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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,
._

KATA LUNA EsPE RANT ISTa

PR I. ..

I.

I ..

I

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~,

KATALU NA ESPERAN TISTO

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

KATALUNA EsPERANTISTo

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

'

¡·;

•

¡o

11

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.

