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Propagando en la
Barcelona Specimena Foiro
plena sukceso, de la 15a is la 25a de Marto, la IIP Oficiala Foiro de Specimenoj (Ia Internada) de Barcelono.
Dank' al tio ke unu el la altaj oficoj de la Foiro estàs plenumata de íervora eminenta samideano, i enkondukis Esperanton jam de longe en siajn internaciajn rilatojn. Belaj esperantaj murafi oj kaj esperantaj cirkuleroj estis eldonataj.
Sed ne nur la Foiro uzis la lingvon; anka ia Komitato volis
helpi ian propagandon. Tiucele oni disponigis por la «Kataluna
Esperantísta Federació» unu el la standoj, kie estis instalata oficiala informejo de la Foiro kaj samtenipe csperanta ekspozicio
kaj propagandejo.
Ornamis nian barakon la portreto de D-ro Zamenhof kaj la
esperantísta flago, ekspozicio de po tkartoj kaj fotografajoj, kolekto de la esperantistaj gazetoj nun aperantaj, multnombraj volumoj el la esperanta literaturo, komercaj katalogoj kaj presa oj,
afi oj de diversaj Specimenaj Foiroj...
[[KAZIS kun
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Estis disdonataj al la vizitantoj 10.000 propagand-íolioj pri
Esperanto speciale eldonitaj de K. E. F. kaj 3.000 katalunaj losiloj. Anka oni disdonis ekzemplerojn de nunaj esperantaj gazetoj al preterpasantoj kiuj montri is iamaj esperantistoj, por denove altiri ilin al nia movado. Estis vendejo de lernolibroj, vortaroj kaj literaturaj verkoj.
La 19. de Marto vizitis la Foiron kun speciala permeso la
membroj de Esperanta Grupo «Aplec», el Sabadell, kaj multnombraj samideanoj el Barcelona. Dum tiu tago estis permesata
la eniro al iuj surportantaj la verdan stelon.
Resume, per la instalo de nia esperanta informejo estis íarata
vasta kaj efika propagando. Ne nur ni varbis novajn adeptojn sed
anka kelkaj malnovaj samideanoj ali is al K. E. F. La fakto ke
multaj Specimenaj Foiroj, krom la Barcelona, uzas Esperanton,
pri kiu parolis la miloj da presa oj disdonitaj, videble impresis la
publikon. Ni intencas aran i por la venonta Foiro ankora pli
gravan propagandon, kompreneble kun la afabla helpo de la Foira Komitato.
Fine, ni dankeme citu la nomojn de la Barcelonaj grupoj «Paco kaj Amo>, «Nova Sento», «Barcelona Stelo» kaj «Semo», kiuj
kontribuis al la sukceso de nia entrepreno, proponante de orantojn por la dauro de la Foiro kaj la povan monsubtenon.

KATALUNA ESPERANTISTO

55

Kataluna karavano
al Franca Kongreso en Béziers
La sciigo, ke la francaj samideanoj invitis nin eesti ilian
kongreson, estàs ricevita kun ojo de la kataluna samideanaro.
La belaj festoj okazontaj dum la Franca kongreso estos sendube forta allogo al eesto.
Kelkaj samideanoj el Barcelona, Sabadell kaj Girona esprimis jam sian deziron ali i al la karavano aran ota per la valora
helpo de Profesoro G. Roy, el Gaillac (Tarn). Li vizitos Barcelonon dum la Paskaj tagoj kaj ni havos okazon pritrakti iujn detalojn, efe tiujn pri plej facila transiro de la landlimo. Dank' al
tio en nia proksima numero ni povos bone informi iujn pri la
veturo al Béziers.
Jen la prezo de la voja o:
2.* klaso

3. a klaso

De Barcelona al Cerbère Ptoj. 11'95 Ptoj. 7*10
De Cerbère al Béziers Fkoj. 19'05 Fkoj. 12'15
Tiujn rabatitajn prezojn povos profiti nur la karavananoj.
Pri la elspezoj pro lo ado kaj ceteraj, konsultu la programon
dissenditan en nia anta a numero. Kongresa kotizo: 8 frankoj.
Konkurso kun monpremioj
POR GEKONGRESANOJ ANKORAU NE 20 JARAJ
l a PREMIO : 350 FRANKOJ. — Premio Mercerie *A V Esperanto», (avenue
Maréchal Foch, Béziers) kaj Beziersa Stelo.
La estro de V suprecitita firmo bonvolis doni por nia konkurso 200 fr.
kiel pruvon de danksento al Roksano, kiu faris al li servon; kaj por plialtigi
la valoron de tiu premio, la geanoj de Beziersa Stelo tutvolonte foroíeris
150 fr.a el la 300 fr. al ili promesitaj kiel rekompenco.
2 PREMIO : 250 FRANKOJ. — Premio Henriko Farman.aviadisto. La konkurso konsistos el:
le Skribparto. — Francigo de teksto Esperante diktita — Esperantigo
de franca teksto.
2e Parolparto. — Apliko de gramatikaj reguloj esperante klarigitaj. Esperanta rakonto pri la vivo de D-ro L. L. Zamenhof a pri la historio de
Esperanto.
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La Festo de Sankta Johano
(Aran ita la resuma origínalo de Juli Soler, en lia verko «La Vall d'Aràn»).
N tiuj tiel arte kaj nature ka itaj pireneaj valoj, kie, meze de la
velure verdaj herbotapifoj, tiel bele la vila etoj sidas sub la
protektanta inno de la altegaj, preska nemezureblaj moiitoj, oni dirus, ke nur en la junia monato ekkrevas printempo;
kiam la fiava, orumita disko de suno venke el iris la densan
nubovualon, kiu dum tuta longega, neniam esonta vintro karesadis la kampojn malsekajn; kiam la sunradioj ankora iom tremantaj timeme falas sur
la valojn, en ili estàs kvaza subita veki o, kvaza eksplodo de vivo: irigas, jen, tie- i kaj tie la longega nega mantelo, kiu platigis kaj unuformigis
la pejza on, tra la ira oj gutadas kaj fluas la akvo de degelado, la torentoj
fluas pli abunde, la kreskajoj rompas per sia verda koloro la blatikan unutonecon kaj diversloke sin ornamas per la simplaj kaj luksaj briliantoj de
siaj floretoj; la aero fari as tiel pura, ravanta kaj lazura! matene, Ce sunlevio, kiam la montpintoj estàs rozkoloraj kiel virgulino-vangoj, i tiel parfume, forte odoras! Ho bela kaj plena de allogoj altmontara sonierkrevo!
Apud la ondanta rivereto kiu Clam kantanta foriras, rave rigardantekaj
sin spegulante sur i ku as la blanka kaj trankvila vilageto, tiu aro de domoj malnovaj kunigitaj irka kaj sub la gardestaranta, mezalta, pinta sonorilejo, kvaza afaro timeme kolekti inta irka sia pa tisto. Bela, pura,
serena mateno hodiaü, festotago de Sankta Johano, la plej gaja kaj bela tago de Junio. Frumatene, en tiu kvieta kaj modesta vila eto de la való de
Aran, tiu lando ka ita inter la faldoj de la Pireneo, e la limoj de Francujo,
dum la tuta vintro izolita kaj preska tute apartigita de siaj najbaraj landoj,
oni renkontas en la stratoj pli mul te da vila anoj oi ordinare, kiuj, iom post
iom, en agrabla interbabilado kaj malrapida promenado, kolektigas sur la
malglataj kaj neegalaj brikoj el kiuj konsistas la pavimo de laplaco, kiedevas okazi la komenco de la bela ceremonio, spegulo de vila anaj rnoroj, kiu
iujare okazas en la tago de tiu tutmonde solenigata festo. Kiam iuj tie
trovigas, oni elektas inter la vila anoj geedzi intaj dum la jaro la plej junan
paron, kaj la aütoritatuloj, kiel kutime, cedas al ili la rajton kaj devon iri
en la arbaron, elekti inter la altaj arboj, belau, konvenan abion kaj gin
segante faligi; tiu abio taügas por konstrui la haro 'n, vorto kiu en ilia lingvo
havas signifon de lumturo; ili tran as la abion la longeco de 8-10 metroj,
sen eligas in, fendas gin ce la pinto kaj e aliaj partoj de la arbokrono
pere de lignaj fostetoj au kojnoj, kiuj restas tie enpremitaj; kiam gi estàs
jam tute pretigita ili kondukas gin al la placo kaj en la sarna mateno ili
starigas in en gia mezo, kun gia kripligita kapo supren direktita; la haro
estàs jam konstruita.
Posttagmeze, kiam iuj forlevi is el la familiaj tabloj, finita la abunda
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festa tagman o, denove la haro kolektigasla vila anojn, kaj speciale la geedzi intojn Car por ili okazas la f esto. Kiam iuj tie staras, eligas el la arnaso ojanta tri vila aninoj, junaj edzinoj, kiuj, en sia plej belakostumo, arma kombajo, mantenante girlandojn el belaj kampaj floroj, dance rondiras irka la
haro dum en ilia mezo sin intennetas alia vila anino kiu tenas ankaü girlandon kaj krucon el floroj. Tiam, junulo ensaltas la rondon kaj facile
surgrimpas la arbon; post tio li ricevas de la edzinoj malsupre starantaj la
girlandon el floroj, kiun li irka ligas e la bran oj de 1' arbo kaj fine kronas
ion per la florkruco. Tiam la vila aninoj ronde ekdancas kaj kune kantas
belan vila an kanton al kiu konvene respondas la junulo sur la arbo.
KANTO DE LA EDZINOJ
Tiu tiel malvarmeta rivero kiun mi estàs trapasonta,
kiu portos tiun girlandon, donu al mi helpon.
Tiuj blankaj kapu oj kiujn la vento flirtigas,
tiuj entilaj junuloj la sa econ al mi forrabis.
Tiun bukedon mi al vi proponas, povu mi ripozi de mia vivo
se mia vivo estàs tiel granda turmento, tiun bukedon mi proponas,
k. t. p.
RESPONDO DE LA JUNULO SUR LA ARBO
La bukedon mi akceptos kaj la amon ankaü,
kaj rememoros mi kiu bonon al mi deziras.
La tuparoj rompitaj estàs. Kiel mi, malgoja, malsuprenvenos?
De bran o al bran o mi desaltos kaj vin irka prenos.
k. t. p.
Kiam la kanto fini is, la edzinoj gracie donacas al siaj respektivaj edzoj malgrandau florbukedon kaj tiam Ciuj kune, kantante kaj ridante, bruante kaj babilante, mar as pogrupe is nemalproksima kampara angulo, en
kies mezo falas, kun sia eterna luladó, la akvofluo de fonto kantanta; tie ili
faràs per sia vespermango abundan konsumon de froma o, vino, brando kaj
ercoj gis kiam jam satigitaj kaj ankora pli gajaj, ili reatingas la vilagon kie
la haro denove ilin kolektigas. Jen, ili estàs nun vestitaj per siaj edzigofestaj kostumoj, kio ka zas neorditiaran aspekton kaj Carme beligas la vila an placon; tuj, kompreneble, esti as danco, kiun nialfermas la unua edzi intino de la jaro kaj kiun nur la dum la jaro edzinigintaj povas partopreni; poste estàs permesate al la ceteraj pli malnovaj paroj kundanci kaj tiel
da ras la festo, kun granda amuzigo kaj svaimo, gis alta nokto.
La haro restas dum la tuta jaro, melankolie staranta, kiel pasiva me-
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morigilo de forpasinta gajeco, kiel maljuna forvelkajo, is la anta vespero
de Sankta Johano, is tiu feli a nokto, krevanta de amoj kaj revoj, de kantoj
al amatinoj, de tiu nokto kiun ie la poetoj la de kantis per siaj plej belaj
esprimoj, la plej blua, serena kaj harmonia nokto de la jaro, tiu dum kiu la
firmamento malfaldas plej fiere kaj lukse sian ri egan veluran mantelon
dis utitan de steloj kaj lumo. En tiu nokto, ie festata, la haro, dum la tuta
jaro starinta, denove kunvokas la vila anojn; grandaj kaj malgrandaj,
virinoj aü viroj, iuj tien venas, kun ojigitaj koroj, anta irataj de la pastro
kiu unue, pre ojn murmurante, benas la haron; tuj poste la viroj aspergas
in per gudro au petrolo kaj fine in ekbruligas. Iom post iom la flamoj sin
levas, ardante kaj tordante sin; ili gin lekas kaj karesas, ili incensas in per
sia fumado kaj baldaü la ru koloraj langoj formas brilegantan plumfaskon
kiu disver as varmon kaj lumon súper la homplenan placon. Tiam ensaltas
la infanaro, kiu, mantenante faskon de lignajo, a elojn de erizarbo herboligitajn a ankau pecon da malnova ledsako, ilin bruligas kaj kune rapide
ekdancas irka la flamoj, kun kantoj kaj krioj, rondkurante is laci o.
Tio estàs, certe, en sia natura scenejo fantazia ludo, brila spektaklo, kaj
samtempe granda amuzo; tiu tradicia festo estàs sendube unu el la
plej tipaj variajoj de la tiel vastigitaj brulfestoj de la antaüvespero de
Sankta Johano.
La restajoj de la haro, la morga on matene, estàs vendataj a kcie, kaj
la mono el gi enspezita taügas por la vespermango kaj ceteraj elspezoj de
la festo.
Poste ili restarigas la novan kun la jam priskribita ceremonio.
JULI SOLER
El kataluna lingvo tradukis
MARIAN SOLÀ

Premiita en la Vlllaj Internaciaj t-'loraj Ludoj.
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Konkurenco
• Pasintan nokton, knabino mia,
en son ' ieli on atingis mi.
• Ho karuleto, dum nokto tia,
oi vi feli a mi estis pli.
Ne kredu tion! la son ' ja estis
ke mi lipkisis vin kun fervor'...
Mi son is same! kaj poste?—Restis
ambaü brakpreme ni kor' e kor'...
- Same! kaj poste? — Poste... jam mia
feliç' ne dauris, knabin' ho ve,
ar mi veki is el son o tia...
- Cu vi veki is? Ha, do mi... ne!
ARTUR

DOMÈNECH
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La feinoj
Malfrunokte, kiam steloj
per malfiksa, bfila trem'
ajnas diri pri mirbeloj
de sor oj a de timeni',
kun maljunulo zorganta
je afaro sin pa tanta,
junul' en mallum' restanta
parolas pri jena tem'.

En tiu tempo paroiis
birdoj, arboj, vent', lagun',
ar ili sor e petolis
tra Ciu lok' en komun';
is ne atendita tago,
kiam el bordoj de lago
forkuris en erarvago
dispelitaj de la sun'.

— Cu vi ne atidis je fojo
perditajn en malproksim'
dol ajn kantadojn de gojo,
de senkompara esprim'?
u vi ne miris avide,
kvaza en son o senvide,
pro revaj', kiu rapide
traflugis spacon seu lim' ? -

Tra abismoj kaj kavajoj
ilin glutis ter' en sin,
kaj per novaj mirindajoj
ili belflorigis in.
En la malluma karcero
faris domojn de mistero,
bano ambrojn de imero,
kiajn ne havas Re in'.

—Ja mi scias pri V demando.
—Parolu do pri 1' afer'!—
—Mi scias, ke fein-bando
iràs en ombro sub ter'
neniam de sun' vidite,
al mallumo kondamnite
de kiam en mond' subite
ekstari is Kruco-Ver'.

La kavoj kun degutejoj,
admiro, kaíizo de u',
estàs sole enirejoj
al la mirinda konstru'.
Tie lo as silenteme
la feinoj kaj ploreme
pinadas, dum ilin treme
lumigas nur okulblu'.

Ce akvbordoj a arbaroj,
apud lagoj a torent',
ili uis per fu faroj
en tre antikva moment'.
iu logadís en kavo,
plektante florojn de ravo :
allogon por fari sklavo
kaptiton de sia tent'.

Same kiel noktaj bestoj,
ili ne vidas e lum',
kaj havas sur ter' por festoj
noktojn de densa mallum';
tiam eliras el rokoj
kaj flugadas súper lokoj,
kie de amaj epokoj
flosas ankora parfum'.
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Malfrunokte,kiara steloj
per malfiksa, brila treni'
ajnas diri pri mirbeloj
de sor oj a de timem',
apud afar' sin pa tanta,
kun pa tisto in zorganta
junul' en mallum' restanta
parolis pri tiu tem'.

Ve, al solul' en vojiro!
Ve, al perdita vagant',
kiu sekvas en deliro
trilojn de ilia kant'!
Povon sin gvidi perdinte,
en kavernon erarinte,
sen helpo tie mortinte,
li fari os tona plant'! —

MIQUEL COSTA I LLOBERA

<&

ser

or

Lampiro
Nokt' de somer',
nokt' de parftnn',
ra po de lum'
kun la lantern'

Dum la vagad',
tra la mallum',
a di as zum'
de kisa mac'.

tra la arden',
la la liazard',
vagas por gard',
vagas sen cel'.

Somer' de ara'!
Nokt' de paffum'!
Malbrilas lum'.
Ekridas ra p'.
JOAN MARIA GUASCH

El katalmia lingvo tradukis

JOSEP GRAU CASAS
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La Dancanta Procesio de Echternach
jflA longa vagonaro plenplena je pilgrimantoj forlasas la stacidomon de Luxemburg. En iuj fakoj de la lar aj kaj puraj vagonoj parolas a pre as, rozario en manoj, la premegataj vojaantoj, plejparte kamparanoj el najbaraj regionoj.
„
De multaj jaroj, kiel atanto de folkloro, mi deziris vidi
tiun strangan procesion de Echternach en kiu miksi as ple] granda katolika
kredo kaj plej laika temo. u tiu eksterordinara religia festo prezenti os
kiel mi in iam imagis? Lulita de la vagonaro mi rememoras strangajn malnovajn bildojn similajn al tiuj de Callot, sur kiuj plugistoj maljunaj, pastroj
kaj akolitoj, tenantaj la religiajn flagojn, alten levas la genuon, sin sekvantaj
en longa saltanta procesio.
La vagonaro trairàs tra montetoj verdaj, serpentiraj riveroj, profundaj
arbaroj. Brila suuo ver as sur la tutan landon ojan lumon kaj pezan varmecon.
Fine la speciala vagonaro alvenas al la celo de sia voja o: Echternach.
Bela ridetanta urbeto kun granda pre ejo, irka ata de rivero sur kies deklivoj kreskas vinberoj. La specialaj kaj ordinaraj vagonaroj ver as en gin
amason da popolo: viroj kun energiaj bronzitaj viza oj ombritaj de lar a
felta apelo, kamparaninoj kun lar aj roboj, junuloj kaj fra linoj el la urbo,
kies pala ha to kontrastas kun tiu de la kamparanoj. Tiu amaso plenigas
la stratojn per gaja vivo.
Je la fiksita tempo, sur la ponto trairanta la riveron Suure ornamita de
malnova pastra statuo, ekiras la procesio, kiu dum longaj horoj serpentiros
tra la stratoj de la urbeto.
Venas la pedelo, sekvata de la akolitoj portantaj la krucon; poste pluraj pastroj kaj subpastroj, vestitaj per orumitaj dalmatikoj brilantaj sub la
suno, kantas plengor e latinajn psalmojn. Hi estàs sekvataj de pli oi 5.000
pilgrimantoj, kiuj, grupi intaj la a o kaj sekso, tenas sin per la mano po
vicoj de 5 a 6 personoj. Tiuj grupoj estàs dividitaj per muzikistaroj, Cu
violonaj Cu blovinstrumentaj.
Imagu tiun longegan procesion kun la bruado de la muzikoj ludantaj
la vice la saman mezepokan gajan arion, laú takto de malrapida polko. Imagu la sekvantaron laümezure farantan tri pa ojn anta en, du malanta en
laü tiu danciga ario, kaj vi havos bildon de tiu kelkhora laciga procesio.
La suno ardas pli kaj pli, la vitantaj dancantoj ne plu sin tenas senpere
per la manoj sed intermetis la malseketajn po tukojn, viza oj rugi as pro
laceco kaj varmegeco, kaj la longa procesio de dancantoj pasas sen ese.
Jen junuletoj post aro da violonoj, kiuj kun la ardo de la juneco faràs ne
tri sed kvin pa ojn anta en, ne du sed kvar pa ojn malanta en! Jen
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maljunulinoj kun kufoj, kiuj malgra sia granda a o, kun obstineco kaj
stre ita forto dancas malgrandpa e post sia vila a muzikistaro.
Estàs tiom da seriozeco kaj kredo sur la viza oj de la pilgrimantoj ke
e la plej ercemaj fremdaj videmuloj e ne kuragas rideti.
Fine, post tiu seníina sekvantaro, venas psalmokantantaj pastroj kaj
sub la ora baldakeno la episkopo benas la sinsurgenuantan amason da rigardantoj premegataj sur la mallargaj trotuaroj.
La procesio mar as longajn horojn la tiu nerapida sed laciga irado.
Fine i alvenas en la pre ejon kaj rondiras in, dancante plej energie anta
la belega marraora relikvujo kie ripozas la ostoj de Sankta Willibrod.
Post tiu lasta dancirado en la malvarmeta pre ejo la pilgrimantoj disias por sia refortigi kaj sensoifigi: la procesio fini is.
La komunuma festo okazas samtage kaj la pilgrimantoj sin amuzas
tiam, rajdante sur karuseloj kaj a etas bagatelojn e la plenaeraj butikoj.
La deveno de tiu unuavide burleska kaj malpia kutimo estàs tre malnova. En la dektria jarcento la brutaro de tiu regiono havis nervan malsanon. La popolo petis resani on al Sankta Willibrod per procesio Ce kiu
ili imitis la malsanajn bestojn. La sanktulo plenumis ian pregon kaj la
kamparanoj promesis iujare rekomeuci, la mardon de Pentekosto, tiun
dancantan procesion, vere ne amuzan sed pli similan al pentofarado.
La pentrinda sceno ekstreme interesis min. La realajo estis pli tipa oi
mia imago in pentris. Nur la pastroj ne dancis la la vidita malnova gravurajo.
El la sunoplena urbo foriris la amaso kaj plenigis la ardevarmigitajn
vagouojn; reirante Luxemburg' on mi pensis, ke ni estàs feli aj ankora
vidi tiajn karakterizajn festojn kiuj feli e ne ankora malaperis antaü la nuna civilizacio, kiu banale egaligas Cion, donas al iuj popoloj la samajumalbelajn vestajojn, samtipajn meblojn kaj senegalan unuformecon en la vivo.
Orlginale verkis

RENAUD RICHEZ

Premiita en la Villa] Internada] Flora] Ludoj.
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Bibliografio
TRI ANGLOJ ALILANDE — Romano originale verkita en Esperanto, de
John Merchant. Eldonis : Brita Esperantista Asocio, 17 Hart Street, London, W. C. 1. Dua eldono; 1922. Prezo : afrankite 5 respondkuponoj.
Jen bela romano verkita en bonstila esperanta lingvo, plena de angla
humoro. Dum gia legado, ajnas ke oni uas unu el tiuj modernaj anglaj
noveloj, el sprita naiveco, kaj oni admiras la arton per kiu la a toro adaptas nian karan lingvon al siaj pensoj. Estàs la temo kelkaj ridigaj aventuroj
de la tri angloj Tom Brown, Charlie Robinson kaj Jack Morris dum voja o
al Francujo, Belgujo kaj Germanujo, en kiu ili spertas oftajn erarkomprenojn kaj kun aprobo fine scii as pri Esperanto. Oni legas kun intereso la
11 apitrojn de tiu arma verketo.
ANEKDOTOJ PRI DANTE. — Elektitaj kaj tradukitaj de B. kaj E. Migliorini. Kolekto de «V Esperanto», S. Vito al Tagliamento (Italujo). Prezo:
0'50 Fr.
Antaüparolo kun sciigoj pri la vivo de Dante kaj dek sep kuriozaj anekdotoj pri la senmorta a toro de la «Commedia». Jen unu el ili: Dante ne
estàs hundo. lumatene, dum Dante man is en la domo de Cane delia Scala, liaj filoj kaj iuj eestantoj etis la ostojn Ce la piedojn de Dante, Car ili
deziris a di de li ian spritajon. Kiam oni levis la tablon, lafl la kutimo, iuj
vidis la multegon da ostoj.
Tuj Dante diris: «De tio oni povas vidi, ke mi ne estàs hundo kiel la
aliaj, Car mi ne man is la ostojn kiel vi».

A EVOLUçAO HUMANA E O ESPERANTO. — Parolado farita de D-ro Moreira Quimaraes, en la solena malferma kunsido de la Vla Brazila Kongreso
de Esperanto.
En tiu parolado, per portugala lingvo, estàs farata studo pri la diverseco de lingvoj kaj ebleco de lingvo arta internacia. ói enhavas tre interesajn
konsiderojn el filozofia kaj morala vidpunkto. ói fini as per la jenaj vortoj:
«Somente assim, sentindo cada pàtria todas as energias de sua alma, ahumanidade cessarà de ser urna ficçao sob a qual os povos luctam e se esphacelam ou se desaggregam na desordeni que vern de muito longe na historiapara representar o que vale effectivamente a humanidade, sem cujo impulso nada é possivel no terreno das grandes realisaçoes moraes, ou na esphera da intel•ligència e do coraçao. Sejamospatriotas. Mas sejamos egualmente humanos — sentindo, bem no intimo de nós mesmos, todo o amor da
humanidade».
WIESBADEN, INTERNACIA BANURBO.

— Propaganda folio, bele ilustrita,
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pri la fama germana urbo. Havebla senpage la simpla mendo po tkarte.
Eldonis: Stadtisches Verkehrsbureau — Wiesbaden.
POSKALENDARETO POR ESPERANTISTOJ. 1922. — Kompilita de Karl Minor.
Eldonis: Esperanto - Verlag Friedrich Ellersiek, Berlin S 59. Prezo: 4'50
markoj.
Interalie i enhavas la liebrean kalendon, luteranajn festotagojn kaj katolikajn festotagojn. Kelkaj sciigoj pri la historio de Esperanto kaj organizajoj esperantistaj ornamas la bro ureton.
QUELQUES-UNS DES DERNIERS SUCCÉS DE L'ESPERANTO. — Folio eldonita de «Esperanto-Office de Lyon», sciiganta pri kelkaj el la lastaj sukcesoj
de Esperanto. Tre bona por la propagando.
TUTTO L'ESPERANTO IN UN FOOLIO. — Vortaro, gramatiko, prononcado,

vortformado, klarigataj de J. Borel. Eldonis: Itala Katedro de Esperanto,
Via de Gombruti, 7, Bologna.
LA KATOUKA ESPERANTO-MOVADO KAJ QIA ORGANO ESPERO KATOLIKA.

— Bro uro eldonita de E. K. en Udenhout (Nederlando) pri la reapero de la
malnova katolika gazeto kaj pri internaj aferoj de la katolika] esperantistoj.
PRO ESPERANTO. — Eldonajo de la Barcelona grupo «La Rondo», str.
Provença, 131, kun anta parolo de Rafael de San Millàn kaj gramatika resumo de F. Pujulà i Vallès.

mm smmmmm
Necesa klarigo
El kelkaj ricevitaj leteroj — cetere enhavantaj gratulojn por
Kataluna Esperantisto kaj iaj kunlaborantoj — ni Cerpis la certecon, ke ekzistas konfuzo pri la Redaktoro de nia gazeto.
S-ro Josep Grau Casas, Lingvo-Komitatano, Prezidinto de la
Internaciaj Floraj Ludoj, eininenta oratoro kaj lerta tradukinto de
multnombraj katalunaj versajoj, estis dum kelkaj jaroj Redaktoro
de K. E.
La nuna Redaktoro de K. E. estàs lia pli juna frato, 25-jara,
S-ro Jaume Grau Casas.
MWi|lli|IWlll||ll|gB!WWW»iWii.HUilUHWiilJLmi)IWW
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EKSTERLANDA MOVADO
En Toronto (Norda Ameriko), la Amerika Asocio por la Antaenigo de la Sciencoj, en sia kunsido de la 30a de Novembro,
proklamis la ur an bezonon de internacia helplingvo kaj oni
elektis komisionon por sin informi pri tiu grava afero.
— La e oslovaka Ministerio por Publika Instruado, per oficiala dekreto de la 30a de Septembro, aprobis esperantan lernolibron por ce oj, verkitan de Fino upichova.
En Dotnava (Litovujo) la studentoj de Agronomia lernejo
aran is Esp. grupon nomitan «Verda Kverko», kaj ia biblioteko
jam enhavas preska 200 volumojn. Anka fondi is grupoj en
Surbakas, Jonava k. a.
— La Ligue Maritime et Coloniale Française, en sia kunveno
de la 13a de Januaro, esprimis la jenajn vo dezirojn :
l.a Ke la Ministro de Militaj Maraferoj kaj la tata Subsekretario de komercaj maraferoj favoru la instruadon de Esperanto e la lernejoj dependantaj de ia a toritato.
2.a Ke la Hidrografia fako estu invitata proponi rimedojn
por enkonduki Esperanton en iajn rilatojn kun similaj fakoj
eksterlandaj.
3.a Ke la Societo de Transport ipoj invitu siajn oficistojn
lerni kaj uzi Esperanton, precipe sur la ipoj kiuj transportas
fremdajn pasa erojn.
— La Senato de libera urbo Dancig vo donis monatan subvencion de 1.000 markoj al la Danciga Esperanto -Asocio.
— Dank' al klopodoj de S-ro Alessio, oni aran is tri liberajn
kursojn de Esp. e la -Regió Instituto Nautico» el Bari (Italujo).
Estàs rimarkinde ke preska la tuta studentaro eestas la klarigojn
de tiuj kursoj.
— La Ministro de Publika Instruado permesis al la direktoro
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de la liceo de Bielitz la fakultativan instruadon de Esperanto en
la teritorio de Teszen (Polujo).
— La «Egipta Esperanto-Asocio» |us fondita en Aleksandrio
tre vigle laboras klarigante kursojn kaj aran ante publikajn
paroladojn kaj agrablajn esp. festojn.
Gi aperigas «Egipta Esperantisto» kiel organon.
— La 15. de Decetnbro okazis en Genève la malkovro de
memortabulo e la domo kie lo is D-ro Zamenhof en 1905.
eestis la a toritatuloj kaj konataj Esperantistoj.
— La urbo Padova (Italujo), sekvante la ekzemplon de Milano
kaj Cremona k. a., sin preparas por enkonduki Esperanton en
superajn elementajn lernejojn kaj nun jam komencis kurson por
40 geinstruistoj, gvidatan e supera urbà lernejo.

B A L P AU

APEROS

NOVA VOJAGO SENTIMENTALA
ANKAU

NOMITA

LA APOLOGIO DE KATALUNUJO
katalune verkita de Agustí Calvet kaj tradukita de Jaume Grau Casas.

68

KATALUNA ESPERANTISTO

Aplec Esperaníista del Vallès
Kiel en antaüaj jaroj, la samideanoj el la Vallesa regiono
decidis okazigi dum la venonta Pasklundo arbarfeston esperantistan en Ripollet.
ee.stos in samideanoj el Sabadell, Terrassa, Rubí, Sardanyola kaj Ripollet kaj eble anka multnombraj Barcelonanoj.
La esperantistoj estos akceptataj de la Urbestraro de Ripollet
en la stacio, de kie oni aliros al la Urbdomo. Por tio la esperantistaj Grupoj estàs petataj kunporti sian standardon.
Matene okazos esperanta diservo kaj religia festeto al la Virguüno de l'Espero, aran ota de la Paro estro, la malnova samideano Pastro Planas. Ankaü okazos propaganda kunveno en
teatro el Ripollet, komuna tagman o kaj festo en la arbaro kun
vo koncerto kaj se eble prezentado de esperanta komedio.
Ni esperas ke la nunjara «Aplec Esperantista del Vallès» estos,
kiel la anta aj, arma íratiga festo por la sainideanaro kaj plia
elmontro de esperantista vivo por la publiko.
Tiuj, kiuj deziros partopreni la komunan tagman on, nepre
devas enskribi i anta e. Prezo : 7 pesetoj.

í$3

IV

C§3

óis revido!
Per tiaj vortoj lastadia is nin nia kara amiko Gili Norta, sur
la ferdeko de la ipo lin kondukonta al Ameriko. Multaj esperantistoj respondis al nia invito iri al la haveno adia i lin kaj dank'
al tio ni povis dece montri nian estimon kaj dankon al la eminenta samideano, kiu tiel fervore laboris por Esperanto kaj tiel
vigle plenumis la malfacilan taskon de Prezidanto de K. E. F.=
Ni deziras al nia samideano Gili Norta plej bonan voja on kaj
esperas la momenton oje revidi lin inter ni.
Presejo J. Vinyals, Plaça Constitució, 6 : BARCELONA (Sarrià)

1

•

E S P E R N TAJ G A Z E T OJ
inter an e ricevitaj de «Kataluna Esperautis o», publike legeblaj

e la lego am-

bro de «Enciklopedia Popola Ateneo», Carme, 30, sidejo de K. E. F.

Egipta Esperantisto, Aleksandrio

Nova Tempo, Wicn

Le Monde Espérautiste, Paris

Literaturo, Wolwyn Garden City

Esperanto-Praktiko, Berlin

Búlgara Esperantisto, Sofia

Belga Esperantisto, Gand

Ladina Patrujo, Bologna

La Marto, Haida

The British Esperantist, London

La Semisto, Sabadell

Nederland-Esperanto, Haag

Germana Esperantisto, Dresden

La Verda Ombro, Taihoku

Hispana Esperantisto, Madrid

Aínerika Esperantisto, Boston

Katolika Mondo, Graz

Espero Teozofia, Praha

Espero Katolika, Udenhout

L'Esperanto, S. Vito al Tagliamento

Kristana Espero, Laihia

La Revuo Orienta, Tokio

Verda Utopia, Osaka

Atguso, México

Vegetarano, Haarlem

Brazila Esperantisto, Rio de Janeiro

Esperanta Finnlando, Helsingfors

Oficiala Gazeto Esperantista, Paris
e oslovaka Gazeto, Praha

La Esperantisto, Wien
La Laborista Esperantisto, Hannover

Nova Efíropo, Praha

Nova Tagi o, Genève

La XIIP, Praha'

Hungara Esperantisto, Szeged

Agitanto, Kronstadt

Esperanto Triumfonta, Kòln

Bizantio, Koustantinopolo;

Bulletin de la Societé Française pour

La Espero, Stockholm

la propagation de 1' Esperanto, Paris

Sennacieca Revuo, Paris

Internada Pedagogia Revuo

Esperanto (U. E. A.), Geuève

Litova Stelo, Kaunas

La Inter an o, Béziçrs

France-Esperanto, Paris

;

La Eklezia Revuo, Huddersfield

,

NIA GAZETO ESTÀS LA PLEJ LITERATURA
Jen kelkaj el la aperontaj verkoj :
LA KALIKOTA VESTO, Elena Alanic, trad. Isidre Torrents.
LA MAJA ARBETO, Hans Decker.
LA PUNINSTRUO, Josep Carner, trad. Josep Ventura.
Fragmento] de la kataluna poemo LA ATLANTIDO, Jacinto Verdaguer, trad. Josep Grau.
LA SON O DE L' EKZILITINO, Maria Elworthy-Posenaer.
PRI RIMO KAJ RITMO EN LA ESPERANTA VERSFARADO, Artur
Domènech.
LA VERO, rusa fabelo (versa o), S. Frug, trad. Paul Medem.
NOVA VOJA O SENTIMENTALA, ankaü nomita LA APOLOGIO
DE KATALUNUJO, Agustí Calvet, trad. Jaume Grau.
LA BLUA KORTO, Santiago Rusinol, trad. Estanislau Pellicer.
Dua apitro de LA TALISMANO, Walter Scott, trad. Marian Solà.
HISTORIA RESUMO DE LA ESPERANTA MOVADO EN KATALUNUJO, D-ro Jacinto Bremón.
LA AMULETOJ KONTRAU LA MALBONA R1GARDO, Ivan H. Krestanoff.
Tradukoj el «KORO», A. de
Tria apitro de DON K1 OTO
me Grau.

trad. Luigi Puppo.
MANCO, Cervantes, trad.Jau-
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