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IX KONGRESO DE «KATALUNA ESPERANTISTA FEDERACIÓ»
Kun belegaj gravura oj kaj detala ar eologia kaj historia priskribo
de la urbo. — iuspecaj sciigoj.
Estos donacata 1 ekzemplero al iu federaciano Ceestanta la Kongresun.
Pliajn ekzemplerojn a etu po 1 peseto.
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Kataluna Esperantista Federació
F?©dal<clQ k a j A d m i n i s t r a c i ó :
Nia devizo: Maro estàs gutaro C a r m e ,

3 0

:

S A R C E L O I M A

Redakíoro: Jaume Grau Casas

Nia Kongreso en Girona
estàs la sukceso kiun atingis la revivigo de «Kataluna
Esperantista Federació», de anta unu jaro. Tio pruvas la ekzistadon en nia lando de multaj fervoraj samideanoj, iam
pretaj oferi sian nioralan apogon kaj materialan helpon. Vere
nur estis sentata la neceso ke kelkaj sindoiietnaj batalantoj,
plej agemaj kaj plej kura aj, entreprenu la gvidadon de la afero kaj senlace, obstine, konstante laboru por i.
La kvanton da entuziasmo kaj energio kiun postulis la atingitaj rezultatoj oni povos konstati nur en la Girona Kongreso. ia hela sukceso kronos la grandiozan taskon de rekonstruo de la kataluna esperantista organizajo.
Sed, post tiu unua jaro de rearan o kaj ordigo, estàs necese ke ni plifirmigu la bazon de nia Federació tiamaniere ke i povu batali por Esperanto plej vaste kaj plej efike. Ke tiu ei dua epoko estu inda je la anta a!
Kaj estu certaj ke la unuan pa on en tiu direkto ni faros, se iuj senescepte klopodos ceesti la IX*11 Katalunan Koiigresou kaj refre igas per tio
sian esperantan senton. Almenaü por danki la laborou de la Organiza Koinitato kaj la afablecon de la geesperantistoj el Girona, veturu tien amase,
grandare!
Vi uos la senmortan spiriton de antikva mbo, miksitan kun la viva
animo de idealo nova.
IRIGA
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IXa Kongreso de la
Kataluna Esperantista Federació
Girona: 15 -16 -17 Oktobro 1921.

PROGRAMO
SABATO, 15
a

18

21'30
22a

Oficiala alveno de la Kongresanoj.
Akcepto e la Urbdomo.
Malferma kunsido de la Kongreso.
Salutado de la delegitoj.
Inauguro de la Propaganda Ekspozicio e la Urbdomo.
Koncerto de piano, violono kaj violon elo, ludata de la fama «Trio
Barcelona», Ce Teatre Principal, dedi ata al la Kongresanoj.
DIMAN O, 16

8

a

9a
10a

12a
13a
16a
17a
20a
22a

Solena Diservo kun esperanta prediko en la antikva romarta preejo de Sant Pere de Galligans. La Schola Cantorum de la Seminario kantos la Meson de la Virgulino de Núria (Romeu), kaj
aliajn kantojn en Esperanto. Faros la predikon Pastro F. Viver,
malnova samideano.
Vizito al la Pre ejo kaj Ar eologia Muzeo de Sant Pere de Galligans.
Labora Kunsido e «Grup Escolar», la jena tagordo:
Sekretaria raporto.
Aprobo de la bilanco gis l a de Oktobro.
Diskuto de prezentitaj proponoj.
Eventualaj petoj kaj proponoj, se tempo sufi os.
Elekto de nova Komitato de K. E. F. kaj de venonta Kongresuibo.
Solena malkovro de la marmora tabulo an anta la nomon de unu
el la urbaj promenejoj per tiu de D-ro Zamenhof.
Festo de la okulvitruloj e «Cafè Vila» ( erca vermuttrinkado)
Ferma Kunsido.
Festo de la Floraj Ludoj en la Teatro Principal.
Oficiala Festeno.
Dancado de Sardanoj e Plaça de la Constitució (Cobla Art Gironí).
LUNDO, 17

a

8
9a
19a

Ekskurso al Empúries kaj La Escala.
Ekskurso al Banyoles.
Reveno de la ekskursoj kaj adiaüa kunveno.
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Hortabelo de vagonaroj
inter Barcelona kaj Girona
Forveturo
de Barcelona
Alveturo
al Girona
Forveturo )
de Girona J
Alveturo
al Barcelona

5*40
8'52
6'9*12

7'30 — 10'48 10'28 6'55

17'41 -

21*11

— 12*10-— 15*48 -

19*10

10'20 -

13'50 -

14'25 — 17'50

15'-

-

18'56 -

22'24

PREZOJ:
Ordinaraj biletoj 2 a klaso 12'40 ptoj. (iro a reveno)
»
>
3a
»
8'20 >
». »
»
Rabatitaj
»
2a . »
8'20
»'".'»
>
>
3a
>
5'35 »
> >
»
IRO KAJ REVENO-RABAT1TAI BILETOJ 2a klaso 16*30 ptoj.
»•'••>•'•'»

»

3a

10'65 >

NOTOJ: Rabatitajn biletojn oni liveras iusabate kaj diman e, la aliajn
tagojn oni devas pagi laü ordinaraj prezoj.
IRO KAJ REVENO-RABATITAJ BILETOJ: Oni ilin liveras iusabate
kaj diman e kaj. ta gas por reveni la diman on a e la tutan lundon. Ni
rekomendas do, al iuj a eti biletojn por IRl KAJ REVENI kiuj povos esti
utiligataj e de tiuj kiuj partoprenos la ekskursojn.
Ni varme rekomendas al iuj, bonvolu uzi la OFICIALAN VAGONARON forveturontan la sabaton 15a" je la 14'25.

Hoteloj
Hotel dels Italians: Taga pensiono, 15 ptoj. Vesperman o kaj ambro, 10 ptoj.
Hotel del Comerç: Pensiono, 12 ptoj. Vesperman o kaj ambro, 8 ptoj.
Hotel Peninsular: Pensiono, 12 ptoj. Vesperman o kaj ambro, 7 ptoj.
Hotel Centre: Pensiono, 10 ptoj. Vesperman o kaj Cambro, 7 ptoj.
Casa Falguera: Lo ado dum la tuta Kongreso, 15 ptoj.
Casa Quima, Vda. Nuell: Lo ado dum la tuta Kongreso, 15 ptoj.
Oficiala Festeno: 12 ptoj.
(Por la Oficiala Festeno estàs necese enskribi i anta la 10a de Oktobro)
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Kongresaj sciigoj
FERVOJA RABATILO.—Malgra niaj klopodoj, ne estis eble atingi kiel
en la anta aj Kongresoj la fervojan rabaton. Taraen, Car dum la kongrestagoj ekzistas specialaj biletoj, la rabato kiun oni estus atinginta ne estàs tre
grava. Tial ni ne insistís pri la afero.
GRUPAJ STANDARDOJ.—Ni rekomendas al la Grupoj kuuporti sian
standardon, Car je la alveno en la Kongresurbon tiuj de la lokaj societoj venos saluti ilin kaj oni iros al la Urbdomo en impona esperanta demonstracio.
SALUTADO DE DELEGITOJ.— iuj grupoj sendu rajtigitan délegiton
por pli sukcesigi la rnalferman kunsidon.
KONGRESINSIGNO.—Ni enmetis in en tiu i numero. Oui bonvolu
gfn surporti dum la tuta Kongreso.
GV1DLIBRO DE GIRONA.—Dank' al la malavareco de la Grupo «Geroua Espero» estos eldonata bela gvidübro de la Kongresurbo kun muitaj
gravurajoj kaj detala priskribo
de iaj vidinda oj, lerte verkita de nia estimata samideano Josep M.a Dalmau.
La Grupo eldonanto donacos unu ekzempleron al iu federaciano eestanta la Kongreson. Por tio estos necese ke iu prezentu la Kongresan
karton, kiun ni sendas al Ciu federaciano kune kun la nuna numero. Pli da
ekzempleroj oni povos aceti po 1 peseto.
NOVA STRATO DOKTORO ZAMENHOF.-Pro la kora helpo de la
Urbestraro de Girona, ni povos ankaü en tiu i Kongreso emocie inauguri
novan straton Zamenhof kaj publike honorigi la memoron de nia amata
Majstro.
OFICIALA FESTENO.—Al tiuj dezirantaj ceesti nian solenan Festenon
ni atentigas ke estàs absolute necese enskribi i anta la 10a de Oktobro, per
la sendado de la i-kune sendata enskribilo. Prezo : 12 ptoj.
EKSKURSOJ.—Ni petas ankaü ke oni uzu la senditan enskribilon por
anonci sian partoptenon en la ekskursoj u al Empúries kaj La Escala, u al
Banyoles.
"Prezo de la aïítomobiloj: Al Empúries kaj La Escala, 10 ptoj. proksimume. Al Banyoles, 4 ptoj. Kompreneble, oni devas aparte kalkuli la koston de la tagman o.
ESPERANTA EKSPOZICIO.-Ni rememorigas ke oni povas ankora
sendi esperantajojn por tiu grava Ekspozicio, instalota en granda salono e
la urbdomo. Oni plene zorgos pri la ricevita materialo.
GLUMARKOJ DE LA KONGRESO.-A etu la belan kolekton eldonitan de la Organiza Komitato por la kaso de la Kongreso.
Vin turnu pri iaj aferoj al S-ro F. Hil, Parque Divisionario n-ro 7, Girona.

KATALUNA ESPERANTISTO

129

VIIH Internaciaj Floraj Ludoj
Verdikto
O RDIN ARAJ

TEMOJ

ORIGINALAJ TEKSTOJ

I. — Versajo kantanta Amon — Oni alju as la premion al la verko
n-ro 72, devizita «Rti a Floro». I" Subpremio — Al la verko n-ro
56, devizo «Andante». II" Subpremio — AI la verko n-ro 64, devizo «Ama malkvieto». HI" Subpremio — Al la verko n-ro 39,
devizo «Madrigalo». IV" Subptemio — Al la verko n-ro 69, devizo «Nur unufoje amas la kor'». V Subpremio — Al la verko n-ro
14, devizo «Nubo mistera».
II. - Ama verko en prozo — Ne alju ita.
TRADUKITAJ TEKSTOJ

I. — Traduko de «El Misteri de la Prada» — Estàs alju ita la premio
al la verko n-ro 9, kun devizo «Ni amu la pacon de 1' Naturo».
II. — Traduko de «L'escarment» — Premio al la verko n-ro 1, devizo
«Secundum scripturas?. /" Subpremio — Al la verko n-ro 52, devizo «Sweet, sweet, sweet...». //" Subpremio — Al la verko n-ro 62,
devizo «Ne ovu la nazon».
La NATURAN FLORON kaj la rajton elekti Re inon de la Festo,
oni alju as al la verko n-ro 72, kun devizo «Ru a Floro».
La Premion difinitan por la Originalaj Tekstoj II, la ju antaro
aljugas kiel Ian Subpremion de la originalaj Tesktoj I, al la
verko n-ro 56, devizo «Andante».

EKSTERORDINARAJ

TEMOJ

I. — Premio de Lia Mo to D-ro Narcís Pla i Deniel: Duonigita inter
la verkoj n-ro 18, «Individuo» kaj n-ro 65, «Diada seuyalada».
/" Subpremio — Al la verko n-ro 49, «Ne fari malbonon estàs nia
devo». //" Subpremio — Al la verko n-ro 46, «La Majo alvenis».
Ilh Subpremio — Al la verko n-ro 51, «Aglo blanka». IV" Subpremio — Al la verko n-ro 3, «Ruskinano».
II. — Premio de la Grupo «Semo» de A. E. P. — Ne alju ita.
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III. — Premio de la Grupo «Barcelona Stelo». — Ne alju ita. Subpremio
— Al la verko n-ro 50, «Pripensu...».
IV, — Premio de la Esperanta Societo «Nova Sento». — Ne alju ita.
/• Subpremio — Al la verko n-ro 74, «En la mondon venis nova
sento». II" Subpremio — Al la verko n-ro 48, «Pentekosf».
V. — Premio de «Unió Deportiva» el Girona — Al la verko n-ro 21,
«Sunt qui cuvriculo suo...».
VI. — Premio de S-ro Casià Costal, Direktoro de la «Normala Lernejo
por Instruistoj» el Girona — Al la vtrko n-ro 41 «Ne tentes ant
perfice».
VII. — Premio de Lia Mo to Markizo de Camps — Al la verko n-ro 66,
«Nunca fuera Caballero de damas tan bien servido». /" Subpremio
— Al la verko n-ro 35, «Quis fuit, horrendos primus qui protulit
enses? Quam ferus et vere ferreus ille fruit!»
VII. — Premio de la Grupo «Gerona Espero». — Al la verko n-ro 76, «La
Devesa».
IX. — Premio de la Societo «Marte» el Girona. — Al la verko n-ro 37,
«Nova metodo». /" Subpremio. — Al la verko n-ro 8 «La falsa a
vera puritanismo de la nuna esperanta literaturo malhelpas ian
beletristikan disvolvi on». II" Subpremio. — Al la verko n-ro 60,
«En son o patrujon mi vidis».
X. — Premio de Lia Mo to Vicari Capitular de Girona. — Duonigita inter la verko n-ro 13, «Sub la verda stelo ni antaüen iru» kaj la verko n-ro 17, «Por Dio kaj Eklezio!».
XI. — Premio de la Mo ta Katedrala Kanonikaro el Girona. — Al la
verko n-ro 73, «...Homar', vojirul».
XII. — Premio de la Rektora Mo to kaj Kla stro de la Tridentina Seminario de Girona. — Al la verko n-ro 27, «Ut omnes unum!».
XIII. — Premio de «Grupo Escolar» el Girona. — Ne konkursita.
XIV. — Premio de la «Unión Gremial y Patronal» el Girona. — Ne konkursita.
XV. — Premio de «Coliseo Imperial» el Girona. — Al la verko n-ro 68,
«Sangaj larmoj». /" Subpremio. ~ Al la verko n-ro 70 «Amo kreas
la pacon». H" Subpremio. — Al la verko n-ro 54, «Infano».
XVI. — Premio de «Schola Orpheonica» el Girona. — Al la verko n-ro 24,
«Festina lente».
XVII. — Premio de «Instituto General y Técnico» el Girona. — Al la verko
n-ro 53, «Nojo».
XVIII. — Premio de la Komerca Cambro de Girona. — Al la verko n-ro 10
«Magnificat».
XIX. — Premio de Lia Mo to la Provincestro de Girona. — Ne konkursita.

IX K0H0RE50 OE KHTilLUHn ESPERflHTISTH FEOERÜCIO
Girona 1 5 - 1 6 - 1 7 Oktobro 1921

ENSKRIBIGO POR LA OFICIALA FESTENO
- ino
- ro

c

S

-

el

mendas
lokojn e la Oficiala Festeno, garantiante al la Organiza Konitato la pagon de la menditaj lokoj po 12 ptoj. iu.

POSTKONGRESAJ EKSKURSOJ
AL EMPÚRIES KAJ LA ESCALA

S
mendas
. -ro
la specialaj automobiloj pot tiu i ekskurso.
(Prezo de la a tomobilo proksimune 10 ptoj.)

lokojn en
J

AL BANYOLES

S

mendas

- ro
la especialaj automobiloj por tiu i ekskurso.
(Prezo de la automobilo proksimune 4 ptoj.)

(dato)

lokojn en
J

1921

(subskribo)

NOTO: Bonvolu sendi tiun i enskiibilon al S-ro Francisco Hil, Parque Divisionario, n.° 7 - Girona. - NEPRE antaü la 10a de Oktobro.
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XX. — Premio de la Ekscelenca Urbestraro de,Girona. — Al la verko n-ro
15, «Gloron al nia Majstro!».
La Premion difinitan al la Eksterordinara Temo II, la Ju antaro, kun
konsento de la doiiacinto, alju as kiel Ian Subpremion al la Eksterordinara
temo I, al la verko n-ro 49 «Ne íari malbonon estàs nia devo».
Laü la regulo II de la Regularo de la Konservantaro de Floraj Ludoj, la
verkoj premütaj fari as proprajo de la Konservantaro kiu zorgos pri ilia publikigo. Permeson por reprodukto oni petu de la Redakcio de Katalana Esperctntisto,
Oktobro 1921. — Eduard KÜHNL, prezidanto. — D-ro Josep CASANOV A S . - J o s e p G R A U . - T e o JUNG. — Estanislau PELLICER, sekretario.

BILANCO DE LA 10a DE OKTOBRO 1920
IS LA l a DE OKTOBRO 1921
ENSPEZOJ
Donacoj por Kapitalo de K. E. F. . . . ,
»
» propagando
Anoncoj aperintaj sur Kataluna Esperantisto.
Vendado de po vortaretoj kaj katalunaj losiloj
»
ponumere de Kataluna Esperantisto
Kotizajoj enspezitaj
Ekzamenaj matrikuloj

Pesetoj

,.

550'—
50'—
188'50
358'65
.
7'—
1729'50
_ 47'—
2930'65

ELSPEZOJ

Pesetoj

Deficito de la anta a jaro
eneralaj presa oj
Presado de 9 numeroj de Kataluna Esperantisto
.
A£etado de po vortaretoj kaj eldono de Katalunaj losiloj . . .
óeneralaj elspezoj, korespondado, poftmarkoj, k. a

78'—
304'—
1390'—.
324'80
313*85
2410'65

RESUMO
Enspezoj
Elspezoj
Restas en kaso

Ptoj.
»
»

2930*65
2410'65
520'—

Barcelona, 1 Oktobro 1921.
La Prezidanto: JOAN GILI NORTA
La Administristo: PERE NAVAS
La Kasisto: JAUME PRUNA
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Girona
jliRONA, Girona nemortema! Nun estàs nokte kaj viaj ruina oj timigas. Malanta la Katedralo estàs sabato de sor istoj, aliformigitaj en arkitekturaj strukturoj. Estàs nigra abismo apud
la nnda rando de altega muro. La akutaj steloj vivas tre supre kaj la strigoj tre malsupre. Kaj en la placo solena kaj terura — kie la fantoma tnparego konfuze elvokas en la penso de la vojaganto rememoron je stranga revo de antaú dudek jaroj — nevideblaj infanoj,
kiujn e je iliaj malbonagadoj la nrbo genio inspiras, ludas teruran ludon;
kaj en la silento de la alta vespero pordirapilo batas, gi sola, la domon de
retordita maljunulineto.
Sed, jen estàs tagi o. Kantas la kokoj, kaj la Devesa, apud la rivero,
mildi as kaj paradizi as, kvaza la bosko kie Beatrico montri is.
Jes, Girona. Vi aspektas ordaran ita de febro el Dante. La muregoj, la
Infero. La pregejoj, la Purgatorio. La arbaroj, la Cielo.
Viaj artistoj skribas akrajn rakontojn timigajn aü desegnas skeletojn
kun apela o duonkovranta la senharajon kaj pipo inter la makzeloj.
Sed vi ka as en via interno, Girona, la junan aman Arkitekturiston. Tiun
kiu havas la animon tiel nova, pulsbatanta, suka kaj plena de estonteco kiel
tinu el tiuj primitivaj organismoj en la fundo de la maro, kiuj sin movis
malkviete car ili gardis, laü la zoologoj, en sia patrina gelateno la plasmon
de Ciuj estontaj organismoj, de iuj animaloj kaj plantoj kiuj estàs plenigintaj la mondon de varieco.
Girona, vi estàs kvaza maljuna militisto invalida kaj eksterbruligita
de la fajro el la timegindaj bataloj, kaj en kiu aperas, de tenipo al tempo,
Ce la hirta lipharo, hela boneco de infano.
Vi estàs, Urbo, malmola nukso, kun elo tona kaj sulka, sed blankainterne, mola, lakta, dol ega.
EUGENI D'ORS
El kataluna lingvo tradukis
JOSEP MARIA DALMAU

Suplemento al n.° 10 (Oktobro 1921) de "SKataluna Gsperantisto"

IXa Kongreso de la
Kataluna Esperantista Federació
Girona : 15 - 16 - 17 Oktobro 1921
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Vidajo kun la Katedralo kaj Pre ejo de Sant Feliu.
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Katedralo: detalo de la kla stro.

Pre ejo Sant Feliu : Romana-Kristana sarkofago.
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Kanzono
matene, sub la varmega suno falanta en la placon de
Sarrià, mi vidis maljunulon el tiuj kantante trairantaj la mondon, kiu solene staris kaj kantis meze de rondeto de infanoj
lin aíískultantaj kun malfermita bu o.
Li kantis per plena vo o, kun tia fremda akcento elvokanta vizion pri longaj mar adoj tra nedifinitaj vojoj al nialproksirnaj horizontoj, trairante kampojn kaj urbojn, solecajn montojn- kaj vastaju ebena ojn
plenajn de dissemitaj vila oj, elportante sunon kaj roson, pluvojn kaj ventojn, iam anta en, iam malproksimen, kantante — malaran ata la barbo
kaj la longa griza liararo libere fluganta — frenidajn kanzonojn per akcento
Cie fremda, kaj ie trovante rondeton de geknaboj pretaj irka i lin kaj lin
aüskulti kun bu o malfermita.
Mi tuj sentis ion movigi en mi, kvaza degelo, kaj forlasante malrapide
la promenejon mi ekrevis tute dol e. — Se mi estus poeto — mi pensis —
en la a o de dudek jaroj, havanta la amatinon malproksime, mi vokus tiun
viron kaj venigus lin sidadi kun mi en iun ajn augulon de kvieta beleco, kaj
diktus al li la kanzonon de mia amo; kaj post oi li estus in ellerninta, petaníe al li gian neforg^son, mi montrus al li la punkton de la horizonto en
la direkto al la malproksima feli a loko.
La maljunulo forirus kantante, kantante mian kanzonon por in neforgesi, kaj al gi tuj aldonus sian akcenton, akordante gin al la ojo de 1' momento pro la denova mar ado kaj mondonaco ricevita.
Kaj anta en iradus la kanzono. La suuradioj orumus gin kaj la roso domis al gi misteran Carmon; gi farigus forta pro la ventoj kaj dol a pro la
mateuaj odoroj; la maljunulo gin kantus larmoplena meze de la plej grandaj
mizeroj, etendante la manojn al peco da pano; kaj en bonsorta tago li gin
kantus bakusa anceli ante post la eliro el vintrinkejo; la morga on matene, dum li mar us tute sola tra la arbaroj, gi estus pura kiel birda trilo; kaj
vespere, je lia alveno al la urbo jam tute lumoplena, gi tordigus volupte.
Kaj Cie oni lernus gin, iu siamaniere. E la maljunulo niem, a dante gin
ore rekantata irka e, vidus gin transformita, li giu ree lernus, malnova
iam kaj iam nova.
Kaj ian tagon — ian tagon! — alvenus la maljunulo en belan vila on
dum granda festo; iuj trovigus sur la stratoj, tra la stratoj meze de muzikoj, kaj en la aero estus sonorila bruego. Bela tago, bela suno gajigus tiun
matenon. Kaj la viro starigus en la mezo de la placo kaj a digus mian aman
kanzonon kiel kanton de festo. Kaj gi estus tia, Car iu en gi sentus la spiradon de l'longa mar ado, la sunon kaj la roson, la postsignojn de gojoj kaj
mizeroj, la froton de l'popolamasoj: ion i kreskigatan de mia kovinta amo.
Kiam li estus fininta, grandaj la doj resonus irka li kaj multan monon
[IMANCON
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li kolektus, tre oje donacitan. Kaj meze de la popola bruo li aiidus klaran
kaj delikatan vofion, dirantan: — Mi ne scias kion enhavas tiu i kanzono,
tiele al mi pla an. — Kaj li, sin turnante, respondus: — Nur povas esti tio,
ke por vi i estis verkata. — Kaj tiam li rakontus al la kiiabino kiel kaj kie
i estis al li instruata.
Tiam i ojege respondus: — Diru al li, do, ke mi en la interno de mia
koro tiel saine parolis. —
Nu, kion plu mi rakontos? Ke tiele fini is mia revo. Sed i ne tute finigis; ar tio okazis diman on kaj alian diman on, kiam mi jam ne rememoris
pri tio, mi veki is en mia lito, matenfrue, ankora mallume, kaj sur mia soleca strato mi a dis pezan kaj inalrapidan pa adon alproksimi antan kun
kanzono malla te sonanta el la lipoj. Kaj tiu kanto estis al mi tiel dol a,ke
i ajnis kantata en mi mem, kaj havis tian misteran ravon, ke mi ne sciis
u mi dormas a ne. La malrapida pa ado kaj la kanto malpeza pasis kaj
balda fori is, kaj la strato restis denove kvieta kaj soleca. Ektagigis en
mia fenestro kaj mi denove dormi is; sed la kanzono restis en mia memoro.
Kaj iu, al kiu rai giii ripetis, diris al mi u gi estàs popola kanto el Rosselló.
Sed mi kredas ke gi estàs la revita kanzono de la reva amo juneca, kiu
revenis al mi transformita. Kaj mi pensas ke ni iuj vivas, pli oi ni supozas,
en misteraj reala oj.
JOAN MARAGALL
El kataluna Hngvo tradukis

ROMA QUARDIET

Oficiala Parto
La Direkta Komitato de K. E. F., en sia kunsido de la 21a de
Septembro, decidís esprimi publike sian bedaüron kaj malaprobon pri kelkaj konceptoj enhavataj en la anta parolo al la propono farita de Esperanta Societo «Paco kaj Amo», diskutota en nia
venonta IX Kongreso.
LA VIC-SEKRETARIO: JAKO CLARAMUNT
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Novaj Profesoroj de Esperanto
okazis la na paroladoj celantaj altiri la atenton de la estontaj Profesoroj sur tion, kio estàs necesa e bona instruanto de nia kara lingvo el diversa] vidpunktoj.
La tri unuaj paroladoj e tis pri gramatiko. En ili S-ro Artur
Domènech klarigis per interesa maniero la gramatikan strukturon
de Esperanto, konstatante la gravan helpon por ia lernado devenantan de gramatikaj konoj.
En aliaj tri, S-ro Delfi Dalmau montris kiamaniere Esperanto
povas esti instruata, ne tiel gramatike, kaj vidigis tutan planon
la kiu oni povas instrui la internacian lingvon, same kiel la naciajn. Sa aj didaktikaj rimarkoj valorigis ankora liajn disertaciojn.
En la tri lastaj paroladoj S-ro Josep Grau pritraktis la esperantan literaturon kaj faris amason da interesaj rimarkoj pri korekta esperanta stilo! Li faris komentarion pri la Fundamenta
Krestomatio, legante kelkajn el iaj perfektaj prozafoj, atente studis la esperantan versfaradon kaj diris trafajn konsilojn pri iuspecaj literatura] tradukoj.
La 4an de Septembro okazis la ekzamenoj, eestataj de distingindaj geesperantistoj. Tutan matenon dauris la skribaj kaj parolaj provoj. Fine la Tribunalo, konsistanta el la tri paroladintoj,
sciigis ke estàs novaj Profesoroj la jenaj samideanoj: S. Alberich
Jofre, Jaume Claramunt, Antoni Durà, Joan Font Giralt, Jaume
Grau Casas, Romà Guardiet, Salvador Gumà kaj Luis Santamariria.
Atingis la diplomojn pri Kapableco : Sinjoroj Josep Alberich
kaj Vicens Andrés, kaj Fraulinoj Pilar Molins kaj Anjo Vilaró.
La ekzameninto S-ro Grau laste parolis, rekomendante al iuj
fervoron kaj persistemon en la instruado de nia lingvo por la bono de la movado.
Í'IATEMPE
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Kanto: De 1' Poeto al Amatino
Kredu min, amatin' arma,
kaj forigu viajn timojn;
miajn sincerajn esprimojn
tute fidu via kor';
kvankam forte min altiras
de Natur' la Poezio,
de mia ama pasio
por vi estàs la lervoi'.

Kiam, e fino de tago
ielblua, dura somero,
min irka as la miste.ro
de la glora sunsubir',
mi kredas ke min influas
via rigardo màgia,
kies oj' melankolia
min pretigas al sopir'.

Ne beda ru mian amon
je 1' Naturaj emocioj,
ar, kvazaü viaj gracioj,
vekas sentojn de 1' Poet';
kaj li glorajn similecojn
en vi trovas, kun plezuro,
je la armoj de Naturo,
de viaj carmoj portret'.

La triloj de la birdaro,
kiu ojege sin movas
sur la bran oj, ar i trovas
en ili lokon por nest',
estàs similaj al viaj
ojaj, belsonaj ekkrioj,
kiam miaj ampasioj
elmontri as sen atest'.

Estàs via ru a bu o,
por mi, kvazaü bela floro
heli inta, dum aüroro,
pro la kiso delasun';
kaj estàs viaj okuloj
tiel helaj kiel lago
montranta, post luma tago,
bluajn rebrilojn de lun".

Kaj en tiaj emocioj
trovas ànim' de Poeto
dol an fonton de kvieto,
dum je vi li restas for;
io kio lin kortu as
kaj anta li belaspektas,
el viaj armoj nur estàs
ojiganta rememor'.

La bruo de l'foliaro,
pro la venteta kareso,
ajnas díri pri amjeso
malla ta, kun arnia tim';
kaj mi tiam rememoras
la dol ajn, gajajn momentojn,
dum ni esprimas la sentojn
de nia amo sen lirn'.

Amu min, amatin' arma,
kaj la varm' de miaj rimoj
estu por niaj animoj
ama kuniga fervor';
nur apud vi mi deziras
vin rigardi kun envio,
ar mia ama pasio
estàs mia sola glor'.
JAUME GRAU CASAS

Premiita en la Vllaj Internaciaj Floraj Ludoj.
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Por la blinda] esperantistoj
tre atatan ni uis en la sidejo de K. E. F., la
15an de Septembro, okaze de la parolado pri Praha
de S-ro Gili Norta kaj la koncerto de gitaro de S-ro
B. Zapater.
La granda salono de «Enciklopedia Popola Ateneo» estis plena de distingindaj samideanoj kaj belegaj samideaninoj, gojaj
pro tiu agrabla rendevuo en kiu faris sian reaperon inter ni kelkaj malnovaj esperantistoj el Barcelono.
S-ro Gili Norta eníuziasmigis la atentan a skultantaron per
la rakonto de tiom da emociajoj de li travivitaj dum Ionga restado en Esperantujo. La denova firma anta eniro de nia movado
sendube impresas iujn kiuj iam laboris por i kaj cspereble multaj el niaj samideanoj reveki os por la bono de nia sankta afero.
Nia tre estimata samideano S-ro B. Zapater, blindulo, veninta el la urbo de la XIIP viziti sian familion kaj baldaü forveturonta Germanujon kie nun li logas, majstre ludis per la gitaro variaciojn sur temo de Mozart, valson kaj fantazion, kaj poste ludis
kaj kantis kelkajn germanajn kantojn esperantigitajn de li mein,
kies teksto estis presata sur la disdonitaj invitiloj.
Monkolekto íarita je la fino de la koncerto havigis la sumon
da 82 pesetoj por la eldono de la revuo «Espéranta Ligilo» por
blinduloj, kiu iumonate aiportas al ili lumradion en la nokío de
ilia ekzistado.
^ESTON

Ni danke akceptos tiucele monhelpon de aliaj bonvolemuloj.
Al la alvoko farita al la esperantaj organizafoj respondos tiamaniere, la siaj fortoj, nia kara «Kataluna Esperantista Federació».'
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Niaj Lingvaj Institucioj
|i ricevis Raporton de la Prezidanto de la Lingva Komitato kaj Akademio, kiun ni atus represi se ni havus por tio sufi an lokon.
Estàs en i resumata la historio de niaj Lingvaj
Institucioj depost Julio 1914. En Julio 1920 oni komencis ilian
reorganizadon kaj oni esperas plene atingi tion post nelonge.
La agado de la Lingva Akademio estàs tute la dinda. Estàs
nepre necese ke oni defendu la lingvon kontrau la reformemo de
malsa uloj.
Ni kopias ci-sube la lastan paragrafon de la raporto de S-ro
Cart, kiu tiel elokvente montras la neceson de la lingva unueco.
Permesu, karaj samideanoj, ke, finaiite tiun i jani tro longan raporton,
— kiu montras, ke, se ni ne tiel multe laboris, kiel mi esperis: rapide fluas
Ja monatoj! ni tamen ne estis maldiligentaj, — mi rediru kun insisteco, ke
nia interna unueco estàs la efa kondi o de nia sukceso. Se tiel energie, tiel
obstine ni defendas la puré Zamenhofan lingvon, tio ne estàs, ar ni opinias
gin en iuj detaloj la plej bona: ne fanatikeco estàs nia íideleco, sed car ni
scias, ke nur per tia sintenado ni povas konservi launuecon u internacian,
u interklasan, Cu intera an. Et lingva vidpunkto ne ekzistas, ne devas ekzisti inter ni diversnacianoj, diversklasaj homoj, diversa uloj: ni iuj estàs
Esperantistoj, nur Esperantistoj. Ni neuiam starigu uacion kontrau nació,
kiason kontrau klaso, a on kontra ago, sed unuanime, manon en mano, ni
laboru por la venko de la kara lingvo, kiun donis al ni nia neforgesebla
Majstro, D-ro Zamenhofl

Bibliografio
Al la Esperantistoj!— Propaganda folio kun difino de Vegetarismo eldonita de I. U. E. V.
Unua Helpo.—Be\e prezentita bro ureto per kiu la firmo Burroughs
Wellcome & Co. — Londono (Anglujo) per bona esperanto propagandas
siajn farmaciajn speciala ojn, precipe la ekipojn por unua helpo en okazo
de akcidentoj.
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«Mond anularo Katolika* (Moka). Alvoko al iuj katolikaj gejunuloj,
kun provizora statuto, ali ilo, regularo por la «Moka»-de!egitoj kaj listo de
ili en kelkaj landoj. Sidejo de Moka: Graz (Aiístrujo), Karmeliterplatz, 5.
Faka Vortareto No. 2,—Termino] uzataj en la komerco pri peltoj. = Eldonajo de Brita Literatura kaj Debata Societo. = Post Ian° 1, jen la n° 2 de
tiuj la dindaj fakvortaroj kiuj tiel efike faciligas la de iuj esperantistoj deziratan aperon de plena, universala vortaro de la lingvo. Esperinde estàs ke
íakoj de bot - kaj uindustrio balda aperu, la anonco de la eldonintoj.
Tarptantines kalbos Esperanto vadovélis (Lemolibro de Esperanto por
litovoj). — A toro A. Klimas.
Neeble estàs al rni ju i pri la didaktika valoro de tiu rnalgrandagramatiko Car mi tute ne konas lítovan lingvon. Mi nur povis konstati ke la esperantaj tekstoj estis zorge elektitaj el verkoj de niaj klasikuloj, èefe el tiuj de
la Majstro. El tio mi konjektas ke la verko estàs bona kaj, esperinde, i estos ta ga varbilo por litovoj.
Legolibro, unua volumo : Internada anekdotai o.—Autoro P. William.—
ói estàs la n° 7 de Nova Esperanto-Biblioteko, prezentita de EsperantoVerlag Fríedrich Ellersiek, Berlin. Modela stilo, zorgema kompostado, interesa teksto: jen estàs la valoraj kvalitoj de tiu anekdotaro kiu povas
efike utili dum ekzercaj interparoladoj.
Bes-a Adresaro de esperantistoj el Ciuj landoj — Tria eldouo, somero
1921, eldonita de Bohema Esperanto-Servo, Moravany ( e oslovakujo). —
Tiu nova eldono de la Cie konata adresaro prezentigas pli valora oi la du
anta aj. Tamen mi kun bedaüro rimarkas ke la nombro da adresoj, Cu de
unuopuloj cu de esperantaj entreprenoj ne respondas al la graveco de nia
movado en iuj landoj. Dezirinde estàs ke la venontaj ldonoj de tiu rekomendinda informilo estupli enhavaj.Tion devas klopodi iulandaj esperantistoj. Siavice, Bohema Esperanto-Servo agos bone se inevizos kun atenta zorgemeco la adresoju. Hazarde mi legas (pa . 68) ke S-ro D. Maynar
lo as en Zaragoza, Portugalujo (anstata Hispanujo). — KATONO.

NIA

VENONTA

NUMERO

dedi ata al la Kongreso kaj Floraj Ludoj, kun detalaj raportoj kaj
S U P L E M E N T Q KUN B I L D O J
estos 32 pa a (dumonata) kaj aperos nur je la fino de Novembro.
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Nova Grupo en Salt
de Girona, en la vila o Salt, íondigis nova
grupo * Regeneració» Ce la Laborista Kultura Societo «Floreal» kaj estàs komencita kurso de Esperanto, amase kaj íervore eesiata.
La 18an de Septembro, je la 10a vespere, okazis la solena
inauguro de la Grupo per propaganda mitingo. Okupis la scenejon la parolontoj akompanataj de kelkaj samideauoj el Salt kaj
Girona, kaj plenigis la tutan teatron pubüko àvida konati i intime kun nia idealo.
S-ro Conrad Domènech, el Girona, kies laboremo vekis la esperantan fervoron en Salt, prezentis la parolantojn dirante ke ili
plene elmontros kion li ekdiris en siaj antaüaj paroladoj pri Esperantismo, kaj oje konstatas la sukceson atingitan de ili, ar
post nur kelke da semajnoj estàs jam íakto la aran o de kursoj
kaj la fondi o de la Grupo.
S-ro Delfí Dalmau, el Barcelona, konata intelektulo kaj malnova pioniro, faris belan kaj mildan paroladon pri la perfekteco
de Esperanto kaj ia plena ta geco kiel lingvo intemacia; S-ro
Jaume Grau, Redaktoro da Kataluna Esperanthto y-païolaúis pri
la profito kiun speciale la laborisíoj povas eltiri el Esperanto, faciligante per i la rektan interrilaton de la intemacia laboristaro
kaj pligrandigante sian kulturon kaj iuspecajii kapablojn; kaj
S-ro Joan Gili Norta, Prezidanto de «Kataluna Esperantista Federació», rakontis la impresojn de sia voja o tra Eúropo okaze
de la Praha Kongreso, pruvante per emociaj vortoj la fratecon de
nia samideanaro kaj la certecon de nia fina venko, kaj rekomendis ke iu laboru nuu plej intense per tiu agema kaj senlaca entuziasmo jam montrita de la nova aro da kunbatalantoj. Li íinis
sian varman paroladon per invito al la lXa Kataluna Kongreso.
Per kora apla do la tuta eestantaro esprimis sian fidon je nia
ideo, post la fino de Ciu parolado.
La Prezidanto de la Grupo resume parolis íine, dankante ies
helpon, kaj kronis la belan íeston vigia kantado de nia esperanta himno.
ROKSIME

Presejo J. Vinyals, Plaça Constitució, 6 : SARRIÀ

ESPERANTAJ

GAZETOJ

ricevitaj en nia Redakcio, publike legeblaj e la legoCambro de «Enciklopedia
Popola Ateneo», Carme, 30, sidejo de K. E. F.
Franca Esperantisto
Le Monde Espérantiste
Esperanto-Praktiko
Itala Esperantisto
La Marto
La Semisto
Germana Esperantisto
Hispana Esperantisto
Internada Komerca Revuo
Esperantista Laboristo
Kristana Espero
Verda Utopio
Vegetarano
Espero Katolika
La Esperantisto
La Laborista Esperantisto
Esperanto
Hungara Esperantisto
Esperanto Triumfonta

Nova Tempo
Literaturo
Portugal Comercial e Industrial (Esperanta Fako)
The British Esperantist
Nederlanda Esperanto
La Verda Ombro
Amerika Esperantisto
Libero
L'Esperanto
La Revuo Orienta
El Esperanto
Brazila Esperantisto
Oficiala Gazeto Esperantista
e oslovaka Movado
Nova Eííropo
La XIIIa
Agitanto
Bizantio

Ni dankos sendadon de la ceteraj espera titaj gazetoj.

ANONCETOJ PRI KORESPONDADO
S-ro Berthold Hemrich - Steinstr. 46 ptr .Breslau, 23, (Germanujo), p. k. kaj
inter an i gazetojn kaj papermonon.
S-ro Kurt Hofer, Topfniarkt 11 Plauen c. Vogtl (Germanujo), p. k. kun
landoj. iam respondas.
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POR PRUVI LA NUNAN FORTON DE ESPERANTO EN NIA
LANDO, VETURU AL GIRONA!

POR LA PLENA REVIGLIGO DE "KATALUNA ESPERANTISTA
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