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IXa Kongreso de ía
Kaíaluna Esperaníista Federació
Girona: 3 5 - 1 6 - 1 7 Oktobro 1921.
;ia plena a
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i
iao Girona duni
la tagoj 15a, 16* kaj 17" de la venonta Okíobro.
Certe i esíos ia signo ke ni estos i
la aa.taüan vivoplenan epokon, kaj la òeron
ui i cclr
i i daurigi kaj e superi en la nunjara Kongreso la brilecon de la pasintaj.
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kaj «Deve^
n , , 11 it 1 1 o d 1 i , u
,
pro la laboremo kaj fervoro de la tiea gesam
nu
sakceaiü akaíaíoiaanara;!, kiun il i IUC
goa amaso da Uíaíuna; raniuieaaai jatn üa nau preiigauíaj al íva
eesto.
Tutkoran dankon al la óeronaj geamikoj, kiuj'"klare konsciis
ke la IXa Kongreso de nia Federació kro'nos per heia maniero la
intensan kaj revi
i
d n kiun ni estàs entre: prenintaj.

: :.:•.:.•••
j kanipoj de Meze ropo la raükaj teruraj paíik;j \ji silentaj, nia verda sUindunlo dt-uove poieiicigante, puriI gante la mortsaturitan aeron, ekflagris tra la tuta mondo dum
apartenanta al la saiskía osporantismo, malfernii is al esperoj kai
•.;•••
ii ekvidis nia.
Hardita, forgita sui pura aniboso, el plej valora talo ellaborita, nia ko;3o travivis la ventegon, kiu bedaürinde íorprenis el
nia rondo neanst a eblajn ktmbat;
n fidelulojn ins-
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•;aj geneiale la tuta afero farigis grava kicl dum la antaíímilita pe-

multnombraj, tamen atentindaj pro ilia inoiala kvalíio.
Kiel Ciuj organizajoj kun internaciaj celüj, nia Federació pro la milita
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kaj obstino de nia sen esa laborado.
Ke Ciu samideano venu al ni, ke iu kunbatalanto alportu sian sableion

:

Duboj, supü,

••••:;• i ':•-.; :•..: . L. F. ne iràs trafan vojon, ke gi sin re-

• . i . • ... • :. • • • :. -i '.i .: •;! .'••'• .••.:

tojn, ni kunigi
• ;rad; sistcmu, khm ni <mi>iias plej íau^L ianicu ni
ne atendu restante flanke de la organiza o gis tiu i per si meni alkonfoimios al nia privata opinió, sed tuj partoprenu gin po'

••-:: i-..-.'- • - :•..;:••••• -:-:.,•:.• : • . 1 < . .
Nia Iando estis Ciam la avangardo de esperantisino en Iberio kaj sekve
ni kuragas aserti, ke nia nuntempa nombro da federacianoj, certe lir Kiava
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tiel trafe sciis vibrí; •
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Tre ampleksa estàs la laboro íarota kaj kun pleiuro ni kontí

Komitato sed i antail Cio bone zorgu •;•

htantan, i al-

portu sian helpon al iu urbeío kaj vila o, ar nur kiam la grupoj atingas
rimarkindan antaüenir
-i disvelvi adi la potenco de federació, suí) la saul
i u i i i! i
i i i > r i 11 k ij impona por enirepreni'
seriozajn problemojn, kiujn ne sukcesus gvidi iu aparta senfundamenta grupigo de kelkaj personoj kun diüiiita celo sed sen efektiva valoro.
Ni volas havi iujn irka ni kaj ni reciproke devas esti apud íiuj por
ke la baldaü okazontaj elmoiitroj de nia movado en Zaragoza kaj Girona e s truktodonaj pruvoj, ke nia fervoreco estàs neeicerpebla.
Ni ne riskos malsukceson se oni tiste komprenòs nian alvokon, kies
esencon oni objektive konscin kaj pesn Iaiganime sen personaj konsideroj
antaü kiuj ni mutu ciam nian eüiían scuinakulaü ceion.
S. ALBERICH JOFRE. •

Dua Diskuta Kunveno de
Esperantistoj de Iberiaj Landoj
I'JUN la efa celo starigi Iberian Esperantan KoníederaI cion, i okazos en Zaragoza, de la 26" is la 29' de
La Direkta Komitato de KATALUNA ESPERANTISTA FEDERACIÓ decidis ali i al i kaj rekomendas anka la
individuan ali on al la iederacianoj.
Estàs nenecese diri kian gravan taskon tia Kunveno plenumos, se dum i oni starigas organiza on ligantan iujn Federaciojn en la Iberiaj Landoj.
Ni esperas ke la Kataluna federació povos oferi grandegan
forton al tiu celo kaj rekte partoprenos la laboron de la Diskuta
Kunveno.
Kredeble estàs ke multaj samideanoj eestos in kaj uos la
afablecon kaj gastamon de la entuziasmaj Zaragozanoj.

K'i...
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Hispanaj Madrigaloj
(EL OUTIF.RKE DE CETINA)
Klar-okuloj, serenaj,
kial, se vi, pru dole-rigard' la ditaj,
min alrigardas, vi — enkolcritaj?
Se ju p!i kompatplenaj,
des pli belaj vi estàs vid-apere,
ne rigardu kolere,
por ke vi ne ek ajnu malpli bchj!
Ho, turmentoj kruelají
Klar-okuloj, serenaj,
e se tiel, rigardu min almena !
Tradukis JOSP.P GRAU

(EL FELICIANA ENR1QUEZ)
Diris Amor', sidante e la bordo
de rivereto pura, en siiento;
«Ne murmuretu, floroj,
pro la sopir* de la volupía vento,
car se veki os Galateo bela
kun sia bril' ciela,
post vido de 1' koloroj
ne plu vi estos floroj,
nek mi Amoro, se okuloj plendas
j ar sagojn tiel dol ajn ili sendas!
Tradukis MARIAN SOLÀ

KATALUNA E S P E

VIIW Internaciaj Floraj Ludoj
AI la esperantistaj verkistoj:
La Komitato de la VIII" INTERNACIAJ FLORAJ LUDOJ vin salu» kaj invitas partopreni en la jenaj konkursoj.
ORDINARAJ

TEMO]

ORIGINALAJ TEKSTO)

Originala versa o kantanta Amo
i Ama verko en prozo.
TRADUKITAJ TEKSTOJ

I.

Traduko de la jena versa o :
EL

MISTERI

DE

s ant l'esflora.

Fins la fada del r

li pregunta el sec

JOAN M. GUASCH
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II.

Traduko de la jena proza o :

L'ESCARMENT
Deixa'm agafar aquell tramvia d'imperial. Estic arborat: necessito aire.
Feu plers a bèsties! Jo, que en
iionsí quan anava ajuntant eis meus quatre sous! — Sortirem de ia viu viu, — deia jo a la Quima —
i farem les coses en gran. No consentiré que ningú pateixi a vora meu. Els
meus amics, els meus coneguts, voldré que hi tinguin part, en la meva ufana, un cop estiguin negociades les terres que ens deixà l'oncle a en Graupera i a mi. Si us plau per força, he hagut de fer vida escanyada; però d'ara endavant tothom veurà que jo tenia el natural d'un príncep.
Bé s'escarrasava, la Quima:
— Lleó, pensa que en aquesta terra tot es genteta. No hi ha ningú amb
un cor tan gran com el teu. Només colliràs que desenganys i disgustos. No
hi ha cosa tan dolça i tan poc arriscada com és mirar per casa.
I jo... tabalot de mi!... Fa quatre dies, com aquell qui diu, que tinc les
coses en ordre : les tres quartes parts de mos cabals a casa el banquer, i
tota una quarta part en cases de lloguer, per anar tirant i fer llargueses.
Encegat pel meu somni de tota la vida, vinga convidar, dos dies la setmana, algun amic a pendre cafè; vinga donar qui sap les coses del parament
vell de la saleta per a una tómbol;
amvia a tots els coneguts; vinga fer un passament de vint duros l'any a la germana vídua de la
meva dona, la que cus per altri; vinga regalar una caixa de cigars de contraban al notari, que no ens havia volgut cobrar res perquè som entreI... té: avui ens veiem amb el cosí Graupera, amb el qual ens hem partit l'heretatge de rondí:, po) ikierniinar què n'havíem de fer, de la tartana
ment, fos de tots dos, ens entrebancava a l'un i a Paltre, perquè cap dels
dos podia disposar-ne a pler; i jo em pensava que ho podríem resoldre ben
En Graupera ha comprat terres de conreu, de manera que la tartana li
pot fer servei: a mi amb prou feines em va bé d'amprar-la per anar algun
dia a Sant Medi o a les vores del Besòs, a fer una berenada. El profit que
ell pot treure de la tartana (ben clar li he dit) és més de quatre vegades
del que n'aconseguiria jo. Li ho he demostrat en blanc i en negre: ell no ha
tingut més remei que confessar-ho.
I jo, aleshores, per donar un cop que enlluernés aquella ànima roïna,
lí he dit:—Doncs bé: encara que tu hauries d'oferir-ne quatre vegades més
del que jo n'oferís, d'aquesta cosa que per a mi no és'de cap servei i que
per a tu és un fòtil de primera necessitat, et faig aquesta proposició: o bé
jo et dono tres centes pessetes, i la tartana queda per meva, o bé tu m'en
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JOSEP CARNER

Inspiron al iuj por la gloro de nia Üteraturo!
Eduard KüNHL, prezidanto.—D-ro. Josep CASANOVAS.—Josep
GRAU.—Teo JUNG.—julio MANGADA.—Estanislau PELLICER, se-

kretario.
Barcelona, Marto 192Ï.
NOTOJ

.i „'.:•••••••• 'ïi. í.( i/i: .
cevos la volumon pri < Albrecht Dürer» eldonitan de D-ro. Nuchter enhavanían 53 bildojn de la iamkonata desegnisto. La a toroj de la ceteraj premiitaj verkoj (originelaj tekstoj II, traduki
•
r i cevos binditan ekKrome estos donata i J i
atesta diplome.
zerapferon de la verko «Sinjoro Tadeo* pola epopeo de Adam Mickiewicz,
II.—AI la a toro de la piej bona tekto (versajo a proza o) el la kvar
ordinaraj premut ij v a
miíaI
is la Naturan Floron kaj la rajton elekti Reginon de la Festo.
III.—La verkoj prezentotaj devas esti verkttaj en Esperanto.
I V . - L a Festo de la VlII.ai Fioraj Ludoj okazos en Girona dum la IX. a
Kongreso de la KATALUNA ESPERANTISTA F E D E R A C I ó la proksiman Oktobron.

V.—Al la manuskriptoj,—kiuj devas esti ricevitaj anta la 15. a de Augusta 1921 de la Sekretario S-ro. Estanislau Pellicer en la sidejo de la K. E.
F. (str. Carme, 30, Barcelona).—oni devas aldoni devizon, kaj sendi en koverto fermita, kiu portos la saman devizon, la nomon kaj adreson de la
verkinte.
VI—Manuskriptoj ne estos resendataj, e se ili alvenis post la datolimo por akcepto de verkoj.
VII.—La membroj de la Ju ontaro partoprenos en neniu konkurso,
VIII.—La Komital > publikigo!

TO kaj per la esperan

irdikten per KATALUNA ESPERANTIS-

zetoj kiuj bonvolos gin represigí.

En la sekvantaj numeroj de KATALUNA ESPERANTISTO apera-

dos la listo de eksterordinaraj premioj kaj temoj.

•
Kelkaj opinioj
Tre oïte ni a das inter la samideanaro plendojn pro !a agadmaniero de
kelkaj esperantaj organizaíoj au gazetoj. Kaj tro ofte ni rimarkas ke kelkaj
esperantistoj ne konas bone kiom da malfaciia oj prezentigas Ce la plej simpla laborado, nek anka konscias klare prí tio ke amika konsilo kaj konsekvenca helpemo kaj sinofero valoras praktike pli multe oi kritikema, plej ofte
nefruktodona agado.
Por havigi al íiuj kiuj sin sentas reíormemaj okazon esprimi klare kaj
efike kion ili dezíras, ni oferas n
neble, la esprimataj ideoj estàs ekskluzive propraj de la opiniantoj kaj ília apero sur pa oj

riiaj ple] varmaj deziroj la dissemado ka] dislode E
. de ia
| elmontras la i
Mi kredas ke ni nesufi e konsideras ke, krom esperantistoj
aü intern-ideistoj, ni estàs simple personoj uzantaj Esperanton;
kaj mi rimarkis ke dum multaj sin dedi is ai literatura] aferoj,
malmuitaj esperantistoj posedantaj speciaíajn konojn pri io necesa al la homa matèria vivado okupis sin diri ion pri sia teknika o.
Ni devas instigi iujn al tiucela laborado por ke ni havu v e r
kojn au tradukajojn pri eia scienco, arto, metio, k. t. p. Eble tïamaniere ni pii íacile altiros la skeptikulojn.
• Inter ni bone konata estàs la internacieca valoro de la lingvo,
sed en la ekstero kelkaj personoj simple supozas kaj e certigas
ke i nur estàs losilo kiel multaj aliaj ekzistantaj. Oni diros ke
tiuj ne konas nian Iingvon nek iam sin okupis pri i; sed ni devas preferí konvinki ilin per la apliko de Esperanto al plej praktikaj aferoj. Ni bone scias ke idistaro ankaú simile kriegas ke Esperanto ne taúgas por seieneaj kaj teknikaj aplikoj, kaj persono
vivanta eksíer nia rondo kaj indiferenta je afero de lingvo internada, blinde povas tion kredi.
Tial trudi as la neceso de agad an o por interesigi indiferen-
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tulojn kaj oni povas uzi kiel bonajn rimedojn por tiu celo, tiujn
de niaj samideanaj gazetoj La Progreso, Esperanto, La Esperantisto, Internacia Sòcia Revuo, ic. t. p. el kies pa o] estis tradukitaj en diversaj lingvoj kelkaj ariikoloj frapantaj pro ne esperantista sed generala intereso, kaj pro tio ili povis esti pubiikigataj sur pa oj de naciaj jurnaloj.
u ne estus pii konvinka kaj multvalora tiu tasko, oi tiu de
niaj gazetoj nur literaturaj?
Neniel per la supraj linioj mi intencis diri ke ni devas flanke
delasi nian estimaran literaturon, nedisigebla parto de homa vivo,
sed ni devas plej vaste laboradi en la esprimita direkto kaj, la
mia opinió, ni venkos tiun nigran kaj potencan ombron kontraüan al ideo de internacia lingvo piene ta ga je io.
JAUME CLARAMUNT

ENLANDA MOVADO
Girona.—En generala kun
13™ de Januaro, la
Grupo «Gerona Espero» elektis la jenan Direktan Komitaton :
Prezidanto : Pastfo Josep Casanovas; Vic-prezidanto : Casià Costal, direktoro de la *ESí
Viaestros»; Kasisto: Josep Ferrer; Kaikulisto : Jesús Maciàn; Bibliotekistino: Carme
Mayrní; Sekrcíario : Ramon Casademont; Vic-sekretario: Francisco Hil; Vo donantoj: Franciscà Bernades, Teresa Colls, Anita
Coll, Geiónimo Boris, Amadeu Peris kaj Conrad Domènech.
Inter al, i
» i ' " gi en Girona la IX"1 Kongreson de K. E. F.; oni decidís akcepti gin kaj atendi la intervidi on kun komitatanoj de la Federació por fine
pritrakti Oiujn detalojn.
Tia intervidi o efektivi is la 2»» kaj 13 a " de Februaro kaj en
tiu lasta tago, post zorga p
i Grupo «Gerona Espero» aklame akceptis definilive kaj oliciale la gravan proponon.
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Kun ojo pro la plena interkonsento aüngita, oni finis la kunsidon per kantado de la esperanta himno.
Palma de Mallorca.—La «Esperamisia Khibo l'alrn piaui/as
al denova laborado kaj eieküs la jenan novan Dhektan Komitaton : Prezidanto : Gabriel Alomar; Vic-prezidanto ; Juan Mascaaiario : Juan Barceló; Vic-sekretario : Montserrat Vich;
Kasisto : Francisco Barceló; Bibliotekisto : Antonio Ramis; VoCdonantoj: Juan Aguiló, Bernardo Rabassa kaj Juan Urgellés.

EKSTERLANDA MOVADO
Britujo. - E n London, e «University College», okazis la Naua
Konferenco de Edukaj Asocioj. La Brita Esperanto-Asia
i
lo ktel fakloro pri edukado», kiu
estis multnombre Oecsiata de ía Koníerencanoj.
Germanujo.—Vj\ :
..
i : ia ,. : a.

'i <'•: i
i

'. .

lüz anka sin anoncis irka 1.000
/is en Neukolln, Horrem, Krefeld

infanoj. Nova
kaj Dobritz a: Dresden.
Italujo.—En Milano, dank' al la fervora subteno de la Urbestro, oni mal! ü
ioj 10-12 jaraj.
Rasujo,—Gazeto«Izvestja>raportas !«• oni enregistradas Ciujn
; • itajn en Moskvo. Poste okazos kunveno kaj

i •Framujo.—Estàs aran.ai'.:
• .
itaj novaj sukcesplenaj kursoj de nia

lingvo en Béziers, Bordeaux, Metz, Versailles, Toulon kaj Ivrysur-Seine.
Japanujo.— Japanaj saniideanoj paapagandas Esperanton Ce
\aocio por la Ligo de Nacioj kaj la Prezidanto de la
i 11 i' i
i i l -peranto. En
Tokio, Ce ll\\< i , l
i i n leirmigis nova Grupo kaj nka/as
kursoj pri nia lingvo. En izuoka, Ce la Urbà Muzeo, estis aranata esperanta Ekspozicio, kiun Ceestis pli oi 7.000 persona] duni
sj. En Taihoku (Formosa) estàs speciala kurso por instruistoj.
a a iilaid i íasiituto de Sofio estis maífermata
speciala kurso de Esperanto por blinduloj. Anka oni lernas nian
lingvon en Plevcn kaj Kne a.
— Nova| I 11 i | i i i il mati en New-York, Canton, Danzig
aio), Kispet kaj Miskolc (Hungarujo) kaj Siedlec (Polujo).

KATALUNA ESI

Nekrologio
Kapitanon Josep Domènech Alberich forrabis el niaj esperantjstaj vicoj la senkompatema morto í<H liaj po'sedajoj èe Reus posí
Iongedaüra malsano, la 29m de lasta Novembre
Dum multaj jaro] li írafe batalaiiis por la rcaügo de nia homara idealo. En óerono, kie li pionire agadis altirante al si ies simpation, pro sia afableco, li gvidadis multajn kursojn, rekrutinte kaj
esperantigintc multenombran membraron, e la societoj «Amo
kaj Espero» unue kaj .òerona Espero, poste.
Li eestis la internaciajn kongresojn de Anvers, Krakovo, BerM/
iiante pri èiuj anta siaj kunsocieíanoj.
Niaj eronaj gesamideanoj plende kaj solene adia is lin oka
ze de Ha translo igo al Reus, per amikeca festeno, kaj nun ni
ilij beda ron profundan sentas pro lia eli o cl la vivantoj.
Li pari: lijiozu.—C.
—Je la lasta Decembro mortis anka la juna kaj fervora samideano Vicens Caballé. Li estis ano de la grupo Barcelona Stelo>, kie li Iernis la lingvon kun cksterordinara rapideco, kaj havi;
intensan korespondadon kun tutmondaj esperantistoj. Pace ripozu la juna mortinto!

Oficiala Parto
: ni sciigis la komitaton de Dua Diskuta Kunveno de Esperantistoj de Iberaj Landoj en Zaragoza
i subkoinitaton de Barcelona, ke nia Federa| cio ali as al i kaj ke la pa oj de nia organo estàs
malfermitaj por ia propagando.
La 13"" de februaro ni triaíoje vizitis la grupon òerona Espero kaj ties laboremaj grupanoj akceptis la organizon de la kongreso nunjara, kiu okazos dum a tuno (15-17 de oktokro) pro tio
ke printempe ni havos la kunvenon en Zaragoza, al kiu ni devas
livcri nian tutan kunhelpon por plej granda sukceso.
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Ni ricevis ankoraü subtenon de fenaj samideanoj:
KAPïTALO DE KATALUNA ESPERANTISTA FEDERACIÓ

' Anla a sumo . . . .Ptoj. 500'—
2." donaco de «Barcelona Stelo».
> 5'—
2.* »
. Pastro J. Planas .
>
5'S-ro. S. Ortega . . . .
.
> 10'—
. Josep A l b a g é s . . . .
> 10'—
» Josep V e n t u r a . . . .
• 10'—
Pastro Àngel Garriga . . .
• 10'—
Sumo Ptoj. 550'—
\p;' : i

. U:v..'í'::

(Da rigota).

:

•A.J.

igondeie.eer
de Specime-

Bibliografio

DEKLARACIO DE LA AKADEMIO (Decembio I920).-Por ni, sincere kaj

scnkonui L disi-ip'i
U i
ii
ui)

i j

i

:ii

iieiito de nia plej
t o, po t la baró] kaj

•.'.'•••••
i•.i.":...•.'
' •, ; •:.:.• :. : I •'•.:.,.!.. .•.• •• .'• •.• '•.• •
'•••'•
de la Lingvaj Institució].

CINDRULINO k1] \
areto ela üuletaj ïniaiiteatvnjoj
gante per gi l i esp i u
li

VIRINOJ VIKU •

i i i

i

majstre
!

:ntas la difinon kaj devojn

i íi utoj, de Louise Briggs.—jen
.AS.JCíO eklonis, ríci-

? kaj la Besto»,

Ui

.• •. • ;. ...-.; ,.; •.•••:• : . • • •',•••;•. "
:-•••',:.:. •.-'•••, r : • •':'. ••:•:..";::: •:•:;; "i-'i' • • • • • • • . • • •
riiian malamon kontra inilitoii.—KATONO.

Korespondado

Gi^ínjüïoj : Vi\:ioi-\.). Aü^íSJA', iiiib;;;.; ;.• ui.\ '.."•::-. AnüLv;
l:. v.Vn. .\.ri-;:.:;; ;
Corret, Versailles; P.
C!'tis!:i!l :r, St lt.;in[.
Ni e-.iíastiodan

GRAVA

AVIZO

La Administració de K. E. F. rekomendas al tiuj ne paginta anKora la
jark»tiz»n, ke ili ne prokrastu fari tion.
La izolitaj federacianoj estàs petataj bonvole sendi in al nia sidejo, Car-

Anoncetoj pri' korespondado
(Por iu anonceto oni devas sendi 0'50 ptojn. a 2 respondkuponojn).

S-ro. Emeterio Ortega
str. Jaume Giralt, 33, tda.
Barcelona (Hispanujo)
deziras inter an i il. pk kaj pm.
S-ro. Bernabé Mira
str. Diputació, 18-4.<>-1.a
Barcelona (1 lispanujo)
ilustritain pk. kaj pm.
S-ro. Kurt Luell
Nostiz-Wallwitz-Str. n.° 6
Leipzig Gr. Zsch. (Germanujo)
iliistritajn pk. kaj esp. gazetojn

»,„

al la enaski antaj Grupoj ke ili s

-

e siari aligon al K E. F.
•
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Oni devas celi la restarigon de la antaüaj Grupoj en
nia lando!

