= KATALUNA =
ESPERANTISTO
MONATA

GAZETO * OFICIALA ORGANO

•%
*

*J

REDAKCIO KAJ ADMINISTRACIÓ

12, straio Gracia. -

Redaktoro :

SABADELI

BARCELONA (HISPANUJO)

Frederich Pujulà

SENPAGA POR LA GEKEDERAOIANOJ

N I A D E V I Z O : «MARO ESTÀS G U T A R O »

ENHA.VO:
Pri..., Fred. Pujulà. — VIII* Universala Kongreso
Esperantista ( 3 a cirkulero), La loka organiza Komitato. — Grava Avizo, K. E. — La Simbolaf
Brula oj, Àngel Novejarque. — II* Literatura Konkurso (Eksterordinaraj
temojj, La Komisiono. —•
Katalunaj efemeridoj, K. E. — Enlanda
Movado,
Delegitoj. —Bibliografia, ï a m e n .
Korespondado, K. E.

*W
TARO I I I a

A P R I L O 1912»

4 (25)

Societoj kaj Grupoj alígíntaj al
"Kataluna Esperantísta Federació"
Esperanta Semo
Nova Semo
Vika Esperantistaro
Esperanta Nesto
Oloia Sielo
Lumon
Casino del Comercio
Esperantísta Junulàro
Esperan'a Juneco
La Hondo
Esperanta Fako (secció del C. A. de D. del C. y la I.) .

.

.

Giam Antaüen

Sabadell
Reus
Vic
Bàrbara del Vallès
Oloí
Terrassa
»
»
Barcelona
»
»
»

Semo (Ateneo E. P.)
Escola Universitària
Forigu Barojn
Esperanta Frateco
Kulturo
Barcelona Stelo
Unió Catalanista
Novan Vojon
Esperanto kaj Patrujo
Evolució
Universala Frateco
i Supren !
Esperanta'Auroro
Esperanta Racionala Grupo
Tarragono Esperanta
Monta Grupeto
Esperanta Akvofalo
Gerona Esperantistaro
Amo kaj Espero
Paca) Batalantoj
Laboro Esperanta
Esperantísta Grupo

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
•»
»
»
Tarragona
Sant LlorençSavall
Ripollet
Girona
»
Castellar del Vallés
Vilanova y Geltrú
Mataró

Kamparo

S. PerpeWa UBfeMOpÜ

Frateco
Esperantísta Amikeco
Esperanta Amo
Esperanta Idealo
Montsanta Stelo
Esperanta Amikaro
Ilerda Espero
Frateco
Gerona Esperantísta Ligo

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

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

ApRILO 1912*

JARO III"

N " 4 (25)

ATALU1IA

TOANTIflb
MOWATA GAZETO •

OFICIALA ORGANO DE LA KATALURA ESPERABTISTA FEDERACIÓ
SENPAGA POR LA

REDAKCIO

KAJ

ADMINISTRACIÓ

12. strato Gracia. — SABADELL
BARCELONO-HISPANUJO

GEFEDERACIANOJ

REDAKTORO:

Frederich Pujulà

NIA DEVIZO : «MARO ESTÀS G U T A R O 9

E N H A V O ; Pri..., Fred. Pujulà. — VIII* Universala Kongreso Esperantista
( 3 a cirkulero), La loka organiza Komitato. — Grava Avizo, K. E. — La
Simbolaj Brulajoj, Àngel Novejarquc. — 77» Literatura
Konkurso
(Eksterordinaraj temoj), La Komisiono. — Katalunaj efemeridoj, K. E . — EnMovado, Dctegitoj.^—Bibliografio, Tamen. — Korespondado, K. E .

PRI...
ANYORAR

JiAN opinion mi diris en du fojoj. Unue en miaj vortaroj
katalunaj; due en la noto, kiun mi àldonis al la artikolo
de Sro. Martorell, korektante la aserton, ke beda ri estàs
francismo car, làü li, anyorar — regretter.
En miaj vortaroj mi diris :
Anyorament — nostalgio.
Anyorar = beda ri : sopiri (pri, pro, al); havi nostalgion. (Eble
mi devis diri «senti nostalgion» au tute simple «nostalgii».)
Nostalgio = anyorament, nostàlgia.
Beda ri = (2a senco) anyorar.
Mi konsentas do principe kun Sro. K° Huecas. Kompreneble, ni
ne povas uzi saman vorton por esprimi ian nuancon de la vorto
anyorar. Sed, ni ne bezonas novan vorton. En katalunà lingvo same
oni anyor-diS fazeolojn1, kiel patrinon, amatinon, landon, k. t. p.
i)

Nacia legomo.
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Esperante, ni ja povas beda ri la legomojn nehavataj, sopiri pri au
al patrino, amàtino, lando; senti; havi nostalgion. Ni e povas sopiri
pro, car sopiro, krom là unua senco, havas duàn, kiu korespondas
uste al nia «sospirar». (Vidu Vortaro de Kabe. Vidu «Patró kàj Filoj»
de Kabe, «la sopiremaj fra linoj».) Cu tiu ri eco ne sufi as? Ni e
povas diri « i suferàs sopiron» (Folioj de la Vivo, p. 45. A. Sabadell),
(kiom usta i tie la vorto nostalgio!) ar oni povas supozi, ke intence
ni forigis la prepozicion por rekte traduki la strangan esprimon de
Rusifiol sofria una anyorança (eble patia d'anyorament). Ni havas
ankora alian vorton. Mi in montris en mià noto, kaj mi intence
ne diris de kiu a toro mi in pruntis. i estàs la vorto enui, kaj ia
a toro, Dro. Zàmenhof, kaj la libro en kiu i trovi as, la Fundamento! «Enuo je la patrujo», kion povas signifi, se ne anyorament de la
pàtria!
Mi estàs certe, ke Sro. Grau, konante la fonton de tiu vorto, kaj
la argumenton, kiujn mi diros jene, tuj modifos sian opinion pri i.
Mia noto gajnigis al mi lecioneton de Sro. F. el Olot, kiun mi profitós, respondante al li, por klarigi kelkajn punktojn de la demando.
Sro. F. diràs al mi ke la rekta traduko de s'ennuyer en kataluna
lingvo estàs aburrirse, fastiguejar se, ke any orar=regretter, sed NENIAM s'ennuyer.

Nia samideano terure konfuzas la vortojn katahmajn. kaj la duan
e& trian, e metaforan sencon de la vortoj kun ilia unua gusta senco.
Li certe tro fidis al komuna vortareto, certe hispana, ar ne ekzistas
vortaro Franca-Katàluna krom vortaro de Littré. La duobla traduko
erarigis lin. Eíektive, fastiguejarse = se dégouter de; kaj aborrirse
(de ab-horr-erre) nur metàfore povas havi tian sencon. En kelkaj
vortaroj katalunaj, i e ne trovi as; kaj en tiu de Labemia aperas
kun tre stranga senco («sin doni spite al laboro, a ago!»). Kompreneble aborrir signifas «havi malamon, mal aton (avoir' en horreur),
delasi laboron de komencita verko; ekmaltimi {aborrir l'aigua), kaj
fine eni, lacigi». Cu sinjoro F., kies nomo montras katalunon, neniàm uzis nian vorton enutjar. Tamen! Tamen, li povus trovi en
vortaro de Littré apudennui=Provençal: enueg, enuet, enuey, k. t. p.;
catalan : enuig, kaj apud ennuyer=Provençal: enoiar, enujar, k. t. p.;
catalan ancien : enojar, ennujar; catalan modern : enujar. Li vidas,
kiel rektà traduko de s'ennuyer ne estàs aborrirse, fastiguejarse, sed
tute simple enutjarse. (Se li estàs hispana, li vidu hispànan vorton
enojar, kiu en Ameriko signifas kolerigi!)
La li anyorar=regretter. Pri la etimologio de vorto regretter ne
samkonsentàs iuj a toroj. Sed u Sro. F. ne konas la íamilion 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 u eble a neeble í korespondas al u, u
greu korespondas al grée, u regreüer venas
ne de grée; sed fakte,
la diron ce qu'on donne aux mechants ioujours on le regrette oni tradukos katalune ne uzante anyorar, sed tiel: Lo que 's dona als dolents
sempre sab greu, kaj la diron je regrette l'argent perdu=me sab greu
el diner perdut, kaj la diron faire quelque chose à regrel=fer qualque
cosa greument. Nu! Cu kiam mi regrette {ne pas ètre dans) ma patrie,
mi ne me sab greu {no ésser en) ma pàtria?
Ni vidu nun, u anyorar neniam estàs s'ennuyer.
Anyorament = Nekvieteco, agreno por la manko de io... (Labernià).
Ennui (i a senco)=Turmento de la animo ka zita de la morto de
amataj personoj, de ilia íoresto, de la perto de esperoj, de iaj
grandaj malfeli oj (Littré).
Nu! E la difino de Littré estàs pli bona por anyorament, oi tiu
de Labernia!
Cu tio ne suíicàs? Ni vidu, do, eè ne atentante al tio, ke la grafika o
de la vortoj mem jam montras ilian parencecon, la etimologion. (Ni
rimarku ke la ortografio de enutg estàs nebona; ke la bona estàs
enuig, kiu donas al ni enutjar car sono ig=tj= ) . Ni scias ke anyorar
venas de lat. ang-or, post aliformigo de g en y, kiel en agnus=anyell.
Nu, en la «Granda Enciklopedio» estàs dirite:
Ennui—...gï estàs la ennui, kiun kantis Lukrecio en la famaj versoj : Medio de fonte leporum surgit amari aliquit...
Kaj kiel Sro. F. scias, la famaj versoj da ras : quod in ipsis floribus ANGAT. Cu oni ne rekonas tiun angat, el ango, kiu cetere trovi as
en nia Esperantà leksikono kun sia senco=««goro? Du aferoj similaj
al tria, estàs egalaj inter si!...
Littré devenigas ennui de est mihi in odio, kiu donis substantivon
inodium! Ne tiel komplike estàs, opinii, ke nia anyorar estàs 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 etmuyer—enutjar?
Ni rimarku ke la netransitiva formo de anyorar, anyorarse, jam
tute nur signifas«sintrovi malbone en iu loko!» Tio estàs : s'ennuyer!
Sinjoro F. vidas, kiel mia noto ne estis erara, a almena nepripensita.
Nun, mi korektus miajn vortarojn, kaj apud anyorar mi skribus
unuavice «enui je» sekvante nian Majstron. Ni uzu la vole beda ri,
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sopiri, nosíalgü, kaj ni estu certaj, ke Dro. Zamenhof sciis kion li
faris uzinte la Fundamentan formon. Krom là valoro etimologia de
«enui» (nekonfuzu kun «tedi i»), i havas la valoron de «je» tuta klara
en tiu okazo. Kaj se iu deziras esti tre, tre preciziga, li dira «angordoni», «angori», terura esprimo, kiu kontentigos la puristojn sciantajn,
ke latina ango = eni, sufoki, ka zi fizikan doloron, ka zi moralan
doloron, turmenti, malkvietigi, k. t. p. Mi ne uzos in!
Karaj amikoj, kaj nun mi revenas al la partianoj de nova radiko,
nia kataluna lingvo estàs aminda. Cu mi bezonas diri mian amon
al i? Sedestu certaj, ke ni «ne elpensis la pulvon» Vidu la morrinha
de galicianoj!'
Cu vi iam havis okazon kunvivi kun ili en malproksima lando?
Mi, jes. Ui fakte, materie mortas pro enuo je la patrolando. Mi
kunvivis anka kun katalunoj for de la ombro de nia Montserrat.
Mi certigas ke ili e ne bezonas la vorton «nostalgio»!... Nu, mi diru
inter krampoj, ke la mia opinió, tio ne estàs malsupera kvalito!
MANKOSENTI, kion signifàs?
u senti la mankon? Tute ne! i
signiías, se i signifàs ion : «manke senti». Komparu kunaliaj transitivaj verboj : Bastonfrapi, piedfrapi, manskribi... Mi sciàs ke oni
kutime diràs esperante «vangofrapi», sed tio certe estàs entila diro,
kiu supozas ke la jam sufi e ofendita, frapis li mem per sia vango
nian manon. «Ofte la ludistoj de piedpilko vangofrapas la pilkon»,
sed la pilko, i vangonfrapas. Intence mi uzis tiun formon en mía
februara artikolo. Cu vi konsentas?
FRED. PUJULà
La samideanoj el Terrassa timas ke la III» Kongreso de «K. E. F.» ha vos
a s p e k t o n d e ekzercoj de Ru a Kruco. Ili estàs konvinkitaj, ke la Prezidanto
kaj Sekretario de la Federació kaj la Redaktoroj de K. E. kaj de la E. R. de
La Publicidad ne povos eesti la kongreson t u t a j , a almena kun malrompitaj korpoj. Efektive, de post kelkaj tagoj, tiuj sinjoroj freneze sin donis
al malstariga sporto, kaj radglitas senhalte kaj ronde kvazaü ili el erpus
akvon per hipoteza el erpilo. Sro. Bremón kaj Pellicer ruladas sufi e bone,
ar ili ne nur ruli adas per la radoj sed ankaii ofte per la t u t a korpo. Sro. Pujuià mirigas la eestantojn e la kunrulo per sia grandioza prudento. La li,
ne virto staras en la mezo ( d e 1' glitejo) sed malstaro. Kiel li bedaüras ne
esti multbraka hinda statuo por sin teni pli bone je la muroj ! Sroj. Bremón
kaj Pellicer kelkfoje kura as desegni S-ojn kaj 8-ojn. Sro. Pujulà opinias, ke
ne estàs necese desegni ifrojn sur la glitejon, car kvazaü sur i j a m estus
i ) Galícia okcidentnorda gentlando en Iberio kun aparta lingvo I Kiamaniere diri por ne konfuzi kun la lando de la Oka?!
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desegnita la akuzativo n iu movo de li farata fini as kun li nepre sur la
asfalton. Samc okazas al Sro. Dalmau. La Redaktoro de la « Rubriko », kicl
bona kataluno, konfuzas rubrikon kun paraío, kaj ofte parafas per sia t u t a
korpo.
La samideanoj cl Terrassa, timas; sed la plcj malfeli a en io i estas nia
kara samideano Sro. Codorniu, kiu rigardas la spcktaklon de la galcrio de sia
domo. Li ja fine a krevos de rido a akiros ancvrismon pro la ektimoj!
Kion intencas niaj pioniroj, u cfektive kripligi sin, u veturi per tiaj uoj
al Krakovio, u prepari varieteon por la Kongreso?! Pioniraj misteroj !!

•

•

•

VIII a Universala Kongreso Esperantista
Krakovio, 11-18 Augusío, 1^12
T K I A CIRKULERO

Fervojat•abato. — La klopodoj de la Komitato e la Ministro por
fervojaj aferoj ne restis sen sukceso. La ministerio konsentis doni al
la kongresanoj rabaton sur iuj a striaj tataj fervojoj dum unu
semajno anta la Kongreso kaj unu semajno post. la Kongreso. Calla Komitato dezíras ricevi ankora pli íavorajn kondi ojn, oltiuj,
kiujn la registaro jam donis, i faràs pluajn klopodojn en íïu rilato.
Vegetarana restoracio. — Konsiderante la fakton, ke inter la esperantistoj trovi as sufi e multaj vegetaranoj, la Komitato faris
kontrakton kun vegetarana restoracio, kies mastrino kaj servistaro
parolas Esperanton.
Interesa eksfozicio.—La «Landa Indústria 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 aran os 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 oj.— La Krakova «Teatro de Novajoj» preparas esperantan prezentadon kun gaja varietea programo. Ne mankos do
humorplenaj monologo], kupledoj kaj burleska oj — io kompreneble
nur en Esperanto — ar la direktoroj de la teatro, Sroj. Polenski
kaj Pilarski, intence lernas nian lingvon kun sia tuta personaro.
Mazepa. — Ciu persono intencanta veni Krakovon mendu tuj
e la Organiza Komitato tiun belan dramon. i estas ricevebla por
la sumo de K. 2, krom po telspezoj.
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Literatura konkurso. — La Komitato decidís rompi la isnunan
tradicion, kiun oni povus jene karakterizi : Multaj konkursoj, malalta] premioj. — Tute kontraüan metodon aplikis la Oka : Oni starigis nur tri konkursojn kun altaj premioj. — La temoj estàs:
I. Proza o beletristika.
II. Poezia o.
III. Scienca disertacio.
Oni vidas, ke la temoj estàs tute enerale difinitaj kaj lasas al la
verkistoj grandan liberecon. Detaloj estàs troveblaj en la marta
numero de Pola Esperantisto, al kiu la Komitato konfidïs la organizon
de la literatura konkurso.
Fakaj kunsidoj. — iuj fakaj societoj, intencantaj aran i dum la
Oka'siajn kunsidojn, estàs insiste petataj komunikí al la Komitato
siajn dezirojn, ar oni devas rezervi al ili necesajn ambrojn. La
lasta neprokrastebla templimo por tiuj avizoj estàs la i a de Majo.
Suplementaj kartoj. — Oni malkomprenis la regulon pri suplementaj kartoj. Ne iuj familianoj kune pagas sm. 3, sed iu aparte
pro sm. 3.
Propraj nomoj. — Plenigante la ali ilojn oni ne esperantigu la
nomojn de la urbo, strato, sia nomo, k. t. p., ar tio estàs tute malusta kaj ka zas konfuzon e la po to, kiam la Komitato skribas al
la ali intoj la simile redaktita adreso.
Tabelo de distanccj. — El multego da urboj ni ricevas ripro ojn,
ke ni konsideris tiujn urbojn en nia tabelo. Se ni volus en la tabelon
enmeti iujn urbojn, en kiuj estàs esperantistoj ni devus eldoni dikvoluman libron. En la tabelo ni konsideris ne la naciajn a esperantistajn, sed nur la íervojajn centrojn.
Alvoko. — Ni insiste petas, ke per írua ali ado oni helpu kaj plifaciligu la laboron de la Komitato. — Loka Organiza Komitato.

ir

-k -fc
GRAVA AV1ZO

Nia altestimata samideano Sro: G. H. Backman (adreso : Helsingborg,
Suècia) sciigas al ni, ke okaze de propono jus prezentita al la Sveda Parlamento por estigo de Delegitaro por kreado de internada lingvo, la sveda esperantistaro decidís protesti per cirkulero sendota al iu parlamentano, km
m o n t r u s ke tiu lingvo j a m ekzistas en Esperanto. Por apogi la argumentojn, ili
intencas kunsendi kun la cirkulero kiel eble plej multe da csperantistaj
presa]oj. Tial li petas ke iu samideano sendu al la adreso supre montrita
gazetojn, bro urojn, reklamilojn komercajn, gvidilojn, k. t. p .
Ni esperas ke la Prezidanto de niaj grupoj atentos tiun gravan peton kaj
helpos niajn svedajn samideanojn. La «K. E . F.» jam sendis kolekton de K.E.
ka] alia]n presajojn.
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LA SIMBOLAJ BRULAJOJ
(LES

FALLES)

tute eble la plej festema urbo el Hispanujo (la
lando de la suno) konservas de antikve kuriozajn festmorojn. Tiuj fcstoj, kvankam ili ne estàs dedi itaj al
scienco, tamen okazas oportuntempe, kvaza ili cstus
elpensitaj por festesigni kelkajn rimarkindajn punktojn de la tera
astrovojo dum la trairo de nia planedo.
Sub deziro de mia karega direktoro Sro. Pujulà mi penós la scie
priskribi al la legantoj de KATALUNA ESPERANTISTO la Simbolbmlajojn de Sankía Jozefo en Valencio. Ci tiuj okazas dum 18-20" tagoj de
Marto; sekve oni povas titoli tian feston la « Eniro en la Printempon ».
Efektive, tiu festo okazas proksimume, kiam la suno transiras la
ekvatoron, tial i estàs por la valencianoj kvaza a trumpeto, kiu
adia as la vintron kaj malfermas al ni la belsezonon «Printempo».
Les falles de Sen Xusep (La simbolbrulajoj de Sankta Jozefo),
konsistis antikve nur el la bruligo de la lignaj for eta etoj, efektivigita de la lignajistoj por honori sian patronon Sankta Jozefo (la io,an
de Marto), kaj anka por festi la finon de la subarteluma vesperlaborado, dum 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 is la ekvesperi o, kíam tiuj estis bruligataj
kun granda kriego kaj gajo de la eestantoj.
Post paso de kelkaj jaroj, tiaj figuroj jam prezentis moke kaj
simbole personojn kaj scenojn el la reala intima vivo de la strataj genajbaroj; figuroj, kiujn oni starigis sur tabularan piedestalon, kaj
same kiel iliaj estintaj, tiuj estis bruligataj ekvesperi e.
En tiaj scenoj, inspiritaj sub la privata vivo el iaj cenzurindaj
genajbaroj, kelkafoje estis tro travidebla kaj akra ia signifo, pro kio
la aluditaj personoj ofenditaj, tiam renversis la tabularon kaj ka zis
malpacojn.
Jaron post jaro la simbolaj brulajoj estàs pliarte konstruataj kaj
la festo okazas nuntempe sub la jena ordo kaj maniero.
De la komenco de la monato Marto la knaboj el la stratoj, kie
estàs starigota la brulaja tabularo trairàs la stratojn de la kvartalo
trenante eluzitan mateton entuziasme kriegante la popolan rekanta on Una estoreta velleta pera la falla de Sen Xusep, el Ho Pep (Unu
^ATENCIó,
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eluzitan mateton por la brulajo de Sankta Jozefo, la Onklo Jo jo ' ) .
lli kolektas tiamaniere sur la 'mateton bruliginda ojn, kiujn la
najbaroj liveras al ili, liberigante la domojn de for etindaj eluzita oj.
Tiele da rigas la knaboj sian amuzan kolektadon is la anta vespero
de Sankta Jozefo, en kia tago, iujn kolekta ojn oni cnmetas internen
de la tabularo por ta gi kiel brula o.
Dume la najbaroj :de la stratoj, kie estàs starigota la simbola
brulajo, clektas komitaton, kiu aran as kaj pretigas la nccesajn
anta laborojn; kolekti helpmonon, kiun oferdonas la najbaroj, projekti kaj skizi argumenton, konstrui la tabularon, k. t. p.
La I7 an de Marto noktomeze komenci as la starigo de la tabulara
piedestalo kaj figuroj, kies karikatura kaj groteska argumento konsistas prefere el aktuala oj; strataj kaj politikaj (urbaj kaj naciaj)
aferoj, kiuj tiatempe ial priokupas la publikopinion.
Samtempe alian artvidi on prezentas tia Valencià festo. Ce la
pordo de la likvortrinke oj staras granda la ro de kies bran oj
pendas multenombraj kringoj ornamitajf per ru aj kaj flavaj rubandoj.
Tia strangajo anoncas ke en la trinkejo ankaií oni liveras kringojn jus faritajn. Efektive, e la cnirejo, antaü multentenebla kaldrono
da bolanta oleo staranta sur fajro sidas virino festevestita, kun la
manikoj falditaj is la kubuto kaj blanka anta tuko; i sen ese brogas
kringojn, kiujn i trempas en grandan apudestarantan argilvazon.
Tiu kaldrono estàs kvaza a paríumvazo, kies oleodora fumo
densigas la atmosferon de la placo kaj stratoj.
La starigo de la simbola tabularo da ras gaje inter la konstruantoj is la ektagi o (anta tago de Sankta Jozefo). La fino estàs
anoncata al la najbararo per gaje surdiga sonorado, kiun ordinare
ludas vila ana muzikistaro kaj anka 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 drapira oj
multekoloraj ajnigante la stratojn ílagornamitaj ipoj. Estàs nepra
eco esti valenciano por tutkompreni la gajecon, kiu regas dum tiaj
festotagoj en mia naski urbo.
Frumatene, antaü la suneli o la simbolbrulajojn komencas viziti
la popolamaso, kiu en tiuj matenhoroj konsistas el oficistoj, servístinoj, metiistoj, studentoj, geknaboj, lernantoj kaj aliaj, kiuj ial
estàs devigataj eliri frue el siaj hejmoj, kaj ankau el sempacienculoj,
i ) E n Valencio oni nomas onklo hm ajn sinjoron, kaj ofte, kiel en tiu i
okazo, la esprimo estàs erca.
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kiuj deziras admiri kiam eble plej frue la spritajn verkojn el la
konstruintoj. Tiuj frumatenuloj havas okazon vidi la simbolajn argumentojn plej komplete, car iom poste la urbestroj ekzamene vizitas
la simbolajn bruelajojn kaj ordonas forigi, aliformigi a íorstreki
iajn objektojn, kiaj tro klare ofendas la personojn a instituciojn
simbole aluditajn.
Dum la tuta tago kaj ankora plinombre la sekvantan (tago de
Sankta Jozefo) estàs vizitataj la simbolbrulajoj. El ie alkuras multope la promenantoj kaj irka as la tabularon. De la proksimaj
vila oj anka alvenas granda popolamaso, kaj la vila anoj restas
anta la tabularo kun la bu o lar c malfermita rigardante la figurojn, precipe tiujn, kiuj movi as per artiíikaj risortoj.
irka la tabulara piedestalo knabetoj vendas klarigbro uretojn
kriegante sen ese : « Cinc cèntims val el llibret, en la relació y esplicació de tot lo que conté la falla)'). («Kvin centimojn kostas la bro ureto
kun priskribo kaj klarigo de la surstaranta sceno.») Sur la flankoj
de la piedestalo estàs surgluitaj versa oj kaj hieroglifoj, kiuj iom
vualite montras la signifon de la simbole prezentata sceno.
Intertempe, sur tabularo starigita proksime de la brulajo kaj
ornamita per drapirajoj, la anta citita muzikistaro ludas muzikpecojn. •
Samtempe en proksima likvortrínkejo kaj kringofarejo la vizitantoj englutas kringojnkaj trinkas likvorojn, prefcre brandon. Kompreneble el tiuj ejoj oíte eliras drinkuloj, kiuj, per siaj groteskajoj
gajigas la publikon. La kringo estàs frandajo, kiun tiatempe tre atas
la valencianoj.
Antikve la simbolbrulajoj estis senartaj verkoj, sed iam post
iam fari is nuntempe tiel artplenaj, ke la urbestraro kaj anka
kelkaj societoj liveras premiojn al tiuj plej arte konstruitaj. Al plej
sprite verkita klariga bro ureto anka oni alju as premion. Tial la
ju antaroj 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, laü la ju istoj.
Tiamaniere da ras la gajeco la i8 an kaj 19»° de Marto (iam anka
la 20 an ). Oni povas aserti ke iuj simbolbrulajoj estàs vizitataj de la
plimulto de l'valencianoj.
La nombro da starigataj brulajoj dependas jare de la tiama bonhumoreco de la organizantoj. Kelkajn jarojn pro malfeli aj cirkonstancoj, a oni malpermesis la starigon au mankis gajeco en Valencio
por organizi ilin.
La vespero de la ekbruligo anta kiam alvenas la difinita horo,
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jam la senpacienceraa publiko komencas kriegi petante la ekbruligon : «;Fuego!» («Fajron!»). Je la difinita horo la ekbruligantoj surver as petrolon en la tabularon kaj in ekbruligas kun
varma ojo de la eestantoj, kiuj apla das entuziasme la bruli on de
ia figuro kaj simbolobjekto, dum la muzikistaro ludas la lastan
muzika on. Kiam jam restas malmulte da brulajo, la knaboj aljetas
sur la fairflamon raketojn, kiuj eli as lasante post si fajreran postsignon kaj bruege eksplodante en la aero. Ci tiu marokeca kutimo
forpelas la eestantojn iom rapidpu e. Restas tiam nur la knaboj,
kiuj finas la feston diable transsaltante unu post alia súper la fajrflamon, is la lasta fajrero estingi as.
La la priskribita manicro disvolvi as la Valencià Sankta Jozeja
Bnúajmoro, kvaza a losilo, kiu malfermas al la valencianoj la
pordon de la belega, amindumiga kaj viviganta sezono LA PRINTEMPO!!...
A n

elo

N O V E J A R Q U E

Valencio, 1912.

•

•
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II a Literatura KonKurso
Eksterordinaraj temoj (Sekvo)
X I I I . D e i a «Casino del Comercio», de Terrassa. La vola temo (origin a l a ) . Premio : Artajo.
XIV. De la Urbestra mo to de Terrassa. La vola temo (originala ). Premio : Arta o.
XV. D e i a Urbestraro de Terrassa. Laüvola temo (originala). Premio:
Artajo.
X V I . De la Direktoro de la gazeto La Comarca del Vallés, de Terrassa.
Temo : Graveco de la esperantista gazetaro. Premio: Historio de la Kataluna lanindustrio (2 verkoj de la sarna direktoro), Vrbo Egara kaj senpaga jarabono
al La Comarca del Vallés.
X V I I . De «Vika Esperantistaro ». Al la plej bona traduko de verko de
Vika verkisto. Premio : 25 ptoj. (10 s m . ) .
X V I I I . Afable kaj propramove proponita de «Universala Esperantista
Asocio». «Praktika signifo de U. E. A.». Premio : 5 sm.
N O T O . — La konkursontoj al la premioj X I I I , X I V kaj XV, bonvolos
aldoni noton, klarigante al kiu el ili, ili aspiras.
Al la temo X V I I : Estos konsiderata kiel verko : artikolo, versa o, proza o
a ia ajn fragmento havanta unuecon. — La Komisiono.
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Katalunaj efemeridoj
APR1LO
1

1911. — La urnalo Las Circunstancias, en Reus, malfermas Espcrantan
Fakon en siaj pa oj.
9
1910. — Edzi as en Barcelono niaj blindaj gesamideanoj Fino. de
Chalmot ( holandino), kaj Sro. Sapater (kataluno).
19» 1908. — Solena Esperantista Festo en Sabadell, kun eesto de iuj katalunaj grupoj. Aplaudegata parolado de la Prezidanto pri la
« Kataluna Esperantista Federació».
Vizitas Barcelonon Sro. Dro. H. W. Jemans. M. D. Prezidanto
de la « Esperantista Asocio de Filipinoj >>.
Fondo de la grupo « iam Anta en», en Clot.
2 Paroladoj en Barcelono de la usonano Sro. Maro B . Joncs,
profesoro de la Universitato de Cleveland pri La Inslruado en
la Novdaj tatoj de Ameriko kaj Usono kaj iaj homoj,

•

•

•

ENLANDA MOVADO
BARCELONO
K u n g r a n d a sukceso funkeiadas en la Universitato la kurso de Esperanto
klarigata de nia kara samideano Dro. Pastro J. Coll. Pli oi 25 gelernantoj
eestas la klason, kiu balda fari os supera pro la granda progresado atingita
per klera profesoro kaj fervoregaj gestudentoj.
Nia laboremà kaj aplaüdinda samideano Delfi Dalmau, la Direktoro de la
«Esperanta Rubriko» de la iutaga urnalo La Publicidad, tre sukcese organizis serion de paroladaroj, kiuj altiris la publikan atenton ar ili estàs
anoncitaj kaj faritaj t u t e kiel la politikaj kunvenoj 6e ni nomataj meeting'o).
Ne plu disertacio po kunsido, sed multaj oratoroj po kunvcno, llamaj paroloj,
kaj libera tribuno. Post iu parolinto, la prezidanto invitas la eestantojn
okupi la tribunon kaj kontraüparoli. La invito al la publika diskutado estàs
ankaü farita per la iutagaj urnaloj de Barcelono. is nun, neniu ankoraü
paroladis kontraü, kun granda beda ro de la oratoroj, sed kun ojo de la samideanoj, kiu konvinki as kc nia ideo povas ha vi indiferentulojn e ni, sed
ne malamikojn. En tiuj kunvenoj, krom Sroj. Pujulà, Bremón kaj Dalmau,
paroladis ankaü Sroj. Nin, Rocamora, Albinana, Serrat, Campdelacreu kaj
Grau, kiuj ekaperis en nian rondon kiel plej bonstilaj kaj entuziasmigaj oratoroj.
La kunvenoj havis lokon en la politikaj kazinoj el iu partió laü regula
protokola ordo (Societo de Komercaj oficistoj, Karolista Societo, Naciiista
Societo de la I V Kvartalo, Katalunista Societo de la Urbodoma Kvartalo?
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republikista societo sidejo de «Barcelona Stelo, Metiista Ateneo sidejo de
«La Rondo», k. t. p . ) . Por la lastaj kunvenoj, la tramveturiloj de Barcelono
surportis afi ojn!I
Brave al j u n a Dalmau, kiun iu laborema kaj fervora esperantisto de
Katalunujo estimas; estimo, kies esti modesta pruvo la festeno per kiu la
pioniroj de Barcelono honoris lin a n t a du semajnoj.
GERONA
La kursojn en la grupoj «Gerona Esperantistaro» kaj «Amoj kaj Espero»
iam eestas multaj gelernantoj.
La íraulinoj de «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 Surinach; Vic-prezidantp, Sro. Felip Guardia; Vic-sekretario,
Sro, Joseph Oriol; Mcmbroj, Manel Roca, J a u m e Fluvià.
Re as granda entuziasmo en nia grupo, t i el e la gelernantoj, kiel Ce la
ceteraj grupanoj. — La Komitato.
OLOT
La grupo «Olota Stelo» sciigas, ke de la unua de Januaro i translokis sian
sidejon en la Azilon, bieno de nia Urbestraro, unuan eta on (salonon de la
Olota Biblioteko) malfermitan la t u t à n semajnon de la 7 a '/« is la i o a nokte
kaj la festojn de la n » matene i s l a 13».
i elektis por sia estraro la jenajn sinjorojn : Prezidanto, Jozefo M. Garganta; Vic-prezidanto, Petro Roque; Sekretario, Manel P r a t ; Vic-sekretario,
J ozefo Boix; Kasisto, Petro Coscoy; Bibliotekisto, Candido Agustí; Membroj,
Amparujo Bassol, Mario Coscoy.
Nia kara pioniro Jozefo Pi, kiu Han lo as en Germanujo sendis al ni interesajn sciigojn pri la tiea movado, La konata batalanto Pastro Sebastiano
Pubill piskolano lo as nun en Guanabacoa ( H a b a n o ) . Al ili ni deziras bonfarton kaj bonsorton.
La io*" de Marto ni okazigis literaturan kunvenon.
Post paroladoj de kelkaj anoj, Sro. Petro Costa el Sta. Coloma de Farnés,
paroletis pri nia afero, kaj internaria lingvo. Sro. Prezidanto fermis la kunsidon parolante longe pri diversaj artefaritaj lingvoj. — I. Juanola.
SANTA COLOMA DE F A R N E S
La stato de Esperanto en i tiu urbeto certigas la konstantan kunlaboradon de la anoj, car ili trafis kaj venkis kelke da kontra a ojn.
D u m l a p a s i n t a karnavala tago, nia grupo «Esperanta Idealo» sin regalis
per íesteto partoprenante en i la knaboj, kiuj dcklamis poeziojn espeiante,
finante la feston en plena sukceso. — La Delegito.
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TARRAGONA
La grupo « ï a r r a g o n o Esperanta>> elektis la jenan estraron por la nuna
jaro : Prezidanto, Domingo Obiol; Vic-Prezidanto, Fulgenci Agusti; Kasisto,
Daniel Roig; Kalkulisto, Mariano Alegret; Sekretario, Joseph Albornà; Vicsekretario, Franccsch Gibert; Bibliotekisto, Fredericli Agràs; Membroj, fràülinoj Teresa Balart kaj Francesca J u a n Muntané.
La grupo publicas iudiman e de post la i a de Januaro «Esperantan
Fakon» en la tagjurnalo La Cruz. Balda
i publicos alian per alia semajna
gazeto.
E n la lasta kunveno de gefederacianoj en Tarragona oni elektis Delegito
Sron. Domènech Obiol. Post malmulte da tagoj forvoja os al Zaragoza por
enkorpusi i en la tiean Regimenton la lerta esperantisto kaj milita kuracisto
Sro. Antonio Martin.
Ni tre bedaüras la forestadon de tiu bona amiko. — La Delegito.
TERRASSA
iuj la jurnaloj kaj gazetoj el tiu i urbo, malfermis íakon de Esperanto
por montri ian 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
pesetojn pro la senpagaj kursoj de nia lingvo, kiujn i malfermis.

kvindek

Por la nuna jaro, la nova direktanta komitato de la grupo « Esperantista
Junularo» konsistas el la jcnaj sinjoroj : Emil jGarriga, Prezidanto; Francisco
Puig, Sekretario; Josep Girona, Kasisto; Isidre Llosas kaj Roman Vergés,
Vo donantoj. La prosperado de tiu i grupeto (sekcio de « Lumon 1)) konsist a n t a sole el junuloj, iutage pligrandi as.
La Pasintan monaton, Sro. Valentí Alavedra (Prezidanto de «Lumon»)
edzígis k u n l a bela kaj simpatia federacianino Irmina Imbers. Ni deziras al la
novaj geedzoj multajn feli ojn.
La komisionoj de la I I I a , laboras kun granda fervoro por ke i atingu neforgeseblan sukceson. — La Delegito.
VIC
«Vika Esperantistaro». Tiu societo, kiu reorganizis sian tàskon, entreprenas veran esperantan laboron. Plie la du kursoj, kiuj estàs klarigataj de
Sroj. Albagés kaj pastro Ribas, komcnci is diman aj kunvenoj por lapraktikado
de nia kara lingvo. La eestantoj kiuj estàs multenombraj, siavioe parolas per
disertacioj, lega oj, rakonto de anekdotoj, k. t. p. Ni devas esperi belan
rezulta on la la entuziasmo kaj la sukceso per kiu ili komencis.
Jen la nova komitato : Prezidanto, Jozefo Albagés; Vic-prezidanto, Francisco Navès; Sekretario, Jacinto Cornellà; Bibliotekisto, Salvadoro Baliellas;
Kasisto; Jozefo Comas; Vo donantoj, Mariano Noguera kaj Mikaelo Anglada.
Nuna adreso de la grupo ; Argenters, 9, 2 e . — X,
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VILANOVA I G E L T R Ú
Grupo « Laboro Esperanta». — En generala kunveno okazinta la 31"" de
J a n u a r o oni elektis la jenan komitaton : Prczidanto, Sro. G. Galceran; Vicprezidanto, Sro. M. Mas, Sekretarioj, Fino. T. Rosell kaj Sro. M. Vadell; Vicsekretario, J. Pérez; Kasisto, Srino. S. Brillas; Bibliotekisto, Sro. A. Figueras;
Vo donantoj, M. Galceran, P. Pascual, J. Escofet, L. Codina kaj M. Vives.
Oni decidís en sarna kunsido aligi la grupon «L. E.» al «II Congrés d'Ateneus
i Asociacions de Cultura», kiu okazosen tiu- i urbo dum la tagoj 2i ft , 22 a kaj
23» de la venonta Majo. — La grupo «L. E.» disvatigís februare 500 «Esperanto en una fulla». — F . M.

•

•

•

BIBLIOGRÀFIC)
Maja nokto a la dronintino. Rakonto el N. V. Gogol; tradukita, el la rusa
lingvo, de Romano Frenkel. — Bucurcsti. E d i t u r a «Esperantos. 5, Str. I. C.
Bratianu, 5. — Prezo : o'so fr. a 2 respondkuponoj.
Tiun i belan rakonton ni legis en «Danubo» kie po apitre aperis,- Nia
kara amiko Sro. Frenkel montris ankoraü per i sian tradukistan talenton.
La ílua lingvo en i uzita legindigas kaj literaturigas la tradukon. Kelkaj esprimoj ajnas rekte tradukitaj de nia k a t a l u n a lingvo! E k z : mezvote: a mitja
veu; vi havas alian knabinon .- tens una altre xicota !! Rimarkinda — la vorto
arovaro (tre lar a pantalono, sed longa nur is la genuoj), certe nia valencià
1 çaragüells i>!
Unu esprimon ni t u t e ne komprenas el la verko : «Cu ne vere, tio ja la
an eloj de Dio estàs malfermintaj la fenestretojn... c u jes, Levko ? Tio ja ili
rigardas sur nian teron ? »
Ambaü tio'] estàs tute fremdaj al ni katalunoj. Certe bedaürinde ne tro
klaraj elipsoj estàs en la írazoj,
La traduko estàs dedi ita al la ncíorgeseblaj rememoroj pri la I I l a Esperantista Kongreso en Kembri o.
Sepa Universala Kongreso de Esperanto. (Anvers, 20-27 Aügusto 1011).—
Oficiala parto. Sekcio A : Kongresoj. Paris. Esperantista Centra Oficejo. 51,
rue de Clichy. 1912. Prezo : 3 fr.
Tiu libro us distribuita al la membroj de la 7 a Kongreso enhavas : la
Prepàrajn dokumentojn de la 7», la oficialan Protokolaron, la Aldonoju al la
oficiala Protokolaro, la Nomaron de la Kongresanoj, kaj la Raportojn de la
Kunvenoj de spccialistoj, kaj de la Festoj, Ekskursoj kaj Diversaj Kunvenoj.
Powquoi les postiers doivent apprendre l'Esperanto. Gabriel Chavet. Paris.
Office Central Esperantiste. 51, rue de Clichy. 1912. Prix : o fr. 25.
Legonte poresperantajn librojn mi en losas mia kvinpintan stelon en
trikeston de mia skríbotablo. Nenia uo egalas al la fuo esti konvinkita.
Kiam la libro konvinkis min mi festas la uon remetante la insignon en ian
lokon. Tion mi faris leginte la verkon de Chavet, kaj c mi skribis al li
petante ekzemplerojn kun la intenco vendigi ilin per la pordisto de la Centra
Po toficejo, kiu ja vendas aliajn bro urojn. Chavet ne nur sendis ilin, sed

K.ATALUNA EsPERANTISTO

41 5

malavare donacis la profiton por nia propaganda kaso. Kun la paka eto sub
la brako mi iris al la Po toficejo pli kontenta oi bubo kun novaj uoj.
Mi ekparolas al la pordisto : — u vi venas plendi? — Tute ne! (Dio ne
permesu!). Klarigon mian. Kuntiro de nazo lia. Esplora rigardado sur min kaj
sur la bro uron.
Nova kuntiro. Montra fingro. tuparo. Unua eta o. Direktejo. — Cu vi
venas plendi?!! — Kvictiga rideto mia. — Tute ne! (Dio ne permesu!). Mi
memoras pri la paka oj de bro uroj de nia Havena Komisiono, kiuj anstatau
atingi la ipojn revenas al la sendinto. Mi memoras ke e la ricevo de letero
oni pagas soldon, kaj e la ricevo de presa]oj oni beda rinde pagas nenion.
Sed ni ja estàs kontentaj, ke la pakajoj ne perdi as kaj revenas. Kial ni
plendos!... Klarigon mian. Kuntiro de nazo lia. Esplora rigardado de mia
èapelo kaj uoj kaj ree la apelon. Klarigon lian. Oni bezonas permeson de la
efdirektoro, de la Ministro, de la Parlamento, de la Senato kaj de la t a t a
Konsilantaro!! Tute same, kiel por starigi lanternon sur strato a an i de
loko ian tonon. Mi forgesis.
Saluton. Stuparo. Vestiblo. Afi o de bro uro vendata de la pordisto:
«Notoj pri ortografio kaj prozodioi). Miro. Strato. Aero enspirebla. Reveno
por relegi la afi eton. Konstato ke mi ne eraris. Kia nova argumento por
ChavetU
Karaj hispanàj samideanoj : super utu la po toficistojn de Barcelono per
viaj propagandaj bro uroj. Períortu ilin!
Kraków-Urbo de Jubilea Kongreso
igi2.
La societo «Esperanto» el Krakovio eldonis «Ilustritan Gvidlibron» de la
urbo d e i a Jubilea \ T I I a Kongreso kaj irka a o]. iestas bona a n t a gustumigo de la uoj, kiuj alendas la kongresanojn de la V I I I a , kaj lerta incitilo al
ali o al tiu Kongreso kaj al la trakurado de la 60 horoj, kiuj nin katalunojn
apartigas de Krakovio.
Ci estàs bele eldonita kaj dissendata senpage al partoprenintoj de la VI1°
Kongreso, kaj kontra du respondkuponoj al personoj, kiuj ilin sendos al la
Komitato per la jena adreso : V I I I Universala Kongreso Esperantista en
Krakovo (A strio-Galicio).
Karaktero, laü Mr. J. M. Van Stipriaan Luïscius, advokato en Hago. Tradukita laü la 5 a eldono de 1' Nederlanda Originalo. — Hago, 1912, Librejo
« Espero>>. Prezo : íl. 0*25 = o'200 sm.
Verko kies celo konvinkas a ne konvinkas, sed kies noblecon oni ne povas
nei. u i estàs difino a instruo? Ni persone atas tiujn filozoíiajn difinojn,
kiuj permesas ui la talenton de la a toro. Ni ne kredas pri la instrua efikeco
de tiaj verkoj. lli nur povas esti komprenitaj de la personoj, kiuj jam posedas
la virton en ili pritraktita. Senvolulo ne povas kompreni volon; senkarakterulo
ne povas kompreni karakteron. La traduko de Sro. Van Stipriaan, a de la
verko de li — car la koverto de la libro estàs iom konfuza pri tio — estàs tre
interesa. i permesas al ni konati i kun verko konsistanta el oftaj profundaj
penssoj — kiuj tuj montras la originalan personecon de la aütoro, — kaj el
penoj kolektitaj el la komuna moralo en uzo, kiuj tuj komprenigas la sukceson
de la originalo. Respondon au kritikon al similaj verkoj, oni nur povas fari
per nova pli ampleksa verko, ar fiiu ideo de ili enhavata naskas amason da
ideoj kaj komentarioj. Tial ni e ne intencas ektu i la aferon. Sed u la efa
kvalito de filozofia verko ne estàs la pensiga forto? Pasis jam la tempo, kiam
homoj celis nur konvinki unu la alian. Pensigado, vibrigado de la dormantaj
internaj povoj estàs la celo nuna de la superaj homoj. Car ne konvínko, ne
samkredo, sed penso kaj emoció kondukos nin al la komuna punkto, kie konver as la vivoj. Se «Karaktero» povas ne konvinki iun, i pripensigas. Tio
estàs la plej bona la do, kiun oni povas íari al i.
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ia stilo estàs ke kurioza; kelkaj esprimoj surprizas, ekz : «Tial ni devas
vivi por aliaj; se povas kun zorgo por propra fclico, se ne povas, sen i!» nia
unu tagon, scd ne la alian» «dekora oj» ( p o r ordeno — laü kelkaj anka
dekoracio!) «trakti iun afable» (kondutt?) «maniereco?» <tte la plej bonaj
intencoj apartenas granda dozo da takto» «oni estu nete vcstita», «takto»
(en la senco de delikata, lerfa sinkondutado. Eble tre gusta vorto), k. t. p.
XAMEN

*

•

•

LA «OFICIALA GAZETO ESPERANTiSTA»
Por proksima venonta numero ni verkos specialan artikolon porrekomendi
al niaj kunfederacianoj la abonon al la Oficiala Gazeto, kiun iu bona esperantisto devas legi por bonc koni la staton de nia movado, kaj a eti por helpi
niajn oficialajn instituciojn.
Ni uldas al la malinternaciemo de la Hispana tato la malfacilecon spezi
monon al kaj de la alilando kaj tio ofte malebligas al niaj samlandanoj mendi
librojn kaj revuojn, k. t. p.
Nian malfeli an kondi on povas iom plibonigi la organizo de la »K. E. F.i>
per siaj Delegitoj. iu esperantisto, kiu decidos aboni la Oficialan Gazeton,
donu la monon ( 5 frankoj por jaro ) al la Delegito en sia urbo, kaj la «K. E. F.»
zorgos sendigi al li regule la nomitan gazcton. — << K. E . F.»

•

•

•

KORESPONDADO
Sro. E. R. : Jes, sinjoro; ni uzis kelkajn fojojn la vorton Komisiono, ar i
ajnis al ni internacia, kaj por eviti la tro longan komisiitaro. L a klarigon de
Danubo, kiun vi citas, ni anka legis; i ne konvinkis nin. i diràs «Komisio = komisiitaj personoj (komisiitaro - laü la F , ) ; komisiitaro = komisiita
afero. Egalc bonc estàs uzi komisio en senco de komisiita afero, kiam la frazo
ne malhelpas». Tio ne estàs t u t e certa. i c Komisio estàs la ago komisii; i ne
povas signifi personon kaj ankora malpli personaron. Komparu kun ordono,
sendo, k. t. p . 2 e Komisiitaro estàs efektive afero komisiita, kiel senditajo estàs
afero sendita ( a eble de la sendito !), sed Car komisii laü la F . signifas «ckarger quelqu'un de » komisiitajo signifas ne la aferon pri kiu oni komisiis iun, sed
aferon, kiu ricevis komision pri!! aü la a on de la komisiito, la valizon ekzemple. y Ne egale bone, sed t u t e malbone estàs uzi komisio en senco de komisiita afero, car kiom tio, ke komisio signifas agon, la ideo de komisiita afero
estàs tiel malofta kaj stranga, ke i bezonas bonan precizigon.
Aliflanke, fiar komisiono estàs internacia, ni povas uzi in la la regulo
i 5 a de la Fundamento.
Anka ni, kiuj estas Fundamentistoj, ne povas akcepti la akuzativojn
kostan, agoda ran, datan kaj mezuran, kiuj estas klarigitaj en sarna numero
de Danubo kaj pri kiuj vi demandas nin. Ni ne povas akcepti ke la akosta
akuzativo estas uzata tiam kiel complemento de la verbo kosti», ke la «—agodaúra montras la tempon», k. t. p . Nenie ni trovis tion i en la Fundamento.
Tiuj akuzativoj estas t u t e simple permesitaj de la 3» paragrafo de la regulo I4 a
laü kiu oni povas uzi «la akuzativon anstata prepozicio».
Vi ne estas do justa nomante nin kontra fundamentistoj. Se ni ne troparolas pri la Fundamento, tio tute simple montras, ke ni tre respektas in.
Sro. J. C , Vich : Cio, pro manko de loko!
Presejo «L'Avenç»: Rambla de Catalunya, 24. —BARCELONA

LLISTA DE DELEGATS AUTORITZATS PER LA ADMINISTRACIÓ DE
K. E. F. PER A REBRE LES QUOTES
.
.
» F . Mestres
.
» J. P u i g b o n e t . . .
» M. Espar Boque r .
Sta. J. Masaguer.
.
.
.
» A. Oliart . .
.
» LI. Coll . .
.
» D. D a l m a u .
.
» D. Obiol . .
.
» F . Blanquer .
.
» G. Ro vi rosa .
.
» S. Esvertit .
» A. Mosella .
.
.
» F. Anguet
.
» A. R o b r e n o .
Dr. R o m a n Pallejà
.
Sr. P . Costa . .
.
» Lluis Abadal.
.
» Josep Ximinis
.
» Josep Solà .
.
» P. Alsina . .
.
» F . M. Brú .
Dr. Joan Buxó .
.
Sr. Josep Cardona
» J o a q u i m Coll
.
» J. Aulina . . . .
» J. Blanch . .
.
» J. Cornellà . . .
» F. Rubinat .
» J. M a r q u é s Iser ti .
» J. Esteve Jacas.
.
» I. Bosch .
. .

Lloc Social
Vilanova i G e l t r ú

Cambrils
Olot

.

. . . .

Castellar del Vallès,

Vilafranca del Panadés
Ulldemolins . . .
Sta. C o l o m a de F a r n é s

P r e m i à de Mar .

.

.
Moncada
. . . . .
Berga
.
S a n t Feliu de Codinas
.
S a n t Feliu de Guixols
Vic
Borjes B l a n q u e s .
Palafrugell
. . .

.

.

.

Gracia, 12.
Presó, i5.
S a n t A n t o n i , 1 i 3.
S a n t Pere, 39.
Miracle, 7.
Hostal N o u .
Superior, 25. 2. 0n
Claris, 24.
Vora del T e r , 21.
Diputació, 327, 3.1', i."
U n i ó n , 9, 3 r .
Fonts Calents.
Major, 2.
Cristina Baixa, 5.
P de la Constitució, 11.
Progrés, 20.
P u i g m o l t ó . 14.
Carretera, 2.
Major, 12 i 14.
Fàbrica génerosde p u n t
S a n t Josep, 46.
C a m í Reial, 81 i 79.
Avall, 16.
Farmacèutic.
Vicari.
T u r e r s , 49.
C a y m o , 32.
Plassa Major. 18.
Pals, 1.
Arrabal S. Martí, 19.
Bruch, 1.

Ademés poden enviar-se t a m b é directan í e n t a l'Administració :
Gracia, 12 , Sabadell, a m b sagel s de 15 cèntims
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Sendu mendojn ai
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