secreta ri. Escoll iran tambê ·1
mantcn eclor que
haurà. de pronun ciar el discurs inaugu ral en els ] òcs
Florals . El mautenedo r podrà esser un membr e qualsev ol del Consis
tori.
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V. -Els carrecs de presiden t i tresorer del Consistor i seran anexes als carrecs
de presiden t i tresorer de K. E. F.
VI.- Cada any, durant el Congrés, se celebrara n els Jòcs Florals a la ciutat
on aquell tingui lloc. En el cas de no aver-hi Congrés, el Consistori
acordarà l'epoca i el lloc dels Jócs Florals.
VII.- El cartell se publicarà quatre mesos abans dels Jòcs Florals.
prosa
VIII. - El Consistor i oferirà sempre premis a dos temes originals (un en
en
altra
una
i
vers
en
una
i un en vers) i dugues traduccio ns (també
aquests
d'entre
millor
treball
al
à
concedir
se
prosa). La flor natural
quatre.
semIX. -Els altres premis podran esser oferts per particula rs o societats,
premis
de
oferidors
Els
ent.
correspon
pre que ·u avisin amb el temps
tenen el dret de nomenar Ja persona que pot interveni r amb el Jurat
qualifica dor en la concessió tant sols d'aquest premí.
X. - A l'autor guanyad or de la flor natural se li concedei x el dret d'escollir
la Reina dc la festa, la qual s'encarre garà de la seva tasca segons la
consuetu t dels Jòcs Florals de la nostra terra. En el cas que ·I guanyador no faci ús del seu dret, aquest passarà a esser atribució del Jurat.

Dn. ] oAQUIM CoLL, PvRE.

***

Iva Kong reso de la K. E. F.
La sciigoj, kiujn ni ricevas el Olot, aiíguras grandan sukceson al
nia proksim a Kongreso. Ni ne povas ankorai í komuni ki al niaj k.unfederacianoj detalòjn , tar la dato de la Kongres o estas malproks1m.a
kaj ili povas ankorai í esti san~itaj. Ni diru nur la nomojn de la Séi;IDldeanoj, kiuj formas la komitat on kaj komisio nojn kaj tio malapen gos
la dubojn, kiujn iu povus bavi:
DIREKTA KOMITATO : Prezidattto, Sro. Josep M.a Gargant a;
Vicprezidattto, Sro. Candi Agustí; Sekretario, Sro. Antoni Foriet; Ka_sisto, Sro. Manuel Prat; Fittattcisto, Sro. Pere Roqué; MembroJ,
Sroj. Josep Boix kaj Fere Cuscoy.
PROPAGANDA KOMISIONO : Prezidanto, Sro. Pere Roqué; v1·cprezidanto, Sro. Isidre Juanola ; Sekretario, Sro. Antoni Fortet; Kasisto,
Sro. Joan Vila; Membro j, Sroj. Ramón Aubach kaj Joan Sarola ..
KoMISIONO POR LA FEsro DE LA LITERATURA KoNKURSO : Prez~
dattto, Sro. Candi Agustí; Vt·cprezidanto, Sro. Josep M.a Gargant a;
Sekretario, Sro. Joaquim Vayreda ; Kasisto, Sro. Af!toni :=;erra ..
ARTA KoMISIONO : Prezidattto, Sro. Josep Bo1x; Vzcprez1danto,
Sro. Valentj Avellan a; Sekretario, Sro. Josep Casas; Kasisto, Sro.
Lluis Trias.
A\íaj komisionoj estas en organizo , tial ke ili povos labori nur
post kelkaj monato j.
K. E.

KA TALUNA EsPERANTISTO

BIBLIOGRAFIO
Tutnzonda jarlibro Esperantista. 1912 (Korektita gis Ja r.a de Junio 1912).Paris. Esperantista Centra Oficejo. 51, rue deCJichy. Prezo: Fr. 2,50 (I Sm.l
Ci estas la kajero 19 8 el la Esperantista Dokumentaro pri la oficialaj
historiaj, bibliografiaj kaj statistikaj aferoj. Ci entenas 6 partojn. En la unua
trovigas koJcktitaj la êefaj dokumentoj, kiuj koncernas la OficiaJajn Instituciojn, kun ilia historio kaj Ja adresaro de iJiaj anoj. La dua parto donas la
liston de la fakaj societoj kaj institucioj, kiuj aplikas Esperanton por speciaJaj
celoj. La tria liveras la nomaron de êiuj propagandaj societoj konitaj dc Ja
C. O. Krom la adresoj de la Prezidanto kaj Sekretario de êiu grupo trovigas
en tiu parto geografiaj kaj e konomiaj notoj pri êiu urbo kaj la adresoj dc la
Esperantistaj komercistoj. La kvara parto entenas la liston de la Esperantaj
gazetoj. La kvina-Iiston de personoj, kiuj petis sian enskribigon kiel korespondantoj. La sesa, fine, enhavas la anoncaron.
Aêeti tiun êi libron estas akiri bonan instrumenten por utiligi Esperanton
kaj samtempe helpi la funkciadon de la Centra Oficejo.

Autour de l'Esperanto. -

Discussion de quelques modijications profetées.-

Cami!Ie Aymonier, Agregé de l'Université. Paris. Office Central Esperantiste. 51 rue de Clichy. 1912 . - Prezo: Fr. o.5o.
Mi memoras ankoraií kun plezuro la belan improvizitan paroladon, kiun
eldiris Sro. Aymonier antaií kelkaj jaroj en la ~AtMnée Populaire d.u Faubourg
Saint Antoine~ okaze de polemiko kontra.ií malamikoj de nia lingvo. La saman
premantan Jogikecon kaj klarecon de stilo, kiun ni tiam admiris en Jia parolado,
ni admiras hodiaií en tiu brosuro, kie elegante, delikate, inteligente kaj detale,
nia klera kolego pulverigas la argumentojn de kelkaj reformistoj. La Centra.
Oficejo agis aplaiídinde eldonante tiun brosuron, kiun- feliêe por ni - ni
ankoraií ne bezonas en nia lando. Sinjoro Aymonier estos certe la unua, kiu
pro tio nin gratulos.

Hispanaf Dramof de Jacinto Benavente. Tradukis Vicente Inglada. Esperanta
Biblioteko Internada. N.o 23. Verlag Moller & Borel.

Prczo : o,roo Sm.- Berlin. Esperanto

La bone tajlita plumo de Inglada riêigis per un u volum o tiun jam 1nteresan
bibliotekon. Per korekta, klara, senmakula Esperanto - la Esperanto dc
Inglada - li tradukis tri drametojn el Benavente, kies naiva filozofio sufiêas
al la gusto de la hispana publiko. Tra la diafana stilo dc Inglada, ofte oni vidas
kaj sen tas la stilon de la aiítoro. Ci estas laií mia opinio merito, pri kiu oni ne
sufiêe atentas nun. Oni mezuras sub sama nivelo originalajn kaj tradukitajn
verkojn kaj gi estas eraro, manko de fido al la valoro kaj stilriêeco de Esperanto.
Legante la ~Hispanajn Dramojm oni kvazaií legas hispane kaj tamen neniu
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povos nci la bonecon de la Esperanto uzita en gi. Plaêus al mi legi tradukojn
el angla lingvo, ekzemple, en bona Esperanto kaj senti la anglan lingvon tra
ili. La fJcksebJeco de nia Jingvo tion pcrmesas. Cin ne uzi estas gin nekoni.
Mi rimar kas : la vorton kolegio uzitan tri foje en la senco de lernejo (pagoj
ro, II, 12) kaj eraran nominativon (pago 34) <•Minuto-post-minuto mi voJus
ekscii» ccrte preseraro au komprenebla konfuzo pro la shekoj unuigantaj la
tri vortojn, el kiuj unu estas prepozicio.

Ne dezirita. Ni virinoj. el Pri la Muziko de l' Vivo. (Van de Mnziek des Lcvcns)
de Johanna van Wonde. Esperantigis Maria Posenaer.- Kroonstraat, 45,
Borgcrhout-Antwerpen. Prezo : Fr. 0.50.
«Car êiu amas ordinare personon, kiu estas simila al li>> mi komprenas ke
êar Maria Posenaer la distinginda sekretariino de la Scpa *retrovís sian propran
animstaton, sian propran malfeliêecon kaj dolorom en la verketoj de Johanna
van vVonde, si amis kaj tradukis ilin. Kaj si volos komprcni, ke êar ni nc trovigas en samaj cirkonstancoj, ni ne sentas por ili la saman cntuzíasmon. Ni konsentas kun si pri Ja pli granda nobleco de Ja irosentemo super la indifercnteco
kaj malpleneco de Ja animoj. Sed ankorau ni dcvus konsideri Ja kauzojn
de niaj emocioj kaj Ja manieron, kiel ni ilin priskribas. Kial ni devos jugi pli
alta animon, kiu suferas antaü doloro de needziginta virino, ol animon, kiu doloras antaií socia demando aií guas antaií eltrovo de solvo al sakproblcmo en tri
movoj? Plie, êiu afero ha vas almenaií du flankojn kaj neniu rajias nomi blinda,
tiun, kiu rigardas gin de la flanko kasita al nia vido. La csprimo ~malsanema
trosentemcco» cstas laü mia opinio ankaií paradoksa. Vivi cstas senti. Troscntemo ne nur es tas la plej bona a jo ella vivo, sed la pliiniensigo de la vivo mcm.
Sed mi suspektas ke fraulino Poscnaer ne sufiêe ateniis pri la .grava diferenco.
kiu ekzistas in ter trosentcmcco kaj scntimentaleco! ~Ne dczirita~ kaj QNi virinoj&
sajnis al ni tro sentimentalaj kaj tre malmultc scntigaj. Ci estas persona opinio.
Al aliaj ili sajnos male. Sed al êíu plaêos la bona Esperanto uzita de fraiílino
Posenaer por la traduko. Kiel esperantista, milegis la verkon kun gran da plezuro.

La Patrinoj (Rakonto) el Avelis Anaronjan. Esperantigis Dro. Andrco Fiscr.
Esperanta Bibliotcko Danubo. N.o 3· - 1912. Editura Esperanto. Bucuresii, 14. Str. Belvedere, 14. Prezo: Fr. 0.25 (o.roo Sm.).
Tre interesa, malgojiga rakonto pri suferoj de patrino, kies mortinta filo
ne revenas. Ci konatigas nin kun armenaj moroj kaj afcroj. El gia legado oni
eltiras malgojan impreson de forlaso kaj doloro. Sro. Andreo Fiser tradukis per
klara bona stilo, kiu pli rimarkigas la. nenecesan uzadon de afiksoj ad- ek
kiel simpla.j radikoj (~Suzano adís ankoraií stari» da vizagoj ekis i om post íom
disfandigi» <•Si adís pregi» <•Si adis atendi•> k. t. p.)
Mi rimarkas : QAntau tiu sankta figuro staris jam ne juna virino, nomata
Suzauo . Ci esiis du palrínoj, kiuj fiksc rigardis un u Ja aliau ... Dipat.rino estis
tic, sup¡·e, Suzano do -malsupre, s ur la tcro~ Kial do -konkluda konjunkcio?
Eble naciismo. - ~:Ne unu fojon» kiu tre bone signifas ankaü ~ncniun fojon»
por diri ~multajn fojojm.
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(Al fraulino L. B. - En la ekzercaro trovigas tri fojojn la vorto simila
kaj neniam sekvita de fe: ~similajn objektojm ~simila al li~ ~siinila alia pa trino&
La vorto plena trovigas unu íojon kaj sekvita de fe, sed en alia tekstoj de la
Dro. trovigas sekvita de de. Sekvc, sc oni ne povas kritiki la uzadon de feprepozicio sen memstara signifo - kiam la rekta senco de ia prepozicio ne
aperas al ni- ni rajtas kontraustari la TRouzadon de fe kiam la teksíoj de la
Majstro permesas al ni uzi aliajn prepoziciojn.)

•

Primo Jl,fanuale delta Lingua Ausiliaria Espe1•anto. Pubblicato per iniziativa
delia !tala Esperanto-Asocio. r.a Edizione di centomila esemplari. -Genova. Cooperativa Esperantista Italiana. Sa1ita Pollainoli 13-4. -1912. ro
centesimi.
~i deziras al tiu ~verda brosuro~ la roo.ooo•n eldonon da roo.ooo ekzempleroj. Jen brosureto, kiu antaudiras al ni grandan sukceson por la g." Internacia Kongreso. Ci disflugu, lcgigu, disvendigu, disdonigu!

Laborista Internacia Kantaro. N.o 2. Norbert Zoula. <•Mallibereja•> Praha 1912.
-Eldonis ~La Kulturo», Praha H., Hybernska T. (Labor. Domo). Bohcmio-Austrio. Presejo de ~Pravo Lidu». - . Esperantigis Fjch. - Prezo:
I ekz, 4 sd. 5 ekz, II sd. ro ekz, 15 sd. 50 ekz., 70 sd. 100 ckz, 1,25.
Diras la kunpresita noto : Kiam en jaro r88o sekrete okazis u nua kongreso
de bohemslava sociala demokratio en malgranda gastejo Svata Markéta, kasita
post bastionoj de Praha, partoprenis gin ankaií Korberto Zoula, lignajisto,
postc malliberigita. En malliberejo li verkis la poemon, tiel simplan kaj do tiel
plenan de forto, espero kaj brulanta malamo al ekzistanta socia ordo, ke gi
malgraií polica persekutado baldau farigis batala kanto dc bohcmaj socialistoj
Norberto Zoula jam longe ne estas inter vivantoj, sed lia kanto transdaiíris
lian morton kaj per espcranta lingvo certe farigos screata kanto ankau de
ceteraj revoluciuloj en tuta mondo.

La tasta Usonano. Fr.agmento el La Taglibro de Kan-Li, princo de DimfJu-Cur, kaj admiralo en la Persa Maristaro. Prezentita de J. A. Mitchcll.
Tradukis Lehman Wendcll. - Esperanta Biblioteko Internacia. N. 0 20.
Prezo o,roo Sm.- Berlin. Esperanto Verlag Moller Borel.
Hungat<aj Rakontoj de Ferenc Herczeg. Tradukis A. Panajott. Esperanta Bibliotcko Internacia. N.o 21. Prezo o,roo Sm.- Berlin. Esperanto Verlag
Moller Borel.
Nord-germanaf Rakontoj <lc Hcinrich Bandlow. Traclukis Ella Scheerpeltz.Esperanta Biblioteko Internacia. N. 0 22. Prezo, o,roo Sm. - Berlin.
Esperanto Verlag Moller Borel.
Prcsitajn kun la kutima zorgo <lc la firmo Moller & Borel, kaj redaktitajn
en la bona Esperanto uzata dc la aiítoroj el tiu Bibliotcko, ni riccvï..s la tri antauajn brosurojn, kiujn ni trc insiste rekomendas al niaj samidcanoj.
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Paulo Debenl¡am. Romana originale vcrkita en Esperanto, de H. A. Luyken.
British Esperanto Association {lncorporated) 133-136 High Holbon, London, W. C. - Universala Esperantia Librejo, rue de la Bourse, Généve,
(Svisujo). Prezo, I Sm.
Ni ricevis tiun originalan romanon, pri kiu ni detale parolos post legado.

Resumo de la Kurso pri Teologia, de kavaliro Le Clément de St. Marcq, Rcktoro de la Oficejo. Tradukis. A. Stas, sekretario de ~Esperanta Psikistaro~
Anvers, 1912. Prezo : 20 cm. 8 sd.
«Tiu ei libra estas havcbla kontraií internacia respond-kupono de 25 cmoj,
10 sd., de la sekretario de Esperanta Psikistaro, rue Appelmans, 26. Anvers.

-

Belgujo.
TAllEN

*

**
Katalunaj efemeridoj

NOVEMBRO
Parolado de Pastro Vilà en la sidejo de $Amichs dc la Instrucció•
pri Esperanto êc Ja infanedukado.
Parolado de Sro. Rosals en Tarragona.
Fondas la Grupon de St. Sadurni d'Anoia Sro. Torres Llopart.
Parolado de Sro. Rosals en St. Sadurní d'Anoia okaze de Ja inauguro de la tiea grupo.
13 1908. - Gesinjoroj Pujulà alvenas Barcelonon organizi la V•n Kongreson
de Esperanto.
14 1909. - Solena fondigo dc la grupo ~Lumon» en Terrassa.
1909. - Fondigo de esperantista grupo en la Centro de Lectura de Reus.
25 1908.- Unua organiza kunveno de Ja Organiza Komitato de la va Kongreso en Kafcjo de Paris, kun êeesto dc Sina. Rebours kaj Sroj. Claramunt, Bremon, Sales kaj Pujulà. Oni elektas Srojn, Sabadell,
kiel Vic-Prezidanton, kaj Cases kiel Kasiston.
27 1910.- Malfermo de la Ekspozicio Esperantista en Ja sidcjo de la grupo
Ciam Antaiíen el Sant Martí.
30 1908. - Unua kunveno de Ja Ko de la V•, kun êcesto de samaj personoj,
en la sidcjo de *Espero Kataluna». 46 kursoj pri Esperanto estas
malfermitaj en Barcelona.

***

KATALUNA EsPERANTisT a

S29

EN LANDA MOV ADO
BARCELO NO
La 6•• dc Oktobro okazis, post prokrasto kaiíze de la ferYojista striko,
la solena roalfcrmo dc la kursoj de Esperanto de eiuj ali~intaj al K. E .. F.
grupoj ee la granda s;-~lono de la <<Foment del Treball Nacional» en Barcclono.
Multaj eksterurbaj grupoj sendis delegi ton altiu fcsto, el kiuj ni memoras:
~Espcranta Nesto», Barbara del Vallés, reprezcntita de Sro. P. Soler; qEsperanta
Idealo», Sta. Coloma de F arnés, Sro. Dalmau; «Verda Stelo•, Flix, Sro. Alabart
kaj qBadalona Stelo», Badalona, S1·o. ]. Gili. '-Laboro Esperantab Vilanova i
Geltrú; «Esperanta Amikaro», Banyoles; <<Paco kaj Amo», Palafrugell,· «llcrda
Espero», Lleida,· qQlota Stelo>>, Olot,· 4Vika Esperantistaro>>, Vic; «Kamparo»
Sta. Perpetua de la Moguda;; qAmo kaj Espero•, Girona; unu el la grupoj de
Manlleu sendis ali{;ojn kaj la plimulto estis reprezentataj de barcclonaj samideanoj.
Ella barcclonaj grupoj ni vidis membrojn de <<Paco kaj Amo~, <<Aiíroro~,
*Ciam Antaiícm, <<Barcelona Stelo~, 4La Rondo», 4Esperanto kaj Patrujo•,
<<Esperanla Movado», «Semo», «Esperanta Racionara Grupo», qSuprenl» «Novan
Vojom k. t. p. multaj el kiuj estis oficiale rcprczentataj.
La Prezídanto de «K. E. F.» Sro. Róroul S. Rocamora roalferroas la kunsidon kaj donas la parolon al la Sekretario Sro. Pcllicer, kiu legas la liston de
Ja ali{;intaj kaj ecestantaj grupoj.
Sro. Delfí Dalmau je la nomo de la profesoroj diploroitaj de K. E. F. roallonge paroladas, historiantc la esperantan lingvon kaj pruvantc la bonojn
kiuj sekvos alia alpreno dc internada helpa lingvo.
Pastro J. Planas Sadurní, la Vic-Prezidant o de «K. E. F.•, parolas poste
je la nomo de la eksterurbaj dclcgitoj. De ili, li pctas varroan kaj entuziasman
laboron duro la venonta vintro, por ke gi neniel povu mortigi nian jam fortikan
arbon kaj ke, post alveno de l' printeropo, gi burgonu kaj kovrigu per novaj
braneoj kaj belaj floroj.
Resumís la paroladojn, Sro. Rocamora, dankante la eeestantojn kaj la
Direktan Komi taton de la ~F. del T. N.~ al kiu li proponis la servojn de la esperantistaro eiaokaze kiaro per Esperanto estos e ble diskonigi niajn komercon kaj
industrion; li esprimis la signifon de la fes to kaj sian kredon, ke Esperanto ra pide
disvolvigos kiaro sur la koroercaj leteroj oni legos la vortojn Oni korespondas
esperatlte. Li alparolis esperante al la saroideanoj petante de ili novajn klopodojn por ke Katalunlando ne restu malantaue en la esperantista movado. Ciuj
parolintoj ricevis longan kaj bruan aplaií.dadon.
La testo, en kiu ni vidis niajn plej earroajn saroideaninojn kaj eiujn niajn
karajn amikojn, estis alia sukceso por nia K. E. F.
-La 26•• de Oktobro okazis du paroladoj en la 4Associació de la Dependencia
Mercantil». La parolantoj estis Sroj. D. Dalmau kaj Romul S. Rocamora kaj
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iliaj respektivaj temoj : ~La evolucio kaj revolucio de la lingva didaktiko» kaj
<•Komerca kodo kaj internacia lingvo». Ambaü klcraj samideanoj estis forte
aplaü.dataj.
-Eldonita de la <•Insti tu to de Estudies Superiores» baldau aperos programo
de Esperanto, kiu laü niaj sciigoj estos afcro tu te nOV<\ en tiaj verkoj. C.ia autoro estas nia amiko Sro. Delfí Dalmau kun la kunlaboro de Sro. R. S. Rocamora.

Ekshursoj kaj vizitoj. - Dum la pasinta monato okazis kelkaj esperantaj
ekskursoj el kiuj ni scias la jcnajn:
Organizita dc la grupo <•Aü.roro» la 2o•• okazis vizil.o alia bicra fabrikejo
<•La Bohemia~ . La multenombraj cspcrantistoj estis regalataj per la ora trinkaío post atenta vizito alia êiuspccaj laboroj, kiujn oni faras por gin fabriki.
La 27•• matenc la grupo <•Suprem organizis ekskurson al St. Ramon. Tiu
ekskurso bonc sukccsis; samc kiclla vizito, kiun Ja saman tagon vespere la grupo
<•La Rondo» faris alia <•Granja Casanovas»
Novaj kursoj.- êiu grupo malfermis jam siajnkursojn. Nispecialecitos,
tia! ke ili okazas en neesperantistaj rondoj, la kurson, kinn klarigas Sro. Rocamora êe la <•Associació dc Dependencia Mercantil» gra vega socicto dc komercaj
oficistoj, kaj tiun klarigatan dc Sro. Dalmau êe la <•Centre Regional Valencià•.
La arangon de tiu !asta kurso ni suldas al la grupo <•Esperanto kaj Patrujo•.
êe la <•Insti tu to de Estudios Superiores>>, Sro. Fred. Pujulà malfermas kurson
de Esperanto por samideanoj, kiuj deziros farigi profesoroj. Ki csperas, ke niaj
samurbanoj êeestos tiun kursorr plej grandnombre.
OLOT
Por pli bone propagandi la Zamenhofan lingvon, ni arangis en nia sidejo,
dum la urbaj êeffestoj, interesplenan ekspozicion de postkartoj, kiu multe
vekis la entuziasmon de la grandnombraj vizitantoj. Tiujn tagojn vizitis nin
samideanoj el Manlleu, Cerono kaj Sant Feliu de Guíxols.
En la tria festtago, jc la ç¡.a noktc okazis en nia sidejo intima kunveno
kiun êeestis la samcelanoj ella suprecititaj urboj. Partoprcnis en gi Sroj. Garganta, Prat, Roqué kaj Fortet el ~Oiota Stelo~ kaj fratinoj C. kaj P. Llagostera
el Manlleu legante bela.jn verkctojn, kiuj multe plaêis alia êeestantaro.
RUBl
En tiu êi urbeto, entuzíasma grupano de <<Lumom enireprenis êiudimanêan
kurson; espere ble K. E. F . baldaü kalkulos novan grupon en siaj vicoj.
VE)<DRELL
Estis belega la propaganda festo, kiu okazis la 25'" de Aügusto, organizita
de la êi tiea grupo ~Frateco~ okaze de la ekskm·so, kiun niaj karaj gesamideanoj
de la grupo <<Tarragono Esperanta~ faris en tiun êi urbeton . Dc <<Laboro Espe-
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ranta» el Vilanova y Geltrú, venis nia kara kolego Sro. J. Escofct kune kun
aliaj samideanoj por partopreni en gi.
Post la alveno, ni êiuj kune iris saluti la urbesiron, al kiu ni prezentis la
gealvenintojn, kiujn li afabl e akceptis. Je la sa vespere, ni iris, kune kun la
siandardoj, allogejo dc la <·Orfeó Vcndrellene•>, malavarc ccdita, kic okazis la
propaganda festo. La graneJa kaj bela salono baldaü tutc plcnigis.
Sro . A. Martorell m alíermis la feston proponante la prezidejon al Sro.
J. Vidal de «T. E.~; Sroj. J. Iluecas el <<T. E.» kaj J. Marcé el <•Frateco» legis
du bclajn verkojn, kiujn sendis Sroj. D. Dalmau kaj A. Nin el Barcelona. Finoj.
Dolors Kavarro, legis b elan poezion, kaj Teresa Balart, belegau verkon dcdiêitan alia Vendrell'aj fraulinoj.
Paroladis Sroj. Ll. Corbella, S. Esvertit, J. Martorell, el <•Frateco•> Sro. J.
Escofet, el ~L. E. •>; Sroj. D. Roig, F. Agustí, J. Vidal el ~T. E.>>kaj Sro. A. Martorell, el <<Frateco•, resumís la p aroladojn, dankante êiujn geêeestantojn kaj
instigante ilin partopreni en la Esperania movado. In ter la publiko, oni disdonis
300 foliojn ~Tot l'Esperanto en una fulla». êiuj parolintoj, kaj prccipe la
fraülinoj, cstis tre aplaüdataj.
Jc la 7.a horo, êe <•Frateco» okazis belega <•Honora Vino• dedil:ita al la
geekskursantoj, per kiu ni regalis ilin. Nia cntuziasma samidcano Sro. Jozefo
Galvez, donacis por tio tre bonan vinon. êiuj trinkis por Ja prospero kaj
vivo de nia kara Esperanto kaj por nia majstro, Dro. Zamenhof. Fine, oni
kantis *La Esperon•>. -La De/egito.
TARRAGONO
La senlaca grupo <•Tarragona Esperanta» okazigis la 25•• de Allgusto gra van
ekskurson al Vendrell, kies delegiio raportas pri gi alilokc.
REUS
La pasintan monaton okazis êc la granda salono dc Ja <•Centre d e Lectura•>,
solena disdono de la premioj en la konkurso pr i kiu ni paro! is la las tan numeron.
Kai:ize de troeco de originalo ni ne povas longe raporti pri iiu ei grava
faldo; êiuj urbaj jurnaloj parolis pri gi kai iuj okaze laüdis Esperanton kaj la
ERperantan agadon. L.::. fcsto cstis organizita de la grupo oScmo• kaj la Sekcio
dc Literatura de la dirita <·C." deL.»
GIRON"A
La 6•• de Oktobro la fervora batalanto de nia ideo, Sro. Jozc·fo Doménech
Albcrich, faris enh1ziasman paroladon êc la sacia sidejo de <•Amo kaj E spero•
(Komcrca ê'ambro) antaü rcspektinda ai:klantaro . Per facila parolo li ai.ingis
konduki gin per la penso, tra l' pentrinclaj rcgionoj kaj urboj el Francujo,
Gcrmanujo kaj Austrio, gis Krakovo la urbo dc l' Jubilea kongreso dc Esperanto; tiam li pritraktis êiujn afcrojn okazintajn duro la festoj dc la B.a
kaj paste revcnintc hejmen, li akompanis Ja ai:iskultantaron tra l' Austriaj
Alpoj êe Stiria, montris al gi la lazurajn akvojn de l' Adriatika ma ro, en iris
ItaLujon kaj vizitis la belegajn Venezia kaj Milano, kaj jam ee la mezamara
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marbordo la nekomparcbla jn Gcnova, Nicc, Montecarlo, . Tolon, k. t. p.
Bruegajn aplaudoju kaj gratulojn li aitclis apcnai:í li finis.
Sro. Doméncch csHs nomiia dclcgito de ~Amo kaj Espcrot dum la s.a kaj
post la Kongrcso li vizitis Trieste 'n. kaj faris paroladon êe <<La Rondo E~pe
ranta.» Lia sukccso eslis granda, kaj tia! la gcanaro de tiu grupo nomis !in,
gia <<Unua honora membro», donacis al li artan pergamenon kaj honorau oriuPignon. La Capodistria Studcnta Grupo dcktis !in, kicl dionoran Pn'?.itlat'tom. Ricevu niaflanke, korajn gratulojn. - Geronim Borés.
TERRASSA
Dnm la lastaj tagoj de Septcmbro la êi ticaj geesperantisto j ha v-is la granclan honoren csti vizitataj dejuna, simpatia ruso nomata Mikaelo Kiperman.
êeestintc en la s.a Kongrcso li voja.gis tra Europo haltante en nia nrbo,
tial ke en gi logas lia kor·espondanti no, Fino. Angelino Sicart fer vora anino dc
~Lumoru kaj dc K. E. F. Ni kun gojo konfesas kc tio êi por ni csHs rimarkincla, gravcga fakio, êar preskau êiuj ni ankorau nc bavis la okazon paroli
esperanto kun eksterlanclano .
Krcclinde li foriris el ni kontcnta, tia! ke nc mankis gesamideanoj, kiuj
tutkorc povis servi kaj akompani lin êien en Tenassa kaj êirkauajoj. Liaj
akompanantoj ankau nc perdis momenton dum lia restada inter ni por
clmontri al tiuj, kinj ankorau dubetas pri inicrkompreni go per nia lingvo, kc
nia diro cstas vera.
Al la geanoj cie ~Lnmom kiuj tic! gentile cstis utilaj por nia gasto ni esprimas, la plej entuziasme, plenajn dankojn je la nomo ue gia komitato.- Valentí
AlavedrR.

***

Oficiala Parto

Essent molts els grupos que no han enviat son Adresaro ens es impossible
publicar l'AD RESAR O dels esperantistes catalans com intenta vern . Agraïm coralment l'atenció als pocs grupos que ·ns el remeteren.

***

KORESPONDADO

Sro. J. S., Barcelona, kaj Fino. L. Briggs, Anglujo. Vi povas publikigi
viajn verkojn, aldonantc la noton: <<Kun permeso de K. E.•.- Sro. G. B.,
Girona. Dankon por la raporto. Pri la sendotaj ekzempleroj volu vin turni al
nia kasisto, Sro. Piferrer.
Presejo «L'Avenç»: Rambla de Catalunya, 24.-BARCELO NA

Reglament de Ja

Federació Catalana d'Esperantistes
Article primer. - Qyeda constituïda amb el
nom de « Federació Catalana d'Esperantistes "
la federació d'esperantistes en terres de llengua
catalana.
Art . segon. -L'objecte de la « F. C. d'E. "
es I' unió de tots els esperantistes en terres de
llengua catalana per a la divulgació i propaganda
de l'Esperanto, per als fins de la representació
aconsellada en la reunió general del V Congrés
Internacional d'Esperanto a Barcelona, i per donar compliment a tots els acords i consells, que
afectin als esperantistes en colectivitat, provinents
dels Congressos Internacionals o dels nuclis directors de la llengua del Dr. L. L. Zamenhof.
Art. tercer. - Per al millor compliment de
l'article anterior, la «F. C. d'E.» publicarà una
revista gratis per als federats, l'organització de
la qual sera determinada pe,r un reglament especial interior publicat pel cos de redacció i
previa acceptació del Comitè Directiu.
Art. quart.- La «F. C. d'E. » constarà
unicament de membres individuals, que contribuiran al seu sosteniment amb la quota mínima
de TRES ptes. anyals pagades per endavant.
No obstant, tota societat o grupo podrà entrar a la «Federació » amb els mateixos drets i
atribucions que 'ls membres individuals i llurs
membres podran pagar les quotes per mensualitats. Per a aquest li 'ls Presidents s'entendran
amb el Caixer-administrador directament.
Els Presidents dels grupos aderits formaran
un Consell Consultiu de la «Federació», an
el qual podrà dirigir -se ·1 President de la mateixa per coneixer la seva opinió en els casos
en que ·u cregui convenient. El Consell informarà mensualment al Comitè de la «Federació,,
sobre afers esperantistes, fixant especial atenció
en lo que fóra de desitjar per a la millor marxa
de la «Federació JJ i de la propaganda esperantista.
Art. quint.- La« F. C. d'E.'' sera regida
per un Comitè Directiu compost de President,
Vice-president, Caixer -administrador de la revista, Vice-caixer-administrador, Secretari i Vicesecretari.
Aquest Comitè serà censor de la revista. El
car rec de Caixer -administrador sera permanent.
El que ·¡ desempenyi continuarà en el càrrec
fins a ordre de la Junta que farà ratificar pel
próxim Congrés.

Art. sisè. - Els federats de cada localitat
elegiran un delegat que tindrà a son carrec : recollir les quotes dels federats, fer les comunicacions necessaries per als <:fectes de l'article segon i demés assumptes del regim de la «F. C.
d'E. JJ i esser l'intermediari entre ·¡ Comitè Directiu i els seus representants.
Els delegats podran retenir-se, si 'u creuen
convenient, en concepte de despeses, un 5 per
I 00 de les quotes que cobrin.
Art. setè.- El Comitè de la« F. C. d'E.»
cridarà almenys una vegada l'any, en diferent
localitat, durant la primavera i en dia festiu, a
tots els seus federats, en Assamblea o Congrés
general, en el qual, previa ordre del dia, se donarà compte als assistents dels treballs i gestions
fets pel referit Comitè Directiu durant son
exercici, s'acordarà '1 lloc on agi de celebrar-se
el vinent Congrés o Assamblea, se nomenaran
els individus que agin de formar el Comitè per
al següent exercici, i 's discutiran les proposicions que agin sigut presentades abans de la
sortida del nümero de la revista anunciant el
Congrés o Assamblea, i incloses en l'ordre del
dia.
Art. vuit~.- El Comitè estara facultat per
crear les seccions que cregui més convenients
per a la prosperi tat de la <<F. C. d'E. >J i de
l'Esperanto; les juntes de les quals seran renovades per cada Comitè entrant.
Serà President nat de cada secció un individu del Comitè designat per aquest.
Art. novè.- Tots els acords de les Assamblees i Congressos seran presos per majoria absoluta de vots dels socis assistents.
A ri. desè. - Les esmenes que vulguin fer -se
en aquest Reglament auran de presentar-se en
temps convenient per esser incloses a l'ordre
del dia i publicades en llur totalitat, car unicament podran esser discutides i aprovades en les
Assamblees o Congressos generals.
Art. onzè.- La llengua oficial serà l'Esperanto, podent esser usada la catalana en les
Assamblees.
Art. dotz~. - En cas de disolució previ
acord de la «F. C. d'E. "• els fondos existents,
o que resultin de la liquidació, passaran a la
«Centra Oficejo JJ, domiciliada a Paris, per a la
propagació de l'Esperanto.
Article transitori. - La «F. C. d'E." serà
domiciliada a Sabadell, carrer de Gracia, 12.

li

AUTORIT~

LLISTA DE DELEGATS
ZATS PER LA ADMINISTRACIÓ DE
K. E. F. PER A REBRE LES QUOTES

Gracia, 12.
Lloc Social
Sabadell .
Presó, rS.
Sr.
E.
Aguadé
.
Reus.
Sant Antoni, I i 3·
» F. Mestres
Vilanova i Geltrú
» J. Puigbonet.
Barbarà.
Sant Pere, 39·
» M. Espar Boquer
Miracle, 7·
Balaguer
Hostal Nou.
Sta. J. Masaguer.
Cambrils
Superior, 2S, 2. 00
Sr. I. J uanola.'
Olot.
Clarís, 24.
» A. Oliart .
Terrassa.
Vora del Ter, 21.
>> LI. Coll .
Manlleu.
Angels, I, entl.
» D. Dalmau
Barcelona.
Unión, 9, 3r.
» D. Obiol .
Tarragona.
Fonts Calents.
Castellar del Vallès.
» F. Blanquer .
Major, 2.
» G. Rovirosa .
Arbós .
Cristina Baixa, 5.
Vendrell
» S. Esvertit
P de la Constitució, I I.
» A. Mesella
Igualada
Progrés, 20.
Girona.
» F. Anguet
Puigmoltó. 14.
Vilafranca del Panadés » A. Robreño
Carretera, 2.
Ulldemolins .
Dr. Roman Pallejà.
Verge Maria, 1, 2. 00
Sta. Coloma de F arnés » J.Gener.
Major, I2 i I4Lleida .
» Lluís Abadal.
Fabrica génerosde punt
La Escala .
» Josep Ximinis
Sant Josep, 46.
Mataró .
» Josep Solà
Camí Reial, 81 i 79·
Premià de Mar
» P. Alsina .
Avall,
I6.
Tivissa .
» F. M. Brú
Moncada . .
Dr. Joan Buxó
Farmaceutic.
Berga . .
Sr. Josep Cardona .
Vicari.
Sant Feliu de Codinas. » Joaquim Coll
Banyolas . .
Turers, 49·
» J. Aulina .
Caymo, 32.
Sant Feliu de Guíxols. » J. Blanch.
Plassa Major, I 8.
Vic .
» J. Comella
Borjes Blanques.
~> F. Rubinat
Pals. I.
Palafrugell
» J. Marqués Isern
Arrabal S. Martí, I9·
Bé gas .
» J. Esteve Ja cas.
Manresa .
Bruch, r.
» I. Bosch .
Buenos Aires.
»Antoni Barrot .
Ademés poden enviar-se també directament a l'Administració :
Gracia, 12, Sabadell, amb sagells de rS centims
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Societ oj kaj Grupo j aligín taj al
"Kata luna Esperantista F ederacio"
Esperanta Semo.
Nova Semo . .
Frateca Kunigo.
V1ka Esperanti staro
Esperanta Nesto.
Oleta Stelo
. .
Lumen. .
Ca~ino del Comercio
Esperanti sta J unulàro.
Esperama Juneco .
.
. . . .
La Rondo. . . . . . .
!':speranta Fako (secció del C. A. de O. del C. y la L.) .
Óam Antauen . . . . . . . . . . . . . .
Semo (Ateneo E. P.)
Escola Universit ana
Forigu Barnjn .
Esperanta Frateco
. .
Kultu10
Barcelona Stelo.
Unió Catalanist a
NO\'an Vojon . . .
Es pe ran to kaj Patrujo.
. . . .
El'olucio
Un i versa la Frateco .
Supren I . .
Esoeranta Aurora . . . .
Esperanta Racionala Grupo.
Ta 1 ra~O'lO Esperanta . . .
fllonta Grupeto . .
Espera n ta A kvofalo .
Gerona Esperanti staro
Amo k•j Espero
Paca¡ Batalantoj .
Laboro Esperanta .
Esperantis ta Grupo.
Kam paro .
Frateco . . . . .
Esperantis ta Amikeco.
Esperanta Amo. .
Esperanta Idealo .
J\lontsant a Stelo .
Esperanta Amikaro
Ilerda Espero
Frateco . . . . . .
Cerona Esperanti sta Ligo
Badalona Stelo . . . .
Paco kaj Amo
Verda Stelo
Semo .

. f.

Sabadell
Reus
»
Vic
Barbarà del Vallès
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Terrassa
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»
Barcelona
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»

»
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»
»
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»
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NIA FEDERACIO

PRI ...

grafika jo aperanta en tiu êi sama numero klarvidige montros al êiu K. E. F.-ano la rimarkindajn progresojn de nia
Kataluna Federacio. Cu ni devas kontentigi? Jes, kaj ne.
Se ni konsideras la individueman karakteron de nia popolo;
se ni konstatas post kalkulado de la nombro de membroj de êiu aliginta grupo, ke nia K. E. F. estas la plej membroriêa asocio en nia
lando, kiu ne celas profitajn aferojn; se ni rímarkas la miron, kiun
gi kaüzas per sia sola ekzisto, en la personoj al kiuj ni pri gi parolas,jes, ni devas esti kontentaj. Sed nun, kiam ni havas en la prezidanta
sego de K. E. F. la plej optimisman esperantiston, kiun mi konas,
sinjoron Rocamora, mi lasas al li la rolon kanti niajn venkojn, plekti
girlandojn al nia vojirado, kaj instigi al la dancado êirkaü la fajro
de nia entuziasmo. Dume mi blovos; ne por malvarmigi, ne por estingi,
sed por inciti la fajron mem.
A
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Ne; ni ne devas esti kontentaj. Certe ni atingis multon, sed ne
eion, kion ni povas atingi. Niaj grupoj kunfratigis, nia gazeto pligravigis, niaj kongresoj farigas pli kaj pli solenaj kaj imponaj, nia
lando, - lando de lnternacia Kongreso - restis inde en sia loko;
sed ni ne povas kontentigi. Mi ne scias, kion p10mesas al ni la proksima jaro, ·- eble progresojn kiella nuna,- sed la statistiko montras
evidente, ke dum la pasinta, ne êiu K. E. F .-ano alportis novan membron. La nombro ne duobligis. Ci estas bedaürinda. Ciu el ni devus
konsideri kiel devon, la varbadon de nova esperantista kaj lian aligon
al la generala asocio. Mi paroladis, verkis artikolojn, organizis kaj
laboris senhalte por Esperanto; mi estas certa, ke kelkajn homojn
mi allogis al nia afero. Tamen mi jugus mian jaron malsparita, se
mi persone, private ne estus esperantiginta kaj aliginta al K. E. F.
UNU homon, kiel mi faris. Agu tiel, gesinjoroj : en via urbo, vila~o.
domo, hejmo, familio, celu UNU personon, kaj konstante Jaboru
al- êirkaü li. Vi ha vas unu tutan jaron por sukcesi, kaj vi certe _prosperos. Nun, kiam milito -estas en la tagordo, ni povas diri-esprima.nte
per strategiaj terminoj - ke neniu fortikajo rezistas tutjaran siegon.
Imagu mm la sekvojn, se dum unu ]aro nia nombro duobligus!
Ni faris multon, sed ni ha vas multon por fari. La grupoj devas labori
en siaj urboj. sed la gruparo,la «K E. F.» devas labori eê en la lokoj
kie ne ekzistas esperantistoj aü neorganizitaj esperantistoj, por krei
grupojn, fari paroladojn, organizi allogajn festojn. Ne êiuj niaj propagandistoj estas riêaj por sufiêi per si mem al siaj vojagaj elspezoj;
necese estas, ke la «K E. F.>> monhelpu ilin kaj tion gi nur povos fa ri,
kiam dank'al la pli granda nombro da membroj, gi povos difini apartan kason al tiaj propagandaj elspezoj. - Kelkaj grupetoj en malgrandaj vilagoj vivadas malfacile kaj pro manko de rimedoj giaj
membroj ne povas labori per êíuj siaj forto kaj volo. Necese estas
helpi ilin, ilin riêigi, sendi al ili librojn, gazetojn, propagandilojn,
kuragigi ilin, sentigi al ili, ke ni vívas en frataro kaj la eies forto
estas al la servo de la plej malfortaj.
Ni vivas en lando, kie nur la sukceso posttrenas la homojn. Sed
ni, esperantistoj, tro ofte ripetadis pri ia internacia, aparta flanko
de nia animo. Ni estu superlandaj : ni provu, ke ni havas manojn ne
nur por aplaüdi la sukcesíntojn, sed ankaü por helpi la laborantojn.
Dum la proksima jaro ni devas krei grupojn kaj alporti Ja Esperantan
par olon en la plej negra va j n vilagoj n, - nian fort on, kie tro vigo s
unu izolita semo klopodanta germi.
Ni pligrandigu la rondon, ni vivu por gi, por gia alta celo: unuigo
en kaj por Esperanto.

l
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SESDEK SAKPROBLEMOJ

Mia distinginda amiko Sro. Jozefo Paluzie, la konata eldonisto,
per kies lernolibroj preskaií êiuj ni lernis, rakontis al mi tre amuzan
anekdoton de sia esperantista vivo, kiun mi rapoltos por la êies
plezuro kaj instruo de la propagandistoj.
Kiam Sro. Paluzie eldonis sian verkon <<Sesdek Sakproblttno{h
li sendis ekzemplerojn ne nur al Esperantistaj gazetoj sed, kompreneble, ankau al la gazetoj, kiuj sin okupas speciale pri sakludo. La
Revue d' Echecs (Bruxelles-Belgique. - 15 Aiíg. 1909) raportis pri
la ricevo de tiu verko per la jenaj vortoj en franca lingvo:
<1Ni ricevis kolekton de problemoj de Sro. ]. Paluzie eldonitan
en volapük. .. pardonon! en esperanto. Ni recenzos gin en nia sekvanta
numero.)>
La impreso de la redaktoro estas videbla; li ridetis rigardante
la libwn, kaj li ~ercas. Sro. Paluzie atendis fortan atakon, se ne
kontraií la verko mem, kontraü la lingvo, en kiu ~i estis redaktita.
La sekvanta numero de la Revue d'Echecs alvenas; la redaktoro paro·
las Hel:
«Sesdek Sakproblemoj de J. Paluzie y Lucena, 337, str. Diputació,
Barcelono (Hispanujo). Sub tiu êi titolo la bonega hispana problemisto Paluzie aperigis en lingvo Esperanto kolekton el siaj pli belaj
problemoj. La ideo ne estas malbona. Al la sako, universala Judo,
mankas universala lingvo. Nun, escepte se oni estas poligloto, ne
estas rimedo por sekvi la fluon de la saka literaturo. Tio, kio estas
verkita en unu lingvo, ofte restas senutila por la alilandaj diletantoj.
Por solvi tiun malfacilajon, estus necese, ke êiu aütoro publicu siajn
verkojn en Esperanto, universala lingvo. Kiel diras la programo (sic),
Esperanto estas helpa lingvo, kiun êiu civilizita homo devus koni
krom sia landalingvo; ~i estas tre riêa, tre fleksebla, tre facila al la
lernado kaj prononcado de êiuj popoloj; g-i estas neiítiala lingvo; gia
adopto vundos nen.ian tr-osentemon nacian; unuvorte, oni nur bezonas
legi la enkondukon por koni êiujn kvalitojn de Esperanto.»
Post êio êi, kion povus subskribi kiu ajn propagandista de nia
lingvo, la redaktoro dediêas kvin Iiniojn al laiídoj al la verko mem.
Jen kial, dank' al artikolo, kiun en kelkaj lingvoj aldonis Sro. Paluzie al sia verko, homo kiu komencas serce kaj mokete, fini~as tiel
serioze, ke gi preskaií forgesas la aferon pritraktitan de la verko!
FRED. PUJULÀ
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FERVOJISTA STRIKO
Oni vokas la rezervanojn.
La horoj estas longaj en la netrairataj de vagonaroj stacidomoj. Rigora

dejoro. Oficiroj mezuradante laulonge la kajojn. Cigaredpecoj sekvas cigarcdpecojn in ter la relojn. Soldatoj staras gardon ee êiu angulo, flanke de ei u enuanta
valizo, apud eiu pordo. Popolamaso rigarda,s scivoleme, atendas nesciante
kion, komentarias fantaziajojn .
La okaza telegrafista- !Joe, mi ne no mos !in- oscedas kontrau la kvadranto
sub rigardo de grava sergento, kiu pa~adas lcgante brosureton. De tempo al
tempo, post sonoro, la nadlo tremetas, skuc rondiras kaj haltas super Ja literojn, valsas nerve, kaj vekas novan pli largan oscedon. ~Sen novajo, ... klak,
klak, klak ... ! +Sen novajol ~ - ~Ankaií same~ +Nu, kiu vi estas fine?• - Mi?
Mi estas N.- Ne eble! Cu N. la prezidanto de ... ? (Ne, mi ne nomos la gruponl)
-La sama!- He, kiel vi lasis la movadon en via ur bo?- La samideana interparolado dauras longe. Kiam la telegrafista levas la kapon, li renkontas la
severan rigardon de la sergento, kiu staras malantaií li kun la brakoj plektitaj
sur la brusto.
-(Jen mi havos!)- Nul Sekvu mini ... Kaj malproksimen, for de la eies
rigardado, la sergenta kondukas la interne tremantan telegrafiston. -]es, mi
kulpigis, tamen ... konsideru. -Nu! For êi tiol Diru : eu la verboj en igi regas
akuzativon?
Kaj li pretigis noti la klarigon sur sian slosilon.

***

11r Literatura Konkurso de la Kataluna

Esperantista Federacio
En suplemento al tíu ei numero ni publikigas la liston de Ordinaraj temoj de la IIIa Literatura Konkurso. Laií gia noto VIII ni
aperigas ei sube tiun de

EKSTERORDINAR AJ TEMOJ
I.

Il.

Premio de •I:a Revuot. TEMO : Verki originalan kritikon au studon pri
artisto au literaturisto kaj pri lia verkaro. La amplekso de la artikolo
ne devas superi dek pagojn de qLa REvuo~. PREMIOJ : 1.• 30 frankojn da
libroj ella katalogo de la firmo Hachette & Cie. z." 20 frankojn da libroj
el la sama katalogo. Noto. La premütaj manuskriptoj apartenos al+La
Revuo• kaj estos publikigii;a.j en tiu gazeto.
Premio de la firmo Ader& Borel. TEMo: Pago pri la +Esperanta Biblioteko
InternaciM. PREMIO : 3 Ekzempleroj de eiu gis nun aperinta brosuro
de la ~Esperauta Biblioteko Internada~.
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Literaturo' .kreas kaj vivigas la Lingvon *
DEVIZO : Negrava provo

Kiam mi iomete pripensis tion, kio esta s Lingvo, §ajnis al mi ke
gi estas kvazaií rozujo. Kaj dum pripensado pri Literaturo, gi sajnis
al mi la medio, kie la rozujo elkreskas. Kaj mi venis rapide al la
konkludo ke, tiel same, kiel rozujo sen medio kie kreskadi mortus,
Lingvo sen Literaturo mortus ankaií.
Sed, foje, veni rapide al ia k~nkludo generale akceptita, povas
esti malutile; tial ke, se oni aplikas tiun procedon en êiajn rilatojn,
oni venos iam al tute malveraj konkludoj. Estas, pro tio necese
argumenti la rezonadon, apogante gin sur firmajn bazojn, êar nur
tiel oni povos alveni al konkludoj konfidindaj.
Lingvo estas io miksa el korpo kaj animo.
Ni nomas Lingvo la aron de sonoj- vortoj- per kiuj ni esprimas aferojn, materiajn aií nemateriajn, - kaj la regularen, al kíu
ni submetigas, uzante kaj interrilatigante la vortojn por esprimi
ideojn. Lingvo, do, estas ne nur la leksikono -aro de vortoj, - aü
la sola gramatiko -aro de reguloj, - sed la kunigo de arn ba ií aferoj.
La korpo de Lingvo estas la aro de vortoj - afero materiataiígantaj al ni por esprimi ideojn, kíuj estas la animo gia.
Se ni esploros tiun êi animon, ni konstatos ke la ideoj, el kiuj
gi konsistas, estas tute samaj êe êiuj lingvoj, pro tio ke kian ajn
penson ni povas esprimi diversmaniere; ni povas sekve forlasi konsideradon pri la animo de Lingvo, êar gi estas sama êe êiuj idiomoj.
Cio de ni dirota rilatos tial nur lingvakorpon.
Lingvo estas nepre bezonata êe la borna vivado; gi estas tio,
kio diferencigas la homon de êio restanta en la Mondo, kaj gi estas
tiel samesenca kun liaj bonesto kaj vivmaniero, ke la dekadencon
de Lingvo sekvis êiaokaze defalo de la popolo gin parolanta.
Tio estas klare komprenebla : ne senigante la homon je lia inteligento, eê konservante al li êiujn liajn povojn, vi forprenu de li la
povon esprimadi siajn pensojn, intersangadi kun similuloj siajn
ideojn, kaj donu al li kompense eê tutan dekon da brakoj : nenielli
diferendgos je la bestoj. Sed, forprenu êiujn liajn membrojn, êiujn
•
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liajn brakojn, kaj lasu a lli parolpovon - kaj la homo daüros estan te
la re~o de la Na turo: la Homaro progresados kiel nun, senêese.
La homo celadas pliperfektigi, kaj plipeifetigi sekve êion, kio
lin êirkaiías. Se en la antaiía paragtafo ni konsentis, ke la lingvo estas
lia êefa, nepra progresilo, ni devas konsenti, logike, ke se per gi li
devas pliperfektigi sian êirkaiíanta]on, ju pli perfekta estos la laborilo, des pli perfektaj estos, êe samaj kondieoj, la faritaj laboroj.
Krom tio, êe lingvo okazas same kiel êe akvo : kíam ~i fluas,
gi konservi~as pura kaj diafana; sed, haltinte, starante, gi putrigHs
iom post iom igante netravidebla. Por ke lingvo ne putrigu tiele, Ja
homo estas devigata gin fluigi kaj uzadi, gin konservante kaj perfektigante-ka j tiam lisin donas al verkado, al kreado de Literatura.
Literatura estas do, la pero per kiu la homo pliperfektigas sian
Lingvon.
Homaro pa10lis nur unu lingvon. Ci di sopigis kaj êiu aro, -la u
la influoj de la naturaj ecoj de la loko, kie gi enlogigis, kaj kíel konsekvenco de tio, ke la parolvortoj estas io intime 1:unligita kun la
organoj de parolo,- desangadis la primitivajn sonojn, aliformigante
malrapide sian lingvon, gis alveno al reciproka nekomptenigo; el
êiu lingvo, kiu devenigis tiel, naskigis sammaniere aliaj, kaj el tiuj
êi- ankoraü aliaj; gis oni venis allingvoj, kiujn ni nomas vivantaj,
uzataj nuntempe en la mondo.
Duro ia lingvo kreskadis, ekzistis nur la rozujo de nia bildkomparo, sole kun foliaro. La idiomo estadis malglata, maldelikata.
Sed literatura ekigis; la homo komencis esprimi la Belon per parolo,- kaj la rozujo ekburgonis : literatura estis kvazaií aero nutranta la florontan kreskajon; kaj, gi ja ne similis nur je nutra aero,
sed ankaií je lumo. .
La kreitajoj vegetantaj en mallumo, ne vidataj de lumradioj
esta s tutblankaj. Tio êi es tas fenomeno elkonita de êiu instruitulo.
La bestoj, stalaktitoj, stalagmitoj, k. c. kiuj resta das en la interno
de kavemoj. ne ricevante lumkison estas senmakule blankaj.
Tio sama estis êe la rozujo de nia rakonto. Sen literatura giaj
floroj estis sennuance blankaj, sed tiu ekekzistis, la rozoj ricevís
~ian lumon kaj varie belkolorigis. Tiam rozujo estis bela. Sin nutrante per la radikoj- klasikuloj, antaiíirantoj - kiuj eni~as en la
teron de la antikva deveno de la lingvo, kaj sin omame §irmante per
folioj - vulgara parolo, ordinata lingvo -~i naskis belajn rozojn,literaturajojn.
Sed tiuj ei neniel ekzistus, se antaiíe medio, kie elkreskadi ne
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estus ankaií ekzistinta. Se la homo ne estus sentinta bezonon esprimi
daure la Belon, igante nepereigeblaj per io materia, sentebla, la forflugantajn sonojn de lingvo, tiu ~i ne estus kreskinta, ne estus florinta.
Literaturo, meclio kie florkreskas Lingvo, estas sekve la sola
elemento gin viviganta.
Tamen, Literaturo ne nur partoprcnas en la vivigado de Lingvo,
scd ankaií en gia kunkreado.
Ciuj lingvoj fari~is blinde. Same kief homo, sin ekzercante korpe,
kreskadas, ankaií lingvo uzate lcreskis, kaj ellaboradate, iel memlaeigis, tial ke ne entute naskiginte subite, sed iompostiomc, gi kreadis
sin mem, blinde tamen, kaj senkonscie.
La perilo per kiu ni partoprenis en la kreado de Lingvo estis
Literaturo. Gin ni povus difini jene : Literaturo estas aro de elmontrajoj lingvaj ~e kiuj la homo priskribas au admiras la Belon per la
parolo.
Komence, la homo eksentis la Belon grosso modo kaj la lingvo
per kiu li gin tradukis egalvaloris samgrade je la belonsentado. Sed
tia sentSatado farigadis pli subtila kaj gi bezonis, por esti guste esprimata, perojn pli adekvatajn, esprimforrnojn novajn, kiuj poste
venis riêigi la lingvon. Tiuj êi nove enkondukitaj forrnoj forpelis la
antikvajn, ne~ustajn, ilin anstataiíante, kaj estante anstataiíitaj
siavice de aliaj pli novaj, kiuj poste igis ankoraií ne sufiêe p1ecizaj.
La lingvo, tiel, desangigis rnalrapide, kaj la liteiaturo estis la
kal'1zo de tia sangado, êar se la homo ne estus volinta esprimi la
Belon per Lingvo- kio estas Literaturo- tiu ti ne estus ekzistinta
kaj la lingvo ankaií ne estus kreskinta ellaborigante, aliformigante
de ernbrio en vivantajon.
Ni konstatas, do, ke Literaturo estas kio kreas Lingvon kaj
gin vivigas kaj kreskigas.
Ni diris supre, ke la homo konstante celas pliperfektigon, kio
estas aksioma, ne bezonante pruvon. Ni aldonis, ke lia nepra pliperfektigilo estas la Lingvo kaj ni pruvis, ke tiu êi kreske grandigas
dank' al la Literatura.
Sed ni konsentis ankaií, ke des pli perfekta devos esti Lingvo,
ju pli alta estas la stato de perfektigo de la homoj ~in uzantaj, ~ar
se tio ne okazus ili ne povus esprimi grafike êíujn subtilaJojn de sia
penso.
Estas do necese, nepre, ke la Lingvo evoluciadu, por ke ~i povu
sekvi la antaüenmar§adon de la Homaro gin uzanta. Kaj tia! ke

KATALUNA EsPERANTISTO ·

la maniero tion atingi estas la kulturigo de Literaturo, necese estas
pliritigi kaj pliperfektigi tiun ei, por ke la Lingvo ne mortu, neniigante kun si la popolon, kiu gin parolas.
Tiu ti lasta konkludo estas tu te atentinda de la Esperantistoj.
Efektive. C.is nun ni parolis abstrakte pri la malsamaj ling\'Qj,
kiujn la diversaj popoloj uzas, kaj ni konsíderís la efikojn produktitajn en tiuj aluditaj lingvoj.
Nun, ni estas en la okazo konsideri, ke Esperanto ne nur rilatas
unu aií kelkajn popolojn lògantajn sur Tero, sed eiujn ope, kaj ke,
se ne nuntempe, almenaií pH malfrue, giaj kreskado kaj florado
rilatos la tutan Homaron. Estas pro tío tutnecese, ke ni zorgu atente
la pligrandigon kaj kreskadon de nia Literatura; kaj kvankam ni,
internacilingvanoj, ne devas timi neregulajn, blindajn sangojn de
lingvaj formoj, ni devas klopodi, ke la evolucia anstatauigo de ia.j
formoj per aliaj pli perfektaj estu nur konsentita kiam estos palpeble
elpruvita gia taiígeco.
Alimaniere, ni povus ekpereigi grave la estonton de nia sankta
entrepreno.

Ci tiuj konsideroj est<?s nekompletaj. Ciu paragrafo da tiom
in teresa afero povus esti temo de unu traktato. Mi nur skizis supra]e
la proponitan demanden, en la espero ke la klara bonkompreno de
miaj legantoj plenigos la foreston de tiaj tezoj, kiujn ni ordinare
akceptas kiel pruvit.ajn, tial ke elstudado pri ili postulus fortojn,
kiujn mi ne havas.
JozEFO GRAU.

* * '*
PARKURBO ESPERANTO
Pri tiu tre grava kaj serioza entrepreno ni ne povas hodiaií
longe raporti. Por atingi la efektivigon de tiu plano la Propaganda
Ligo fondita por tiu celo akiris jam apud München (Germanujo)
unu milionon da kvadrataj metroj da tero. Niaj kunfederacianoj,
kiuj volos ricevi detalajn sciigojn, povas dume sin turni al la PROPAGANDA LIGO PARKURBo EsPERANTO, Grafelfing München, 8 Pfandhausstrasse, petante la ilustritajn prospektojn senpage dissendatajn
-K. E.

***
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lnternacia Konkurso de Stampoj
organizita de <l0lota Stelo1>
La grupo ~Olota Stelo~ aljugos:
1.e Premion al la esperantista societo aií grupo, kies stampo ha vos pli grandan
artan valoron.
2.e Premion alia esperantista societo aií grupo, kies stampo pli bone simbolos
la ideon de l'Esperanto.
(La premioj konsistos el : Di plomo, Memorigajo-Jarlibro de la Kongreso, Jarabono al·•Kataluna Esperantisto.~)
3.e Honorau diplomon al la aiítoroj de la premiitaj stampoj.
NOTOJ.
•Olota S telo~ rajtigas la jugantojn aljugi tiom da mencioj, kiom i!iopinios
necesaj (Diplomo, Memorigajo- Jarlibro de la Kongreso.)
Il. La konkursantaj stampoj devos esti stampitaj sur kartoneto el formato
po§tkartal
III. Ili devos esti senditaj antaií la 1.a de Marto 1913.
IV. La stampo de <<Olota Stelo~ ne partoprenos la konkurson.
V. La senditaj stampoj estos ekspoziciitaj duro la Kongreso.
VI. La atesto de ricevo kaj verdikto aperos en la gazeto <•Kataluna Esperantisto».
VII. La stampoj kaj korespondaJoj pri la konkurso devos esti sendataj al
la Prezidanto de la Organiza Komisiono, Sro. Pere Roqué, strato
Pardal, 13, Olot (Katalunujo-H;ispanujo )
VIII. La jugantaro konsistos ella jenaj sinjoroj:
PYezidanto : Sro. Anton Serra, Direktoro de la Fabrikejo de Ceramiko
•La Carmelitana~. Vic-Prezidanto.- Sro. Melcior Domenge, direktoro de
la Akademio de Belartoj kaj Industriartoj en Olot. Sekyefayio.- Sro. Martí
Casadevall, skulptisto en la laborejo *Las Artes Religiosas•. Vic-Sekt-etaYio.- Sro. Mariano Batlle, sub-direktoro de la ~te Cristiano» kaj fotografia kritikisto. Membroi.- Sro. Josep Berga, direktoro de la ~Lernejo
de Belartoj,• vic-prezidanto de la Komitato de la Muzeo-Biblioteko de
Olot, Akademiano de la Rega Akademio de Belartoj de Sankta Ferdinando en Madrido. Sro. Toribio Sala skulptisto en ~El Sagrado Corazóm.
Sro. Josep M.a Garganta, prezidanto de 40lota Stelo» kaj de 4C. E. L.•
Sro. Manel Prat, sekretario de 40lota Stelo~ kaj de 4C. E. L.» Sro. Josep
Boix, vicsekretario de 40lota S telo•.
Olot, Novembron 1912 .
I.

Porla Organiza Komitato

La Prezidanto
ANTON FoRTET

La Sekretario
PERE ROQUE
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BIBLIOGRAFIO
Tutmonda Biblioteko je la memoro de L. Tolstoj. (Eldonoj noj. Ioi6-IoiB,
I032-IOJ4, 1037, I054, ío63 de la firmo ~Posrednib (Peranio). L. Tolstoj.
Dio, unu per Ciuj. (Surata kafejo.)- Prezo: 5 sd.- U nu animo en Ciftj, Prezo: 3 sd .-U nua §tupo, au semnortiga mttrado.- Prezo : I I sd.- Tradukitaj
de A. N. Sarapov.-D~'o vidas 11eron sed ne baldau diros.- Prezo: 5 sd .-Du
maljunuloj; Prezo: I7 sd.- [{aukaza militkaptito.- Prezo: 9 sd.- Per kio
homoj estas vivaj. - Prezo : 8 sd. - J(ie estas amo, tie estas Dio.- Prezo: 7
sd.- Sie!o de Sebastopolo.- Prezo; 17 sd.- Tradukiiaj de N. Kabanov.Por mendoj sin turni en Ja eefan librotenejon de la eldonoj de 4Posrednikt : Moskvo, Arbato, 36, d. Testov, al I. I. Gorbunov.
La firmo PoSREDNI!I: (Pcranto) el Moskvo, fondita de L. Tolstoj en 1885
kaj nun esperantia entrepreno ~starigis kiel sian taskon eldonadon de libroj
disvastigantaj ideojn de la fra ta unui~o de homoj kaj de êio vi vanta en mondo•.
Ci nepre elevis adopti Esperanton kiel plej adekvatan instrumenten por tiu
nobla celo, kaj gi aph.udinde dediêas al la memoro de sia eminenta fondinto
serion de esperantaj eldonajoj, kiuj aperados sub la nomo de ~Tutmonda Biblioteko•.
Se la loko ne mankus al mi, mi povus eldiri nun la longajn konsidcrojn
kiujn kauzis en mi la vido de tiuj nau brohroj, entenantaj verkojn de Tolstoj,
per kiuj komencigas tiu biblioteko . Preskau neniu homo el nia generacio kaj
el tiuj, kiuj la nian sekvas, ne sentis alrnenau duro unu momento profundan
simpation kaj admiron por la genia literaturisto. !Gam tuj post lia morto la
kinernatografcjoj proj ekciis filmojn el la vivo de Tolstoj êiuj barcelonaooj sin
intcrpu§is reciproke por esti la unuaj konatigi kun la intimaj agoj de la favorita au toro. Ci estis kvazau febro! Sed kiujn ideojn ha vis niaj sarolandanoj pri
la ideoj de la grafo? Ho ve, tio jarn estas ee nedivenebla. La pliroulto, kiu ne
konas francan lingvon, legis la. Tolstojajn verkojn per hispanaj tradukoj, kiuj
ne kondukis autorojn kaj eldonistojn al esafodo ear la homaro, kiu faris legojn
por puní la frakason de korpa membro ne decidís ankorau legodiri, ke la
cerbo estas la plej respektinda kaj protektinda ella homaj organoj. Tiuj tradukoj faritaj tra franca lingvo de horooj, kiuj plej ofte ne konas la francan
nek ce la hispanan lingvojn estas la plej trafa ekzemplo de la grado de malnobleco, kiun homoj povas atingi allogitaj de mona profito. La verkoj de Tolstoj
es tas en ili torturitaj, senigitaj je êapitroj, je pagoj da teksto! ofte plilongigitaj I
por ke ili enteoigu en antaudifinita nombro da pagoj! Nedelikaiaj eldonistoj,
profitante la neekziston de internada literatura kontrakto inter Rusujo kaj
Hispanujo §telmetis manojn s ur tiujn verkojn, kaj duro ili, en kelkaj jaroj, de
sirnplaj kompostistoj farigis roilionuloj, la tradukintoj enspezis po soldo la
pago! Kaj eê ne un u centimo transiris la rusajn doganojn!
Amikoj esperantistoj, profitu nun la okazon konai.igi kun la veraj verkoj
de Tolstoj kaj uzu ilin propagandante Esperanton por senmaskigi la ekspluatistojn de l'intelekto per la rimarkigo de la falsaj tradukajoj. Vi kontribuos
duoble en la kulturo de nia lando.
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***
La Esperanta Scienca kaj Literatura Libraro (Krakovo, Strato Retoryka ro.
Austrio-Galicio) rekomcndas al ni presadon de cirkulero, kaj ni pro manko dc
loko ne povas komplczi ~in entute. Malgranda eltirajo donos tamen ideon al
niaj legantoj:
*Samideanoj! Cu nia literatura longe ankorau devas sale servi al esprimado
de belsonaj frazoj kaj subtilaj parolturnoj? Au êu prefere jam venis la tempo, ke
gi farigu Iuma disportanto de êiuj utilaj kaj fruktodonaj ideoj - potcnca bata:
lila kontrau eiuj nigraj fortoj kaj perforioj, premantaj la mondon?! Por almenau
en malgranda mezuro efektivigi tiun êi idealon, ni, subskribintoj decidís eldoni
serion da libroj, kiuj per la sekvanta eco principe diferencas de similaj eldonajoj.
~tiu libra kostas tiom, kiom kostas gia presa.• C. Kronenbcrg. E. Pfeffer. A. Czubryñski.~ Post alsendo de almenau r. Sm. êiu grupo au aparta sarnideano ricevos
senprokraste kaj afrankite kolekton de jam aperintaj libroj en amplekso de
almenau 640 pagoj da teksto.
Altiu libraro apartenas la jena verko:

Ekonomio Socia . .Kio di estas kaf kion

di instruas.- Dra. J. B. Marchlewski. Prezo : ro sd. (25 cntoj.). La u la pola elda no esperantigis E mi lo Pfeffer.
1912.

Ci est~s la unua ella jena serio :Historio de l' Granda Franoa Revolucio,
F. Perl. - La moderna alhoholismo, Dino. Daszyñska-Goliñska. - La
tehistof, G. Hauptmann. -La poli#ko de l' popolo, Dra. A. Menger. -La
deveno de l' homo, W. Bolsche. Tre interesa verko. Bona Esperanto. Flua stilo.

Petaloj. -Aro da versajoj originale verkitaj en Esperanto de Czeslaw Kozlowski.
- Kiew. E!dono de Cz. Kozlowski.- Malo-Vladimirska. 26. 1912. -1\'Iendebla rekte de l'autora (supra adreso); dum Junio-Augusto : St. Olsanica,
Kievsk. gub., Prusy. Prezo : 0.250 Sm. Transpagiloj de Cekbanko estas
akceptataj.
Por niaj latinaj oreloj ne ekzistas rimo inter nominativa kaj akuzativo
(vian respond-vorton- kvazaií antau morta; per blanka tavolo- sub nego
primolon) nek en simila jena versajo:
4En êi tiu tago pala
Mi travis sur korto
la kanteman najtingalon ...
[¡i estis jam morta.~
Tia konstruado estas en nia literatura sufitc nekorekta, kaj ni kuragas
opinii, ke nia maniero kompreni la versan muzikon devas esti ankau aplikita
alia Esperanta versofarado. Ci estas afero, kiu ne rilatas nur la lingvon, sed
tefe la belon. Senrimaj versoj estas multe pli agrablaj al oreJo, ol versoj kies
rimada estas ne unueca, kaj povas kredigi nelertecon de l'aiítoro.
TAMEN

***
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SUSCRIPCIO
PER A L'ADQUISICIO DE LA SENYERA DE K. E. F.
Sr. A. Codorniu •........... 25 Ptes.
» ]. Amades ............. . 5 ))
» ]. Buxó ••............ .. 5 )}
» G. Galceran •........... 5 ))
5 )}
F. Pujula ............. .
>>
E. Pellicer ............. .
>>
5 »
3 >}
]. Monjonell ........... .
>>
5 )}
] . Piferrer ............. .
>>
>}
5
P . Ustrell ............. .
>>
5 >}
<<Esperanta Semo» ........... .
>}
I
Sr. ]. Romeu Ambrós
Total
Segueix oberta la suscripció.

69 Ptes.

Kataluna j efemerido j
DECEMBRO
Igog. -La katalana l:iutaga jurnalo ~El Poble Català• ekpublicas esperantan rubrikon redaktotan de Sro. Robreño el Vilafranca.
-La jurnalo qDiario de Barcelona& publicas interesajn artikolojn
de ingeniero Dro. F. Pons pri Esperanto.
-La ilustrita gazeto qFerninah publícas artikolon de Sinjorino
Rosals pri la kataluna virin,o en la Esperanta movado.
- En la4 Lernejo de Sant Ramon de Penyafort• el Vilafranca del
Penadès, fondigas studenta asocio sub la nomo ~studenta Esperantista Jun,ecot.
-En la tLernejo de la Sankta-Koro-de-J esuot el Vic, direktata
de la Dorninikaj Monatlinoj, malfermigas kurso de Esperanto.
- Dro. Joseph Mor fondas la grupon de Cervià.
- Fondigas grupoj en Artesa kaj Borges Blanques.
31.- Festeno en Mundial Palace kun eeesto de 200 kunmangantoj
organizita de la lernantoj de Esperanto honore al la profesoroj.

***

Okaze de la IVa Kongreso de la «Kataluna Esperantista Federacio» kiu ha vos lokon en Olot, la grupo<<Olota Stelo&organizos gra van
ekspozicion esperantistan de revuoj, brosuroj, verkoj, fotografajoj
de membroj de grupoj, k. t. p., kaj gi petas êiujn grupojn kaj samideanojn, ili volu kontribui al la sukceso sendante esperantajojn
al la Prezidanto de la Organiza Komitato de la Stampa konkurso
Sro. Pere Roque - Pardal, 13, Olot. - Katalunujo-Hispanujo.
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ENLANDA MOVADO
El 16 d'Agost morí a Litzelstetlen, avent complert els 81 anys,
en Martí Sch1eyer, l'inventor del Volapük. Fou el primer orne qui
obtingué resultats practics de la llengua internacional per ell inventada. Nosaltres que admirem en ell al precursor de nostra idea, ens
associem a la dolor dels quú ploren la perdua del gran orne.
SANT FELIU DE GUIXOLS
La 15-16•• de Septembro okazis en tiu urbo Kongreseto de Cerona Esperantista Ligo, kiun êeestis 79 samideanoj kaj aligis sep grupoj . La rs•• jam de
antaií la alveno de la vagonaro atendis en la enveturejo la mcmbroj de ~Frateco~
kun gia standardo, reprezentantoj de enurbaj societoj , raportistoj de lokaj
jurnaloj, k. t. p.
Kiam la vagonaro alveturis, muzikistaro ludis La Espero'n, kiun kantis la
esperantistoj, kaj post salutoj, bonvenoj, k. c. êiuj gesamideanoj aliris al la
Urbdomo, kie la Urbestro Sro. Duran kaj kelkaj Urbkonsilantoj atendis Hin.
Per bela parolado la Urbestro salutis Ja kongresanojn kaj deziris rapidan progresadon kaj baldaiían sukceson al nia Esperanto, kiun li parolis dum li malfermis la nra• Kongreseton de C . E. L. meze de varma aplaiídado. Sro. Campistol, prezidinto de la II• dankis afable liajn vortojn.
La grupo •Frateco~ regalis tiam la samideanojn per honora vermuto en la
trinkejo ~El Dorado~
Posttagmeze êe la Urbodomo okazis labora kunsido. Aprobinte la financan
raporten de Ja Ligo, la kunsidantoj decidís, ke la venonta kongreseto de C. E. L.
havu lokon en Olot, kaj oni tial elektis, kiel giajn prezidanton kaj sekretarion,
Srojn. Garganta kaj Prat, respektive, kiuj ha vos sam tempe la samajn oficojn êe
la komitato de la Cerona Ligo. Tiu komitato devos logi êiujare en la urbo, kie
efcktivigos la sekvonta kongreseto. Ankaií estis decidate, translokigi la nunan
sidejon de C. E. L., en la grupon de Girona, kaj akiri standardon por la Ligo.
Oni fa ris poste viziton êe la fabriko de elektro, kie la Direktoro kaj oficistoj
bone akceptis la vizitantojn. Vespere kelkaj ella anoj de Frateco ludis la triaktan komedion de Schiller ~La ·nevo kiel onklo, tradukitan de Sro. Stewart.
Ciuj ludantoj bone prezentis siajn rolojn kaj ricevis fortan aplaiídon de la
multaj alestantoj.
La 16"" oni ekskursis je la dekunua matene al Ja bela loko ~Segaró,, La
vojago, kiun oni faris per barko, estis agrabla. Tie la ekskursantoj gaje festenis
kaj dum la tostoj Sro. Delfi Dalmau petis de êiuj entuziasmon kaj konstantan
bel pon por atingi la plenan sukceson, de tiuj deziratan. Sro. Rodó, de Santa Coloma, legis originalan poezion kaj lia fratino fraiílino Mario ludis katalune La
Espero'n. lli ambaií estis varme aplaiíditaj. Fine, Sro. Presas, prezidanto de la
Organiza Komitato dankis eiujn por la helpo donita kaj deziris al Ja IV• bonan
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sukceson. Krioj Vivu Esperanto, Vivu Zamenhof, aiídigis êe la fino post kantado
de nia himno.
Vespere post kunsido, êe kiu oni konkludis peti la UrbestTaron bonvolu
alpreni la nomon dc nia Majstro por unu strato, estis Iudataj en la ~Mara Promenejo~ kelke da sardanoj. Multaj gejunuloj dancis kun niaj gesamideanoj la
katalunan dancon.
La senlaca propagandista Sro. Delii Dalmau, faris publikan paroladon
granclare êeestatan de êiurangaj urbanoj pri la temo Libereco, Amo kaj Progreso
sin trovas en Esperanto. Per sia Iacila parolo nia amiko vekis fortan simpation
al nia ideo kaj ricevis merititan ovacion.
Bela bukedbalo kronis la festojn de la III a Kongreseto de la geronprovincaj
samideanoj.
BARCELO NO
En la komercista societo *Foment del Treball Nacionah la prezidanto de
K. E. F. faris interesan paroladon la 21•n de !asta Novembre.
Antaií klera eeestantaro, kiu premiïs per lauta aplaudado Iian belau propagandon, Sro. Rómul S. Rocamora disvolvis elokvente la anoncitan temon,
dirante, ke feliêe Esperanto komencas esti akceptata de niaj komercistoj,
kiuj antaií nelonge ankoraií ne atentis pri gi. Custe tio, li diras, estas la por ni
plej kuragiga afero, tial ke nur tiuj elpensitajoj, kiujn komercistaro preuis
kun intercsemo, atingis plenan venkon. Alu das la faman komercan kodon nomatan ~Llibre del Consulat de Man, kiu alformigis sian spiriton en eiujn komercajn
kodojn de Ja ceteraj popoloj, nur tial, ear gi estis verkita en la tempo, kiam tia
kodo estis necesa. EI tiu fakto li konkludas, ke niaj komercistoj devas la unuaj
grandare uzi Esperanton, kaj tio havigos al ili influon kaj gravecon efektivajn,
tial ke venis jam la tempo en kiu la mondo bezonas helplingvon.
Li ci tas, kiel ekzemplon montrantan, ke la mokoj je la esperantistoj nenion
valoras, tion kio okazis êe Kristanismo. Malgrau ke gi aperis, kiam Ja mondo
gin forte bezonis, Ja homaro ricevis gin kun mokoj kaj gin kontraiíbatalis. ee
aviado, kiun antaiívidis Ja antikvaj grekoj - l i aJudis fabrlon pri Ikaro- kaj
profetis la genia Leonardo da Vinci, same okazis, kaj tamen nun gi cstas
fakto, kiu per si mem sin trudis alia antautempaj mokintoj. Videble, do, la
idcoj devas por plene floradi atendi gis multa tempo forpasis: oni ne povos
pro tio, aserti ke Esperanto ne progresis; dum 25 jaroj gi clisvastigis mirincle.
Li prezentas komparon inter la senordo reganta antaií la enkonduko de Ja
clccimala komuna sistema de mezuroj kaj pesunuoj kaj Ja nuna haoso Iingva,
kaj montras ke, tiel same kicl tiu sistema solvis tian senordon, Esperanto sol vos
la Iingvan problemon. Ne soh·os, ~i solvis jam ~in; konstatu nur Ja elokventan
íakton : en la internaciaj konkursoj katalunaj, multajn p1·emiojn gajnis ne kataIunoj, kaj niaj s::tmlandanoj atingis eksterlande prcmiojn kaj honorojn ee
similaj konkursoj. Sen Esperanto tio ne estus ebla : malíacilcco dc l' naturaj
lingvoj ~in malebligas.
Tamcn, ni vidas ke multaj katalunoj, eê ne bone konante niau Jingvon,
eks tuda s aliau fremdan, kiun ili nc su kcesas en tu te po sedi. Sed ni u e kon traiístaras
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kvankam ni bcdaiíras tion. Tiuj senprofite lernintaj, tial plej multe povos taksi
Ja valoron de nia lingvo, kiu ec eiuj ordoj plenumis la kondiêojn dc tia. Dokumentaro, - revuoj, katalogoj, ]urnaloj, korcspondajoj , k. t. p.- kiun li montras, klare tion pruvas.
Fine, invitante la komcrcistojn pripensi la elmontritajn idcojn, li certigas
ke ni havos kuragan persistccon laboradi kaj propagandi gis tiam, kiam nia
komercistaro uzados Esperanton, kaj profitos d gia utileco.
Multaj aiískultintoj gratulis la parolinton kaj trarigardis la dokumentojn,
kiujn Sro. Rocamora alportis por pravigi siajn asertojn. Al la kara prezidanto
de K. ·E. F. ni ankaií kore gratulas por bela parolado, kiun ni skize raportis. ]. G.
- Manko de loko malpermesas, ke ni publikigu leteron, per kiu Sroj. Jako
Claramunt, Jozefo Puig, Petro Rovira kaj aliaj el Esperanta Racionala Grupo
korc dankas niajn samideanojn de Tarragona por ilia sindona kaj afabla he! po,
kiun ili ricevis dum sia vizito tra la interesantaj antikvajoj de la na Kongresurbo de K. E. F.
-La diplomitaj profesoroj de K. E. F. okazigas êiumerkrede je la 10a vespere êe la grupo Semo (Ateneu Enciclopedic Popular, str. Carme, 30) legokurson, kiun povos alesti êiuj geesperantisto j.
MANLLEU
La propaganda, okazigita de ~Esperantista Amikeco~, kiun faris en Aügusto
Sroj. Jozcfo Grau kaj Jobano Campdelacreu , jam donis frukton. La du kursoj
por ambaií seksoj donataj en la sidejo de Ja grupo estas trcêeestataj. -B. Nogué.
VENDRELL
La grupo ~Fmteco•laií peto de kelkaj entuziasmuloj invitis la gesamideanojn de •Laboro Esperanta~ kaj ~Tarragona Espera.nta», kiuj elektis por tío reprezentantojn, organizi propagandan feston en la najbara vilago Calafell, por fondi
esperantan grupon. Ci okazis la 27•n de Oktobro kaj dum gi parolis Sroj. J. Jané,
el C3Jafcll, kiu prezidis; LI. Corbella, kiu lcgis belan laboron de A. Martorell;
J . .Marcé, D. Roig, de T. E. : J. Escofet, dc L. E. kaj J . .Martorell. Res u mis la
paroladojn Sro. J. Jané, sciigante la geeeestantojn, ke la esperanta grupo el
Calafell, estos nomata ~Laboro kaj H:ulturo>>. La festo tre sukcesis. La multnombra êeestantaro tre entuziasme aplaiídis la parolintojn.
-La esperanta grupo ~Frateco~ clektis la jenan komi ta ton : Prezidanto
Sro. J. Martorell : Selwetario, Sro. S. Esvertit : Kasisto, Sro. LI. Corbella : Bibliotekisto, Sro. R. Batlle.- La Delegito.

Ciuj samideanoj, kiuj sendos la kotizon de Sm. 6 (Fr. 15) al
la Komi tato de la g.a Univetsala Kongreso en Cenovo, (adreso : Kongreso de Esperanto - Genova-It~lia) ricevos senpage de tiam la
gazeton <<!tala Esperantistm>, kiu detale raportos pri la preparoj de
la Kongreso.
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PER ALS FEDERATS
Grans són les millores feies en aquesta revista, durant l'any que acabem,
i més grans voldríem fer-les els que estem encarregats dc vetllar per la prosp eritat de la nostra aimada K. E. F. A mida del creixement d'aquesta, hem anat
augmentant l'importancia i les condicions materials del KATALUNA EsPERANTISl'o, i segurament els noslTcs companys de Federació n'han estai ben
joiosos. També nosaltres, que, volent seguii· Ja via empresa, aviem projectat
per a l'any vinent un augment en el nombre de pagines dc K. E. Però, al fer
els comptes necessaris per formalitzar el presupost del proxim any, hem trobat
unes quantes dificultats d'ordre administratiu, que ·ns impedeixen realitzar
el nostre desig, i de les quals volem parlar als nostres benvolguts companys.
Una d'elles, la principal, es el no gaire interès que posen alguns federats
i delegats en facilitar les tasques de l'Administració, deixant d'enviar desseguida
aquelles quantitats, import de quotes, que han d'esser-nos remeses, o esperant,
per fer-ho, que per nosaltres els siguin demanades, Això constitueix un gran
entrebanc,' tota vegada que no podem disposar d'altres cabals que ·Js que produeix la recaudació de quotes; i, essent grans les despeses a que avern d'atendre,
ens trobem qualque vegada en presencia dc dificultats innecessaries.
A més, serà bo recordar als nostres kunfederacianof que es molt lloable
feina procurar, prop dels amics, o parents, o coneguts, que ·s facin socis de la
nostra organització, ja que ·I qu e ·u fa així no sols contribueix a l'espandiment
de 1'Esperanto, sinó que beneficia sos propris ioteressos, puix per un preu reduït
se li servirà una revista que de dia en dia augmentarà d'importancia.
A quin dels nostres companys no li serà possible aconseguir que un germà,
o un amic o un company de grupo, se federí per a l'any vinent? Tots podrem
facilment fer-ho ; imagineu l'espandiment de la K. E. F. si tots ens ho prenguessim amb interès! Esperant que aixi ·u fareu, acompanyem, amb el present
número, un butlletí d'adesió, i ·us preguem que, al remetre-ns lo abans possible
les vostres quotes, procureu ajuntar-hi les dels nous companys que aureureclutat.
Es aquesta una tasca facil si ·s té en compte que, entre ·Is milers de socis
que integren els 49 grupos aderits a la Federació, són moltíssims els que encara
no ·n són membres, amb tot i veure amb gran simpatia l'entitat capdal de
l'Esperantisme a Catalunya. Pel bé de l'Esperanto i del J?l'Opri de cadascú, vos
estimula a treballar jins a doblar el nostre nombre de socis.
JOAN PIFERRER

Caixer·Administrador de «lC. E. F.»

KORESPONDADO
Sro. A. Torné, Barcelono. Vi povas publikigi vian verkon citindan, aldonante la noten : ~Kun permeso de Kataluna Esperantista~. - Sro. S. Esvertit. VendrelL Nian gratulen al vi ; vi sendube sukcesos aligi al nia Federacio la novan grupon.
Presejo «L'Anoç•: Rambla de Catalunya, 24.-B.\RCELONA
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