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Redaktoro: Jaume Grau Casas

Reorganizo
|AM kelkfoje kaj diversloke ni a dis pri projektoj de
reorganizo de la esperanta movado en Katalunujo
kaj efe en ia efurbo Barcelona.
Ni kredas ke oni devus diri, pli uste oi reorganizado, daura plifortigado. Grava afero — projekti kaj organizi,
sed pli grave ankora — íari niem.
Ni volas diri, ke ne estàs konvenaj al la movado impone aspektantaj organizajoj, se ne trovigas malanta iíi efektiva aro da
laboremuloj kaj kapabluloj.
Mankas helpantoj al nia Federació por fari tiom da farota
tasko; mankas al la Redakcio de nia gazeto konstanta kaj efika
kunhelpo; mankas ankora pli da entuziasmo kaj sindonemo por
ke nia movado estu kontentige fruktodona.
Ni, areto da entuziasmuloj zorgantaj pri la agado de la Kataluna Federació, kun ia gazeto, iujaraj kongresoj, inteniaciaj
Floraj Ludoj, propagandaj festoj, preparo de ekzamenoj, la pova eldono de propagandiloj, k. t. p., faràs Cion kion ni povas,
sed nur tion kion ni povas.
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Se aliaj volus helpi nian laboron, la rezultatoj estus pli grandaj. Se ne, la rezultatoj estos proporciaj al niaj solaj fortoj. Kaj
ne al ni oni povos íari ripro on!
Kun ojo ni rigardos la disvolvi on de novaj iniciatoj, la ekfloradon de novaj societoj. Sed estu al ni permesate diri, ke en
la vicoj de la «Kataluna Esperantista Federació» estàs ankoraü
loko por multaj batalantoj, kaj ke vere agemaj kunlaborantoj
estos kore akceptataj.
*

*

*

Per la sola helpo de kvinpesetaj jarkotizoj (proksimume 500),
nenion pli la Federació povas fari kaj doni. Se la nombro de federacianoj duobli us, tiam restus grava kvanto da mono destinota al la simpla propagando. Sed nun nia kaso apena sufi as
por la vivo de la Federació kaj gazeto.
Oni donu al ni monon, kaj grava propagando estos farata
iuflanken. iu klopodu varbi novan metnbron. La eble oni
memvole plialtigu sian jarkotizon. Memoru ke nia Kasisto akceptas monsumojn por iu ajn difinita celo. Helpu nin forigi la kutiman deficiton de la jarfino. Kaj precipe NENIU PROKRASTU
LA PAGON DE SIA KOTIZA O!
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Xa Kongreso de la
Kataluna Esperantista Federació
Manresa: 1-2-3 Aprilo 1923
|IAJ karaj legantoj jam scïas, ke estis neeble okazigi
nian Xan Kongreson en Manresa dum la lasta a tuno. Hodia ni ojas publikigi la precizan daton de
KMIÉI gia okazo, dum la venonta Aprilo.
Ni esperas, ke de nun la solenaj jarkunvenoj de la kataluna
esperantistaro povos okazi seninterrompe iujare dum la printempo.
La grupo <Bela Espero» komencis jam la organizan taskon
kun neatendite granda sukceso, kaj tio permesas supozi ke nia
Deka nacia kongreso estos inda je la na okazintaj kaj hele
kronos tiun epokon de la kataluna esperantista movado.
Same kiel en anta aj Kongresoj, propaganda ekspozicio estos aran ata. La Manresanoj intencas eldoni ne gvidlibron de la
urbo kiel lastjare faris la Gironanoj, sed e veran Kongreslibron.
La Urbkonsilantaro, la enurbaj societoj kaj urnaloj kaj kelkaj
famaj komercistoj promesis sian plenan helpon al la Kongreso.
Nia atata festo de la Floraj Ludoj okazos en la grandega teatro
de la <Konservatorio». En vastaj kaj luksaj salonoj havos lokon
la kongresaj kunsidoj. Post la du tagoj de la Kongreso, okazos
du unutagaj ekskursoj, unu al la monto de salo el Cardona kaj
alia al la antikvega romarta mona ejo de Sant Benet de Bages,
kaj ankora alia kelktaga ekskurso al la montaro Montserrat,
geologia fenomeno fame konata.
La urbo Manresa niem enhavas tre interesajn vidinda ojn e!
arta kaj arkeologia vidpunkto. óiaj progresemaj lo antoj montris iam sian amon al porkulturaj movadoj, kaj gastigante la esperantistojn ili sendube montros sian ali on al la esperantista
idealo.
En venontaj kajeroj ni donos pli da detaloj. Ke iu preti u
jam de nun eesti kaj plisukcesigi nian Dekan Kongreson!
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Internacia Mondíiteraturo
POR LA TUTMONDA ESPERANTISTARO
jSíTfiüN ni devas legi?! Estas certe, ke Chi, iometeprogreslnte rilate la Icrnadon de «nia lingvo» bezonas la legadon de internacia literatnto, ne tradukafojn el sia nada literatura. Nia principo ja estas: Kun niaj saninacianoj ni parolu la gepatran
lingvoii, kun alilandanoj Esperanton, la neütralan mondhelplingvon! Do, jam pro tio neniu volonte legos la verkojn de sia nacia literaturo Esperantigitajn. Eble li faros tion pro la lingva ekzercado, pro lingva
intereso, sed ne por havigi al si la uon, kion prezentas la originalo. Estas
anka iomete dangere, ciani legi Esperanto-tradukojn de saninacianoj, car
tiamaniere oni ne fatigós tute lerta, perfekta Esperantisto, kiu scipovas
eviti lingvajn naciismojn, tiamaniere oni ne akiros internacian stilon. Multe
pli rekomendinda kaj preferinda estas la legado de verkoj, Esperantigitaj
per samideanoj el aliaj nacioj. Sur i tiu vojo nia stilo, nia vortfarado plibonigós, «nia Esperanto» fari os vere internacia. Kaj: legante la verkojn de
alinaciauoj ni enpcnetros en la literaturon, kulturon, kutimojn, movojn, vivon de aliaj popoloj. Tio estas nepre necesa, por ke ne nur ekstere, sed
ankaü interne fari u homoj «homaranecaj», kiuj povas senti kaj pensi kun
la homoj de aliaj popoloj.
Dum la Genève-a konfereiico mi jam publike — kaj kouseutite de iuj
eestantoj — aludis la necesecon, krei entreprenon, per kiu ni povas ricevi
por niaj kursoj, por niaj lernejoj, por niaj propraj liberaj horoj laplej bonajn
verkojn de aliaj nacioj, bone Esperantigitajn.
Bedaürinde la fame konata firmo Hachette & Cie. en Paris ne plu eldonas Esperantajojii. Des pli salutinda estas la cirkonstanco, ke unu el la
plej grandaj Germaiiaj eldonejoj, la firmo Hirt kaj filo en Leipzig, montras
grandan intereson por nia movado; i jam eldonis bonajn Esperantajojn kaj
i jam anta kelkaj monatoj konsentis mian plauon, krei specialan fakon
por «Internacia Mondíiteraturo».
Mi proponis jenajn principojn:
1. Oni akceptu nur verkojn, kiuj estas vere valoraj de sur literatura vidpunkto! Cu iu verko estas tia, pri tio decidu la samnacianoj niem de
la elektota verkisto.
2. Oni komisiu la tradukon de iu ajn verko nur al ano de la sarna nació,
al kies literatura la verko apartenas!
3. Oni zorgu, ke kiel eble plej multaj — se eble éiuj civilizitaj — nacioj estu reprezentataj en la entrepreno de «Internacia Mondíiteraturo!»
4. Oni komence elektu — por atingi la celon de la 3 a punkto — ne tro longajn verkojn!
5. Oni eldoiiu en unu voliinio nur verkojn de unu aíitoro kaj nomit la vo-
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luraon laíi li! ne lail la tradukinto, kio ajnas al mi tre malaprobinda
kutimo.
C. Oni komence ne entreprenu tro multon! t. e. oni ne traduku iuspecajn
verkojn, sed — tion mi proponas pro la nuna stato de nia movado —
nur beletristikajn verkojn, ekz. novelojn, rakontojn, mallongajn romanoju k. c. Pli malfrue oni ja povas decidí pri la traduko de ek. iuspecaj
sciencaj verkoj k. a.
La firmo Hirt kaj filo komisiis min, kiel direktoron de la EsperantoInstituto por la Germana Respubliko, zorgi pri la efektivigo de la ideo de
«Internada Mondliteraturo» por la tutmonda Esperantistaro.
Mi des pli volonte agos Ia i tiu komisio, ar mi meni jam de longa
tempo treege deziris tian entreprenon. Ni celas per i tute alion, oi kelkaj
alilandaj samideanoj, kíuj volas disvastigi la literaturon de sia propra lando,
por disvastigi la kulturon de sia lando. Anka aprobinda entrepreno, sed
tute nialsama! Ni volas disvastigi la tutmondan kulturon per la literaturo de
kiel eble plej multaj laudoj. Pro tio mi ojus, se mi baldaü ricevus respondojn, u samideanoj el iuj negermanaj naciój volas helpi, por ke ni ricevu
el iu popolo kaj iu literaturo valorajn verkojn Esperantigitajn, ta gajn
por nia celo. Kompreneble la firmo laiídece rekompencos la laboron de la
tradukantoj.
Mi petas, ke éiuj, kíuj volas partopreni al nia laboro, nepre necesa por
la Esperantistaro, anoncu siau nomon kaj samtempe skribu, kion ili volas
traduki. Estàs plue rekomendinde, ke ili (se ili ne jam estàs konataj kiel
lertaj tradukistoj kaj Esperanto-stilistoj) poste sendu parton de sia traduka o, la kiu oni povas ju i pri ilia lerteco; Car ni povas akcepti nur bonajn
tradukojn. Sed certe en iu nació trovi os sufi e da tiaj tradukistoj. óis
nun ni jam ricevis promesojn de kunlaborantoj el diversaj landoj. Helpu,
por ke ni baldaü havu vere «internacian» kolekton, kolekton reprezentoutan iujn naciojn.
PROFESORO D-RO DIETTERLE
direktoro de la Esperanto-Instifuto por
la Germana Respubliko.
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Sonatino
La princino malgajas... Kion sentas princino?
Sopiraroj forkuras el la bus' de feino,
ar i perdis la ridon, ar fori is kolor'.
La princino paladas sur la se ' sia ora,
la klavar' estàs muta de losilo sonora
kaj en vaz' forgesite dol e svenas rozflor'.
En ardenon la pomp' de la pavoj sin tiras,
dommastrin' babileme banalajojn disdiras,
kaj ridigas tutru a histriono je si.
La princino ne ridas, la princino — sensenta;
la prinein' persekutas tra iel' orienta
libelulon konfuzan de koníuz-iluzi'.
ul
a pri I

;

cm' orienta,
ginto de kale ' elar enta
. di lumdol on de 1' okuloj de i?
. i de T rozar' aromanta,
i' diamanta,
Stro de r perloj de Ormuz' idoldi'?
kun la bu o lilia
pilia,
• tutblu- ielar',
de ardfulmaj ira oj,
l ma ja j versa o]
í l'mar'.
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Ne plu volas palacon, nek pinilon amatan,
nek balkonon sor itan, nek ludiston skarlatan,
nek la cignojn ne blankajn sur la lag' en blunud'.
Kaj malgajas la floroj pro la flor' de 1' re ejo,
la jasmen' orienta, la nelumb' de 1' nordejo,
okcidentaj dalioj kaj la rozoj de 1' sud'.
Malfeli a princino kun la bluaj okuloj!
Kaptis in la orafoj, kaptis in iaj tuloj
en la ka on marmoran de la re a palac',
la palaco pompega postulema de gardoj,
kiun viglas cent negroj kun i cent halebardoj,
leporhund' nedormema kaj dredraka minac'.
Ho virin' Hipsipilo! — krias bu ' malbanala —
(la princino malgajas, la princin' estàs pala).
Ho vizi' adorata, or', argent' kaj ebur'!
Kiu flugus en landon kie princ' oje majas
(la princin' estàs pala, la princino malgajas)
oi la sun' pli brilanta, bela pli oi lazur'!
Ha! Silentu! Silentu! — baptfein' al i diràs—
sur CevaP kun flugiloj tien- i rapidiras,
kun la glav' kaj asbirdo tien- i venas jam
kavaliro feli a vin amanta kun forto,
el nubej' alvenanta post venkado de 1' Morto
viajn lipojn ardigi per brulkis' el junam'.
RUBÉN DARÍO
EI hispana lingvo tradukis

c. CALLEJA
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XIVa Universala Kongreso en Hèlsinki
kaj Anta kongreso en Lübeck
LÜ B E C K
La Anta kongreso en Lübeck komenci is per salutvespero en Hamburg, en la bela restoracio Alsterlusi, sur kiu fiere flirtis la Esperanto-flago.
S-ro Senff kaj D-ro Mybs faris grandaplaüde akceptitajn salutparoladojn,
kaj en cetero la pli oi 200 eestantoj estis amnzataj per diversaj prezentajoj.
Entute la Antaükongreso en Lübeck estis kunveno por amuzado de la
partoprenantoj. Mi raportis pri tio detale en Esperanto-Praktiko. La programo enhavis nur unu oíicialan aran a on. Qi estis festkunveno en «Marmorsaal» de la urbà teatro (la 3»" de Aíig. vespere) kun publika parolado
de nia asocia prezidanto D-ro Steche. En la nomo de 1' Senato de Lübeck
senatoro Henze salutis la Ceestantaron, dirante ke la internaciaj kongresoj
estàs rimedo por interkompreni o inter la popoloj, precipe, se koniuna lingvo estàs uzata. S-ro Sievers de la Unui o por Akcelado de la frenidulaj interrilatoj akcentis la necesecon de Esperanto por la celoj de sia uimigo,
kiu jam de longe posedas gvidlibron tia Lübeck en Esperanto.
D-ro Steche en sia parolado elokvente kaj konvinke klarigis la Utilon
de nia helpolingvo por komerco kaj industrio, kampo, kiun li kiel grandindustriisto speciale konas. La multnombra neesperantista a skultintaro csprirnis sian dankon al la parolinto per longeda ra aplaüdo.
Poste la reprezentantoj de diversaj nacioj salutis la eestantojn per
pli-nialpli longaj paroladoj en Esperanto, kiujn D-ro Mobusz resume tradukis germanen. -P; {olis: por Belgujo s-ro Jacobs, por e oslovakujo s-ro
Hromada, por Danujo f-ino Rybo, por Holando s-ino Branikamp, por Hungarujo s-ro Laquer, por Italujo s-ro, kies nomon mi ne komprenis, por Skotlando s-ro Crawford, por Svislando s-ro Hammer, por Slovakujo s-ro Gazdik, por Bulgarujo s-ro Atanasoff.
Post finparolo de Dro Mobusz s-ro Laqueme povis lasi la eksonadon
de la Esperanta Himno, Sed pro manko de direktado kaj de akompananta
imtzikinstruinento la kantado malsukcesis. Tio certe faris malbonan impreson al la neesperantistoj. Cu vere estàs necese, e iu okazo kanti la Himnon? Aü oni kantu in neripro inde a oni pli bone silentu.
Proksimume 250 samideanoj el 17 nacioj partoprenis la Antafikongreson, kiu estis bouege organizita. Dankon al la arangintoj, precipe al D-ro
Mobusz, f-ino Stein kaj s-ro Selmer! Bonvenanta aldono al la kongresdokumentoj estis plena listo de la kongresanoj, kiu inulte helpis la interkonati on. La tuta kongreso pasis agrable en plena harmonio.
Kvar ipoj — «Arcturus» el Holtenavi, «Mira* kaj «Halland» el Lübeck
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kaj «Rügeri» el Stettin transportis la plej tnultaju anta kongresanojn al la
urbo de la Dek-kvara Universala Kongreso.
HÈLSINKI
Kiam oni en ta pasinta jaro en Praha elektis la efurbon de Finnlando
kiel nunjaran okazejon de Internada Kongreso, sufi e niultaj samideanoj
dubis pri la snkceso de la Dek-kvara. Sed la dubeimiloj eraris. La Kongreso de Hèlsinki estàs hele Inmanta ero en la historio de niaj internaciaj kongresoj. Qi ja ne havis tiel graiidan partoprenantaron kiel la plej niultaj anta aj, sed la
iaj graveco, organizado kaj generala pasado i meritas stari
en la unua vico.
LA

ORGANIZO

Tio, kion !a finnaj samideanoj faris por organizi la Dek-kvaran, estis
vcre modela kaj nur la dinda. En i tio rilato ta Kongreso de Hèlsinki egalvaloras — se ne superas — la plej bonajn el la gisnunaj internaciaj kunvenoj de la Espcrantistaro. De la unua momento, kiam la kongresaiioj sumis finnan teron, is la fino, kiaiu ili forlasis la belan landon, ili sentis la
zorgeme preparintan spiriton de ta kongres-aran intoj. La Loka Kongresa
Komitato, en unua vico iaj sekretario s-ro Sctala kaj kasisto s-ro Leo Jalava ku« sia stabo de bonege fnnkciantaj geoficistoj, plenumis gigantan laboron, pri kiu respondece gardis la serioza, nialmulte parolenia prezidanto
s-ro Sandstròm.
La Akceplejo estis instalita en la vasta Malnova Parlamentejo. i tiu
bela konstriiajo estis ornamita per la ílagoj de iuj landoj, el kiuj venis kongresaiioj (Icompreuebie auka per Esperantaj). Por la disdonado de la kongresdokumentoj, konsistantaj nur el Kongresa Líbro kaj bronzeea insigno,
oni aplikis tre praktikan, imitindan sistemon, kiu malebligis iun interpreinadon inter la alvenintaj kongresaiioj. La informado estis bone organizita
tiel, kc la kongresaiioj malgra tio ke la íinna lingvo por la plej niultaj el
i!i estis kvaza «Iibro kun sep sigeloj>, eksciis ion, kion ili deziris kaj bezonis scii.
Specialan priparolon meritas la vere unika Kongresa Libro. En konciza
formo, tamen sufi e detaie i informis pri io, kio koncernis la Kongreson.
Jeu ia enhavo sur 120 pa oj: büdoj en Hèlsinki kaj Finnlando (14 pa oj);
artikolo pri Hèlsinki; alfabeta registro de vidindajoj, necesa oj ktp.; programoj por ekskursetoj; turista frazareto Esperanta-fimia; vortlisto por traduki
la plej komunajn ildojn, siuskribojn ktp.; inforinoj kaj konsiloj fri kongresaj
aferoj; programtabelo de la XIVa; detala programo de la Kongreso; alfabeta
registro de la kongresa programo; landkarto de Finnlando; noniaro de la kita kongresa estraro; regularo por la kunsidoj de la Kongreso; raporto de la
prezidanto de la Konstanta Komitato de la Kongresaj al la Dek-kvara; al-
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donoj al la raporto de la prezidanto de K. K. K.; raporto de la Prezidanto
de la Akademio kaj Lingva Komitato; raporto de U. E. A. pri la jaro 1921;
karto de la komunika oj inter Finnlando kaj Meza E ropo; anoncoj. Do vcre
iiiultenhava libio u ne? Kiel apartan aldonon iukongresano ricevis krom
tio urboplanon de Hèlsinki, sur kiu iuj konstrua oj, iel konsiderindaj por
kongresanoj, estis signitaj per nombroj korespondantaj kun klariga listo
sur la dorsa flanko.
La bona organizo de 1' Kongreso montri is en iuj aran a oj tiel keoni
vere ne havis ka zoii por plendi pri io. Tre agrabla estis la aran o deia telefonado al la Kongresaj Oficejoj: Dezirante telefoni tien el la urbo, oni bezonis voki al la komunikonta telefonoficistino nur la vorton «Esperanto».
La nombro de la kongresanoj estis proksiíiiume 850 (el proks. 1050
anonci iiitoj). Anka i-tiurilate la Dek-kvara malpravigis la dubemulojn,
kiuj profetis malgrandan viziton. Inter la kongresanoj estis unti, s-ro Hudson el A stralio, kiu partopreninta la Dektrian en Praha, dum tuta jaro restis en E ropo por partopreni la Dek-kvaran.
Bedaürinde estis nur, ke presita listo de la kongresanoj, kiu estis preparata dum la Kongreso, ne estis preta is ia fino. Tia listo iam estàs
atata helpilo por ser i konatojn en la kongresanaro.
LA E K S T E R A

IMPRESO

El la anta kongresaj sciigoj de la Loka Koniitato jam estàs konate, ke
la finna tato subvenciis la Kongreson per grandaj monsumoj. Sed ne nur
al la okazonta, sed ankaíi al la okazanta Kongreso la tato kaj la urbo montris sian intereson, salutante la kongresanojn per flagornamado de iuj oficiala] kaj publikaj konstruajoj. Anka la publiko de Hèlsinki multe interesiis pri la internacia kunveno de la Esperantistoj, kiu cetere estis la unua intemacia kongreso en la nova memstara tato. La urnaloj tre detale — Ciutage sur unu gis du grandformataj pagoj—raportis pri la okazintajoj de la
Kongreso kaj publikigis propagandajn artikolojn pri Esperanto. La finna jurnalo «Uusi Suomi» publikigis e longajn raportojnkaj artikolojn en Esperanto kaj enpresis bildojn de la Kongreso kaj amuzajn karikaturojn de konataj
kongresanoj. La sportgazeto «Suomen Urheilulehti» eldonis specialan,
24-pa an, ilustritan numeron nur en Esperanto, kaj la ilustritaj gazetoj
«Suojeluskuntalaisen Lehti» kaj «Suomen Kuvalehti» klarigis siajn bildojn
ankaü per Esperantaj subtekstoj. Nur la ovinistaj jurnaloj bedaürinde iom
incitis kontraü Esperanto, sekve de artikolo publikigita en «Suomen Sosialidemokraatti». La verkinto de i tiu artikolo estis interrilatiginta Esperanton al politikaj aferoj socialistaj. Sed ankaü la socialista jurnalo ne restis
favora al Esperanto, post kiam per beda rindaj okazintajoj en la lasta vespero de I' Kongreso (dum speciala festo por laboristoj la kongresa prezidanto forigis la tie elmetitajn Esperantajn gazetojn socialistajn, kio ka zis
malagrablan disputon) en socialistaj rondoj ekestis la ridinda opinió, ke Es-
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peranto estàs bur a afero kontra batalinda. Povas esti ke per tio la sukceso de la tuta kongreso estàs endan erigata.
Bone aran ita ekspozicio en Artpalaco de Stenman montris al la neesperantista lo antaro de la kongresurbo la staton de Esperanto. Ankoraü pli
efike la Helsingfors-anoj estus informitaj pri nia afero, se estus okazinta
iu propaganda aran a o. La Loka Komitato rezignis in, opiniante, ke i ne
havos grandan sukceson, car tre granda parto de la urbà lo antaro pasigas
la somerajn monatojn sur la insuloj.
La akcepto, kiun la kongresanoj trovis e la lo antaro de Hèlsinki, estis treege bona; precipe tiuj kongresanoj, kiuj estis gastigataj de Helsingfors-anoj, agrable sentis la sinceran gastamon de la finnoj kaj svedoj.
LA O F I C I A L A J

KUNVENOJ

Dum la anta tagmezo de V unua kongrestago okazis kunsido de la
Konstanta Komitato de la Kongresoj kaj launaciaj kunvenoj. Ci tiuj havis
lokon en ambroj de Malnova Parlamentejo (Akceptejo). La gertnanojkunvenis je la 9a—10a li. Dro Arnhold el Dresden prezidis. Li sciigis, ke s-ro
von Frenckell, finna vickonsulo en Dresden, Ia peto de la Kongresa Estraro konsentis preni sur sin la prezidantecon de 1' Kongreso. Konsidere al la
malfeli o, kiu trafis s-ron v. Frenckell en Finnlando — lia pli juna filo per
akcidento dronis dum banado —, li faris grandan oferon al la Kongreso.
Profesoro Dro Dietterle el Leipzig, direktoro de la Esperanto-Instituto
por la Germana Respubliko, eestis la Kongreson kiel oficiala reprezentanto de la germana registaro Kiel delegiton de la germana Esperantistaro
oni elektis s-ron Kreuz el Frankfurt a. M. kaj kiel vicdelegiton s-ron Ranft
el Dresden. Prof-ro Dietterle knj s-ro Kreuz krom tio estis oficialaj reprezentantoj de la Foiroj en Leipzig kaj Frankfurt a. M.
Oni priparolis diversajn aferojn koncernantajn la oficialan programotí
de la Kongreso, precipe la iuvitoti deia Esperanto-KarteloNürnberg-Fiirth,
okazigi la XVan Universalan Kongreson en Nürnberg. Post detala diskuto
pri i tiu invito oni decidís, energie propagandi por gi inter la kongresanoj
kaj same apogi in en la kongresa kunsido pritraktonta la demandon pri la
loko de la XVa.
Posttagmeze okazis kunsido de la Komitato por Internacia Organizo
kaj multaj/ako/ kunsido;, i tiuj parte en la disponeblaj ambroj de Malnova Parlamentejo, parte en konferencejoj de la bela Artpalaco de Stenman.

Solena malfermo de la Kongreso (merkredon, 9an de Aúg., antaíítagmeze je la ll a ) en Finna Nacia Teafro. La scenejo kaj la a skultejo estis plenaj de kongresanoj. La kunveno komenci is per du muzika oj (Finnlandia
kaj La Espero) ludataj de kornorkestro. Poste s-ro Warden, anstataüante
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la ne eestantajn prezidanton de la Konstanta Kongresa Komitato, generalo Sebert, kaj prezidinton de la antaüjara Kongreso, Dro Kamaryt, malfermis la XIVan Kongreson en la nomo de la Ko-Ko-Ko. La oíiciala malfermo
okazis de s-ro V, Loimaranta, finna ministro por instruado. Lia finnlingva
parolado estis tradukata de s-ro Setiila. Per afablaj vortojkajkun simpatio
li parolis al la Esperantistoj, kiujn li kore salutis en la finnlanda Cefurbo.
La finfrazon li diris en Esperanto.
Kiel estraron de la Kongreso oni eleklis:
prezidanto: s-ro von Frenckell; vicprezidantoj: s-ro A. Sandstrom kaj
Dro Privat;
naciaj vicprezidantoj: por Estonujo s-ro Sakaria, Grarula Britujo s-ro
Mercliant, e oslovakujo s- ro Pitiik, Germanujo Dro Arnhold, Polujo s-ro
Essigman;
generala sekretario: s-ro Chavet; sekretarioj: s-roj Setiila kaj Jakob;
helpsekretarioj: f-ino Ahlstrom, s-roj Ekstròm kaj Selinlieimo.
S-ro v. Frenckell komencis sian prezidantecon per salutparolo, dirante,
ke li devis akcepti sian oficon pro modesteco de la Loka Komitato, klu ne
kura is noini prezidanton el sia mezo. Al la Komitato li esprimis, en la nomo de la kongresanoj, sincerar», bone merititan dankon pro ia granda kaj
modela laboro anta kongresa. Krome li dankis la Prezidanton deia Respubliko Finnlanda. En finna lingvo li post tio parolis pri la enkonduko de Esperanto en lernejojn de Finnlando, kaj en sveda lingvo li klarigis la utilon
de Esperanto por la koinerca praktiko. Fine li salutis la vidvinon de Dro
Zamenhof en la nomo de siaj fiunlandaj samideanoj.
Sekvis grava festparolado de profesoro Dro Ewil Setiila, fama sciencisto (filologo) kaj honora prezidanto de la Kongreso. En sia tre interesa referato, Esperantlingve farata, li detale pritraktis la necesecon de nia helpa
lingvo kaj donis valorajn argumeutojn por kontraübatali la ankora ekzistantajn dubojn pri «artefarita» lingvo. Li aludis la hungaran kaj noivegan
lingvojn, kiuj en sia nuna formo ankati estàs artefaritaj. La referato estàs
la vorte publikigitaen la gazetoj «Esperanto> kaj «Esperanto Triumíonta».
Inter la laütlegataj saluttelegramoj estis rimarkindaj tiuj de generalo
Sebert, de Sofio kaj Adamo Zamenhof, de la ambasadoro de Estonujo (en
Esperanto!), de la Komitato de la venontjara Germana Kongreso en Plauen
i. V. kaj de samideanoj el Nova Gviueo.
La Kongreso sendis saluttelegrarnojn al la Prezidanto deia Finna Respubliko, s-ro Stiilberg, al S-ro Ramstedt, finna ambasadoro en Tokio, fervora pioniro por Esperanto en sia lando, al generalo Sebert, al la Lïgo de
Nacioj kaj al la Internada Labor-Oficejo en Genève.
Grandega guo por la kongresanoj estis la aíiskultado de «Festa Runo»,
verkita kaj deklamata de nia eminenta poeto Dro Kalocsay. La entuziasme
apla dita poemo estàs publikigita en Esperanto-Praktiko n-° 9.
Poste nia fame konata oratoro Dro Privat faris festan paroladon. i
tiun fojon li ne pritraktis, kiel en antaüaj kongresoj, literaturan temon, sed
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Alvoko al la
IX J Internaciaj Floraj Ludoj
a

A Floraj Ludoj okazis tre solene en regaj palacoj jam dum la
XIIIa kaj XIVa jarcentoj, partoprenataj de la trobadoroj, mildaj poetoj, kies kantoj estis la animo de la Meza Epoko. efe en la landoj Provenca kaj Kataluna enradiki is tiu ravanta
festo, en kiu oni disdonis orajn kaj ar entajn florojn al la a toroj de la plej bonaj poezioj. La urboj Toulouse kaj Barcelona e starigis
Akademion pri la Gaja Scio, al kiu sin dedi is la famaj Bernat de Ventadorn,
Gauseim Faydit, Giralt Riquier, Bertran de Born, Jofre Rudel kaj rnultaj
aliaj, kiuj kantis per sonora lingvo la amor, la entilecon, la virinan belecon
kaj kavalirajn agojn, en lirikaj versa oj plej diversformaj.
Sed ioni post iom silentigis la harmonia /vo o de la trobadoroj kaj la
poezia festo malaperis. Ankaú, pro diversaj kaíizoj, samtempe defalis la kataluna lingvo kaj la tuta nacia spirito.
Tamen, se la Floraj Ludoj disfalis dum la epoko de la kataluna sunsubiro, dum la kataluna renaski o en la pasinta jarcento ili vekigis al denova
vivo. En la jaro 1859 la Katalunaj Floraj Ludoj estis solene restarigataj;
kaj al ilia sen esa iujara okazo ni katalunoj uldas la plenan revivigon de
nia nacia lingvo kaj grandparte ankaíí la brilecon de la moderna kataluna
literaturo.
Spertinte tiajn valorajn servojn, la organizintoj de la V a Universala Kongreso en Barcelona (1909) opiniis ke la enkonduko de la Floraj Ludoj en
nian movadon povus simile favori la disvolvi on de la esperanta literaturo,
kaj ili aran is la unuajn Esperantistajn Florajn Ludojn,kiuj sukcese okazis
dum la V a Kongreso. Malgraíi tio, oni ne da rigis la feston en la ceteraj
Universalaj Kongresoj, eble ar ia spirito restis internacie nekomprenata.
«Oni ne komprenis—diris nia kara amiko S-ro Pujulà en sia parolado
dum la llai Floraj Ludoj—ke en tiu festo la boneco de la verkoj estàs konsiderinda, sed ne la Cefa afero; ke la pli-malpli granda ri eco de la premioj
estàs tute flanka detalo, kiu ne povas aú ne devas naski emocion; oni ne
komprenis ke la objekto de ia celo estàs la komunio de Popolo kaj Poeto
irka la altaro de Beleco kaj Poezio».
Efektive, tia estàs la festo kataluna. Oraj kaj ar entaj floroj estàs la
ordinaraj premioj; de tio devenas la antikva nomo de FLORAJ LUDOJ. Tamen la plej grava el la premioj estàs natura floro, kiu rajtigas la gajninton
elekti Re inon de la Festo. Ni konservis tiun d premion en la esperantaj
Ludoj, ar oni ne povas donaci premion pli valoran por la spirito oi floro
oferota al fraülino kaj in iganta simbolo de la Beleco en festo de Poezio.
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Imagu nun la feston. La plej bela salono de la urbo ornamita per flagoj
kaj girlandoj. La enurbaj aütoritatuloj kaj la ju intaro eniras en in por prezidi la feston, kiun malfermas la urbestrq. La nomo de la la reato per la natura floro estàs la te sciigata kaj la gajninto, akompanata de iuj eminentuloj, eliras por alkondukí la Re inon elektitaii. i eniras de la brako de la
poeto, sekvata de Kortego de Amo konsistanta el kelkaj fra linoj samekondukataj deia aütoritataj mo toj, dum ludas mar on muzíkistaro kaj aplaüde
salutas la publiko. La Regino okupas sian tronon kaj la poeto legas la premiitan verkon. Siavice estàs alvokataj iuj gajnintoj, kiuj ricevasla premiojn
de la inanoj de la Re ino, kaj la festo fini as per altsenca parolado de la
Prezidanto. Kun la sama soleneco kiel por la eniro, la Re ino kaj Kortego
forlasas la salonon.
Jen rapide priskribitaj la festo kaj ia celo. La «Kataluua Esperantista
Federació», kredante ke estus doma e se tiu festo malaperus el laesperanta movado, kura e prenis sur sin la taskon organizí la Internaciajn Florajn
Ludojn kaj jam_okfe}e-i]in okazigis, samtempe kun síaj iujaraj Kongresoj.
En la lastaj Floraj Ludoj estis premiataj verkistoj el 16 nacioj. La kvanto kaj kvalito de la premiitaj verkoj estàs sendube valora kontribuo al la
ri igo de la esperanta Hteraturo. Tiuj faktoj montras ke la ideo de la esperantaj Floraj Ludoj fine sukcesis kaj kuragigas nin al la daíirigo de nia entrepreno.
Tia-l-nun m oje publikigas la alvokon al la IX*i Internaciaj Floraj Ludoj.
Ciuj partoprenu la interesajn konkursojn,el«EksteroidinarajTemoj»:Katalunaj samideanoj konkursu la «Tradukotajn Tekstojn». Kaj la esperantaj
poetoj sonorigu sian liron, kantante pri Amo, kaj revivigu la mildaii trobadoron time glosantan la eternan temon:
Por vi, gràcia knabino,
kanzonon ekkantos mi,
mi ne scias u i pla os,
u estos inda je vi...

Al la esperantistaj verkistoj:
La Komitato de la lXaJ Internaria] Floraj Ludoj vin salutas
kaj invitas partopreni en la jenaj konkursoj.
ORDINARAJ

TEMOJ

ORIGINALAJ TEKSTOJ

I. Originala versa o kantanta Amon.
II. Originala Ama verko en prozo.

TRADUKITAJ TEKSTOJ

I.—Traduko de la kataluna versafo «Cabelleres Vellutades»
verkita de Ventura Gassol (Vidu la Septembran numeron de K.E.)
II.—Traduko de la kataluna proza o «L'Amor a l'Ofici» verkita de Eugeni d'Ors (Vidu la Septembran numeron de K. E.)
EKSTERORDINARAJ TEMOJ
I. — Premio de la Ekscelenca Urbestraro de Manresa : 100
pesetoj. Temo : La vola.
II. — Premio de la «Mankomuneco de Katalunujo»: Kolekto
de la verkoj de la tnezepoka kataluna filozofo Ramon Lull. Temo:
La voia.
III. — Premio de la Parlamenta Deputito S-ro Josep Creixell:
100 pesetoj. Temo : La vola.
IV. — Premio de la Deputitoj de la Kataluna Mankomuneco
S-roj Valls, Borràs, kaj Minoves : 50 pesetoj. Temo : Laüvola.
V. — Premio de la Manresa grupo «Bela Espero»: 50 pesetoj.
Temo : Laüvola.
VI. — Premio de «Amikoj de la Popola Kulturo» de Manresa:
50 pesetoj. Temo : Laüvola.
VIL — Premio de la Gazetara Asocio de Manresa kaj regiono:
50 pesetoj. Temo : Laüvola.
VIII. — Premio de «Centre de Dependents del Comerç i de
l'Indústria» de Manresa : 25 pesetoj. Temo: Esperanto Ce la
asocioj de komercaj komizoj.
IX. — Premio de la Manresaj «Pomells de Joventut»: 25 pesetoj. Temo : Laüvola.
X. — Premio de la «Manresa Orfeono» : Artobjekto. Temo :
armo de la muziko.
XI. — Premio de la fama «Bazaro Jorba» de Manresa: 100
pesetoj. Temo: Laüvola.
XII. — Premio de la «Ekskursa Societo» de la Bages' a regiono : Artobjekto. Temo : Laüvola.
XIII. — Premio de la Manresa «Laborista Ateneo» : 50 pesetoj. Temo: Laüvola.
XIV. — Premio de «Montepio Artesà» de Manresa : 50 pesetoj kaj honora diplomo. Temo : Mutualismo.

XV. — Premio de la «Terkulturista ambro de 1' Bages»: 25
pesetoj. Temo: La vola.
XVI. — Premio de «Enciklopedia Popola Ateneo> de Barcelona : 25 pesetoj. Temo : Traduko de la popola kataluna kanto
«La presó de Lleida». (Havigos la plenari tekston la Sekretario
de la Floraj Ludoj).
XVII. — Premio de la esperanta societo «Nova Sento> de
Barcelona : 75 pesetoj. Temo : Versa o el du stroíoj enhavantaj
iu 12 liniojn, adaptebla je muziko kaj tauga kiel himno de la
Societo <Nova Sento».
XVIII. - - Premio de la grupo «Barcelona Stelo»: 50 pesetoj.
Temo: La vola.
XIX. — Premio de «Kataluna Esperantisto»: Dumviva abono
al la gazeto. Temo : Severa unueco, nepra kondi o de internacia
lingvo.
Inspiron al iuj por la gloro de nia Literaturo!
E. GROSJEAN-MAUPIN,/)/-e2/í/ü,«ro.—Josep ALBAGéS.—Louise
BRIGQS.—Delfí DALMAU.—Artur DOMèNECH,—Marian SOLà, sekretario.
Barcelona, Septembro 1922.
N OTO J
I.—La a toroj de la kvar premiitaj Ordinaraj Temoj (Originalaj Tekstoj I, II; Tradukitaj Tekstoj I, II) ricevos lukse binditan ekzempleron de la
verko «Vivo de Zamenhof» de nia eminenta pioniro Edmond Privat.
Krome estos donata al ciu la reato bela atesta diplomo.
II.—Al la a toro de la plej bona teksto (versa o a proza o) el la kvar
ordinaraj ptemiitaj verkoj, la Komitato alju os la Naturan Floron kaj la rajton elekti Re inon de la Festo.
III.—La verkoj prezentotaj devas esti verkitaj en Esperanto kaj ne ankoraïí eldonitaj.
IV.—La Festo de la IXai Floraj Ludoj okazos en Manresa dum la Xa
Kongreso de la KATALUNA ESPERANTISTA FEDERACIó la proksiraan Aprilon.
V.—Al la manuskriptoj,—kiuj devas esti ricevitaj anta la 3l a de Januaro 1923 de la Sekretario S-ro Marian Solà en la sidejo de la Kataluna
Esperantista Federació (str. Carme, 30, Barcelona)—oni devas aldoni devizon, kaj sendi en koverto fermita, kiu portos la saman devizon, la nomon
kaj adreson de la verkinto.
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 Komitato publikigos la verdikton per KATALUNA ESPERANTISTO kaj per la esperantaj kaj enlandaj gazetoj kiuj bonvolos in represigi.
PresejoJ. Vinyals, Plaça Constitució, 6 : BARCELONA iSarri )
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politikan. Li salutis Finnlandon kiel unuan taton, kie Esperanto trovis oficialan atenton de la parlamento. Aludante, sed ne menciante la konatan
dekreton de la franca registaro kontra Esperanto, li respondis al diversa]
kritikoj pri Esperanto kaj al la opinió, ke nia movado celas detrui la naciajn
kultnrojn. Li difinis la Esperantan kulturon, kiit bazi as sur la respekto kaj
amo de la diversaj nacioj kaj kulturoj, sur la reciproka interhoma fratigo,
kaj li konkludis, ke e ofero de vivo por nia celo ne estàs tro granda. Ankaíí al li la a skultintaro dankis per entuziasma apla do.
Nun la oficialaj delegitoj havis la parolon. Salutis la Kongreson por:
Internada Labor-Oficejo en Genève s-ro Tarelli, Internacia Komitato
de la Ru a Kruco (Genève) s-ro Horner, Unui o de Internaciaj Asocioj
(Bruxelles) s-ro Hendrickx, Ministro porpublika instruado de Bulgarujo s-ro
Mla ev, Ministro por ptiblika instruado de elioslovakujo prof-ro Stefskal,
Ministro por klerigado de Estomijo s-ro Valier, Ministro por internaj aferoj
de Germauujo prof-ro Dro Dietterle, Ministro por publíka instruado de
Litovujo s-ro Alseika, Ministro por publika instruado de Hispaiuijo s-ro
Diez, Ministro por publika instruado de Nederlaudo s-ro Isbrücker, Cefa
Inspekcio Fervoja de Ruslando s-ro Valentinov, Registaro de Urugvajo S-ro
Legrand, urbo Milano (urbestro Dro Filipetti) s-ro Piatti.
Post la oficialaj reprezentantoj parolis la elektitaj naciaj delegitoj, nome por:
A strujo s-ro Fiby, A stralazio s-ro Gordon, Belgujo s-ro Jacobs,
Granda Britujo s-ro Thomas, Skotlando í-ino Baird, Kimrujo s-ro Edwards
Bulgarujo s-ro Mla ov, Cehoslovakujo f-ino Vlckovà (por germanlingvanoj
s-ro Sclioce, slovaklingvanoj s-ro Gazdik, hungarlingvanoj s-ro Pal), Danujo s-ro Blicher, Estonujo s-ro Vahere kaj í-ino Drezen, Finnlando (finnlingvanoj) s-ro Setiila kaj (svedlingvanoj) s-ro Monsen, Francujo Dro Vanverts,
Al erio s-ino Figuières, Germauujo s-ro Kreuz (gvidanto de la Esperanta
Fako de la Foiro de Frankfurt a. M.) kaj s-ro Ranft, Hispanujo s-ro Diez,
Hebieoj f-ino Fridova, Hungarujo s-ro Balkànyi, Italujos-ro Saggiori, Japanujo s-ro Narita, Jugoslavio s-ro Klaji (kroatlingvanoj Dro Maruzzi), Latvujo s-ro Stranzde, Nederlaudo s-ino Isbrücker, Norvegujo s-ro Bonncvie,
Polujo Dro Loth, Rusujo s-ro Valentinov, Svedujo s-ro Nylen, Svislando
s-ro Aragó, Ukrajno s-ro Soltykovyc, Urugvajo s-ro Legrand (deklamis
belan poemon), Usono s-ro Pellet.
La kunsido fini is per — germana mar o (Hohenfriedberger), ludata de
la jam supre menciita kornorkestro, je la 3. h. posttagmeze.

Unim laborkansido (jafidon, 10. 8., auta tagmeze). iuj laborkunsidoj
okazis en la belega Kavalira Cambrego de Nobelara Domo. La unuan kunsidon prezidis s-ro v. Frenckell. Malfermante in, li atentigis la eestantaron pri la fakto, ke la kunsido okazas en historia loko, kie trovigas la blazonoj de la uobelaj familioj de Finnlando, inter ili ankaíi tiu de lia familio,
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Post kelkaj aliaj salutparolantoj, s-ro Berg, blinda samideano, salutis la
eestantaron en la nomo de la blindaj kongresanoj kaj f-ino Jarvenpaa, blinda finna Esperantistino, deklamis kortu an salutpoemon «Bonvenon, Gefratoj!», kiun i verkis je la honoro de la Kongreso.
Alige al tio s-ro Hendrickx atentigis pri la blindula movado kaj alvokis
la helpon de Ciuj samideanoj por subteni in kaj la porblindulan gazeton
«Esperanta Ligilo-.
S-ro Chavet laütlegis la raporton de la prezidanto de la Lingva Komitato kaj de la Akademio, kaj s-ro Warden prezentis la raporton de la Konstanta Komitato de la Kongresoj. Ambaü raportoj estis akceptataj sen diskutoj.
S-ro Isbrücker, anstata anta s-ron Page, la ne eestantan prezidanton
de la Komisiono por Generala Organizo, laütlegis raporton pri la laboroj
de i tiu Komisiono. Li komunikis, ke post forigo de diversaj malhelpajoj
fine efektivi is interkonsento inter Centra Oficejo kaj U. E. A. (La efektivigo okazis sur la ipo «Rügen» dum la veturo al Hèlsinki; vidu la raporton
en E. P.) La Komisiono unuanime akceptis la interkonsenton.
Dro Privat detale skizis la interkonsenton Iaíí jenaj vidpunktoj: La Esperantistoj estàs konsiderataj laü du manieroj: le kielanojde Naciaj, regionaj kaj Iokaj Societoj kaj Grupoj, kiuj zorgas pri propagando en siaj landoj,
kaj laú individuoj, kiuj grupi as internacie por la generala uzado de la lingvo. Laü la unua maniero ili grupi os en Konstanta Reprezentantaro de la
Naciaj Societoj, kun sidejo en Paris, kaj laü la dua maniero ili grupi os en
U. E. A. i tiuj du organismoj interkonsentos por elekti Centran EsperantoKomitaton, kiu zorgos pri la eneralaj interesoj de la tuta movado. i tiu
Komitato ne konsistos el tri anoj de la Reprezentantaro kaj el trí anoj de
U. E. A., sed el ses anoj, kiuj reprezentos aniba organizajojn. i tiu Centra Komitato delegos Komisionon por organizi la Kongresoju, kaj gi povos
organizi anka teknikaju internaciajn Konferencojn. La Lingva Komitato
restos sendependa. La Esperantistoj grupi os anka en Fakaj Societoj, kiuj
havos kunsidoju dum la Kongresoj, prezentos kandidatojn al la Lingva Komitato kaj povos kunlabori pri la organizo de la teknikaj Konferencoj.
Fine Dro Privat laütlegis la provizoran tekston de la interkonsento. La
definitiva decido pri la interkonsento estis prokrastata is la dua laborkunsido, en kiu la teksto estos en ies mano. En la nuna kunsido oni nur diskutis pri la interkonsento, kiu enerale estis salutata kiel unu el la plej
gravaj okazinta oj en la Esperanta movado. Dro Arnliold priparolis la financan flankon de la afero kaj proponis kunvenon de reprezentantoj de Naciaj
Societoj, kiuj neoficiale diskutu la financan subtenon al la oíicialaj institucioj. i tiu propono estis akceptata, kaj la kunveno estis fiksata je lundo
matene, antaü la Iaborkunsido.
Oni unuanime decidís seudi dankan rezolucion al s-ro Page pro lia valora laboro, krome al generalo Sebert kaj s-ro Stettler. Jen la tekstoj de la
tri rezoiucioj:
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«La Kongreso esprimas al s-ro Page, prezidanto de la Komisiono por
Generala Organizo, profundan dankon pro lia granda laboro, kiu estis utila
bazo por la starigo de la fina interkonsento».
«La Kongreso esprimas al s-ro generalo Sebert sian sincerat] dankon
pro lia konstanta kaj persista laboro por nia afero».
«La Kongreso sendas al s-ro Stettler, prezidanto de U. E. A., plej koran saluton kaj deziron pri resani o, esperante, ke li balda reprenos sian
utilan laboron en la internada organizo*.
Kiel oficiala reprezentanto de la Prezidanto de la Finna Respubliko eestis i tiun kunsidon kolonelo Aejmelacus-Aima, adjutanto de la Prezidanto. S-ro v. Frenckell salutis lin en la nomo de la Kongreso kaj petis, ke li
transdonu al la Prezidanto la dankon de la Kongreso pro la signo de intereso, kiun li montiis al nia afero.
Fine la Kongreso unuanime akceptis la proponon de ia prezidanto,
danki la direktanton de la miksita oro «Suonion Laulu», s-ro Heikki Klemetti, kaj iujn anojn de tiu oro pro la bela koncerto prezentita al la kongresanoj. (Vidu la raporton en E. P.)

Kunsido de U- E. A. (jaüdon, 10. 8., posttagmeze). Dro Privat prezidis.
Tagordo: Raporto pri la administra kaj finança agadoj dum la jaro 1921 —
Proponoj —Nomigo kiel Honora Membro de s-ro Szabuniewicz. Malfermante la kunsidon, Dro Privat akcentis la specialan signifon, kiun la nuna Kongreso de U. E. A. havas, estante la lasta speciala Kongreso de i tiu organizajo.
La raporto, publikigita en la Kongresa Libro, estis diskutata de kelkaj
parolantoj la diversaj vidpunktoj. Oni pritraktis la niembrecon, la gazeton,
la delegitecon, la financojn kaj la organizon de la niovado de U. E. A. D-ro
Privat kaj s-ro Jakob donis la necesajn klarigojn. Pro nianko de loko ne
estàs eble, doni ie tie detalan raporton pri la diskutitaj aferoj. Kiu interesi as pri i tiuj, legu la oficialan protokolon publikigitan en n-o 9 de la gazeto «Esperanto». Entute la agado de la respondecaj gvidantoj de la Asocio estis aprobata. La finança stato de U. E. A. ja ne estàs bona sekve de
la malfacila oj ka zitaj de la valuta mizero en diversaj landoj de E ropo,
sed estàs espereble, ke la situació iom post ioni pliboni os per la celaj
klopodoj de la estraro. Tre gravaj estàs la interrilatoj de U. E. A. al la Ligo
de Nacioj, dank' al la konstantaj klopodoj de D-ro Privat, kiu estàs komitatano de la Ligo, La niovado de U. E. A. ojige progresas kaj promesas
bonajn sukcesojn.
U. E. A. liavis nuí i tiun unu kunsidon. En estonteco ne plu okazos
apartaj Kongresoj de U. E. A, Sekve la lasta kunsido havis iom da graveco
en la historio de U. E. A. kaj de la Esperanta niovado entute.
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Dita Komtina Laborkunsido (vendredon, 11. 8., anta tagmeze). Anka
i tiu kunsido havis specialan gravecon en la historio de Esperanto. En gi
la kongresanoj kaj per ili la tutmonda Esperantistaro definitive decidís pri
la starigo de Oficiala Esperauíista Organiza o, kiu dum kelkaj pasintaj jaroj
estis multe diskutata. Fine oni trovis taügan salven de la sufi e malfacila
problemo, dank' al la bona volo de la gvidantoj de niaj du plej gravaj organizajoj: Centra Oficejo en Paris kaj U. E. A.
Dro Privat prezidis. Malfermante la luuisidon, li koiiiu.nikis.ke nionkolekto aran ita post la antaútaga kunsido de LJ. E. A. por la finança subteno
al la kreota Centra Komitato, havis bonan rezulton: 1245,50 Fr. svis.
Krome la piezidanto informis la kongresanojn pri grava rezolucio, akeeptita de la faka kunsido de la Ru a Kruco koncerne la interrilatojn de ei
tiu organizajo al Esperanto. Li aldonis, ke la Esperantistaro havasla devon,
interrilati kun la Internaeia Komitato de 1' Ru a Kruco kaj proponi sian
kunlaboron.
S-ro Horner, la oficiala reprezentanto de la Ru a Kruco, petis la Kongreson, aprobi la rezolucion, car la aprobo efike helpos la propagandon por
Esperanto inter la anoj de ¥ Ru a Kruco. La propono de s-ro Warden la
aprobo okazis unuanime.
Post disdonado de la teksto de la intetkonseuto, proponita de la Komisiono por Generala Organizo, komenci is la detala diskutado pri la Oficiala Esperantista Organizo. Oni esploris kaj priparolis ja tekston paragrafon post paragrafo. Kelkaj propouitaj an oj estis akceptataj. Per fina
vo donado la tuta teksto estis unuanime akceptata en la sekvanta formo:
OFICIALA

ESPERANTISTA

ORGANIZO

La Kongreso rekomendas, ke, por koncentrigi la fortoju de la Esperantistaro kaj trovi monrimedojn por subteni la generalan movadon, la Oficiala
Esperantista Organizo estu jena:
I.
1. La naciaj societoj elektu Konstantan Reprezentantaron de la Naciaj
Societoj (K. /?.), konsistantan el unu reprezentanto de iu nacia societo,
kun nombro da vocoj'proporcia je la nombro de anoj, por kiu i pagis kotizon al la kaso de la K. R. Tiu Reprezentantaro starigos sian internan regularen. Gi povos havi prezidanton kaj generalan sekretarion elektitajn ekstere de la Reprezentantaro. ói zorgos pri la reciproka infonnado kaj kunlaborado de la naciaj societoj por komunaj celoj kaj pri ilia inonsubteno al la
komunaj institucioj de la Esperantistaro.
2. La individuaj]Esperantistoj grupi u internacie per ali o al Universala Esperanto-Asocio, kiu disvastigas la generalan uzadon de la lingvo.
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3. La fakaj (teknikaj kaj profesiaj) societoj grupigu la Esperantistojn
por propagando kaj uzado en specialaj rondoj.
II.
La Konstanta Reprezentantaro de la Naciaj Societoj kaj Universala Esperanto-Asocio interkonsentos pri la elekto de Centra Esperanto-Komitato,
kiu konsistos el ses anoj, oficantaj dum tri jaroj kaj reelektotaj po du iujare.
Tiu Centra Esperanto-Komitato zorgos pri la eneralaj interesoj de la
movado. ói starigas Centran Kason kaj por tio enspezas donacojn, kotizojn
de naciaj societoj pere de la Reprezentantaro kaj subvencion de U. E. A.
III.
La Lingva Komitato estàs sendependa, sed la naciaj societoj, U. E. A.
kaj la fakaj societoj povas prezenti kandidatojn al i.
IV.
La Centra Esperanto-Komitato decidas pri la okazigo deia Universalaj
Kongresoj kaj komisias ilian organizon al Konstanta Kongresa Komisiono,
kiu enhavos du reprezentantojn de la Centra Komitato, du anojn de la Loka
Komitato de la estonta Kongreso kaj du kuratorojn de la kongresa kaso.
La Universalaj Kongresoj konsistas el
solena malferma kunsido;
laboraj kunsidoj, en kiuj la oficialaj institucioj prezentas raportojn kaj
a das la rimarkojn kaj deziresprimojn de la kongresanoj;
fakaj kunsidoj;
kunsidoj de la diversaj oïicialaj komitatoj aparte a kune.
La institucioj nomataj «oficialaj» estàs:
la Lingva Komitato (L. K.) kaj ia Akademio,
la Konstanta Reprezentantaro de la Naciaj Societoj (K. R.),
la Universala Esperanto-Asocio kun sia Komitato (U. E. A.),
la Centra Espeianto-Komitato (C. K.) kun sia Konstanta Kongresa Komisiono (K. K. K.)
V.
Krom la Universalaj Kongresoj povos okazi període oficialaj teknikaj
konf erencoj, iaü decido de la Centra Komitato, kiu tamen ne zorgos pri konf erencoj politikaj a religiaj.
VI.
La oficialaj komunikoj de la oficialaj institucioj estos publikigataj pere
de Esperantistaj gazetoj.
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La oficialaj dokumentoj kaj raportoj estos publikigataj per zorgo de la
Centra Komitato en Oficiala Dokumentaro laü siaj nunaj formatoj.
Laíí propono de Dro Privat oni poste vo donis tri rezoluciojn pri praktikaj rimedoj por funkciigi la novan organízajon. La rezolucioj estis unuanime akceptataj post mallongaj diskutoj. Jen iliaj tekstoj:
1. La Kongreso, por faciligi la tujan formadon de la Konstanta Reprezentantaro de la Naciaj Societoj, petas s-ron generalon Sebert kaj s-ron
Chavet, ke ili bonvolu tuj funkcii kiel provizoraj prezidarito kaj generala
sekretario de la Reprezentantaro, is la momento, kiam i mem estos fiksinta sian estraron.
2. La nuna Komisiono pri Generala Organizo bonvolu plenumi la oficon de la Centra Esperanto-Komitato is la momento, kiam tiu Komitato
estos elektita. — La anoj de tiu Komisiono estàs: s-roj Warden, Chavet,
Stettler, Dro Privat, Dro Arnhold, Page, Poncetkaj s-ro Isbrücker, kiuanstataíías s-ron Page en tiu i Kongreso. S-ro Page estos prezidanto de la
Komisiono.
3. La Kongreso petas la Centran Komitaton, ke i zorge reviziu kiel
eble plej baldaü la antafiajn regularojn pri organizaj aíeroj, por ke ili akordi u kun la akceptita interkonsento.
Poste oni diskutis pri diversaj proponoj faritaj de generalo Sebert pri
San oj en la Regularo de niaj Universalaj Kongresoj. La Kongreso malaprobis la proponon pri eventuala rifuzo de ali o de iuj personoj (kontraíiuloj
de Esperanto ktp.). Rilate la proponojn pri la bud eto de la Loka Komitato
oni aprobis rímarkigojn de s-ro Setàla pri neaplikebleco de divido de la
kontoj en du partojn, pri malaprobo de instruado de Esperanto al enlandanoj kaj pri repago de voja elspezoj. La propono, okazigi niajn Universalaju
Kongresojn nur en dujaraj periodoj, estis malaprobata.
Entuziasme aplaiídata estis telegramo de la Prezidanto de la Finnlanda
Respubliko, kiu dankis la Kongreson pro la sendita saluto kaj deziris al i
plej bonan sukceson.
La lastan parton de la kunsido prezidis s-ro Sandstrom. Cedante al li
la prezidantan segon, Dro Privat meniorigis pri la grandaj servoj, kiujn tiu
energia pioniro de Esperanto faris por la propagando en Fimilando.
Sekvis diskuto pri propono de la Nederlanda Societo pri la organizo
de karavanoj de neesperantistoj en niaj Kongresoj. S-ro Isbrücker motivis
la proponon, dirante, ke i ne havas malamikan intencon kontraií la svedaj
samideanoj. (Por la Kongreso en Praha ili organizis karavanon, en kiu partoprenis multaj neesperantistoj). S-ro Nylén klarigis la celon de tiu karavano, kiu okazis nur por la propagando de Esperanto. Post opiniesprimoj de
kelkaj aliaj kongresanoj oni fine akceptis la proponon de la Nederlanda Societo: Karavanoj de ne-esperantistoj estu aran ataj tute sen iu rilato al niaj
Universalaj Kongresoj kaj ne dum la tempo de i tiuj Kongresoj.
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Tria komana laborkunsido (sabaton, 12.8., anta tagmeze). S-ro v. Frenkell prezidis. Unue oni aprobis la raporton de s-ro Applebaum, honora sekretario de la Komitato por starigo de Zamenhofa Monumento en Warszawa. La motikolekto por la monumento is nun donis rezulton de 26C0
Fr. svis. La propono de s-ro v. Frenckell la Kongreso akceptis deziresprimon, ke iuj Esperantistaj societoj instigu la eneralan daíirigon de la donacado por la monumento de Dro Zamenhof. S-ro Essigman en la nomo de
la Komitato por starigo de la monumento informis pri tio, ke ver ajne i
estos ina gurata nur en la venonta jaro. Li proponis rezolucion pri laorganiza laboro de la Loka Komitato en Warszawa. La rezolucio estis unuanime akceptata.
Sekvis solena momento. ar lafi la mina finna kalendaro i\ tiu kongrestago havas la nomon Klara, la antaünomon de s-ino Zamenhof, la Kongresa Komitato decidís fari ovacion al la vidvino de nia Majstro. Dro Privat
iris al s-ino Zamenhof kaj resumis la penson, kiu plenigas la korojn de la
kongresano] en i tiu tago de Sta. Klara. Li skizis la penigan vojon, kiun
nia Majstro iris, kaj li dankis al la vidvino pro la heroa persistecokaj kurao ebligintaj la statïgon de nia movado. E en plej mallumaj tagoj neforlasis in la konscio, agi por la bono de venonta generació, kaj se la Esperantistaro rememoras pri la kreinto de nia lingvo, i neniam forgesas la helpon, kiun lia edzino donis al li.
ç"' La kunvenintaro emocie aplaudís la belajn parolojn. S-ro Isbriicker alportis belan bukedon de rozoj, kiun D-ro Privat transdonis al s-ino Zamenhof. La honoritino kortu ite dankis.
Dro Privat poste raportis pri la Komisiono pri Instruado. Li skizis la
kreon de i tiu Komisiono sekve de instigo de la Pola Societo. El tio rezultis la Konferenco pri Instruado de Esperanto en lernejoj, okazinta en Genève, kiu ebligis al la reprezentitaj registaroj, senpartie priju i, la la nietoda laborplano, la akíritajn spertojn. Li informis pri sendo de raporto al la
ministroj por instruado en Ciuj laneioj, citis la efikon al pluraj el ili kaj menciis la favoran decidon de la albana registaro, kiu promesis enkonduki
Esperanton kiel devigan instrufakon post organizo de la lernejoj. Li aludis,
ke en tricent urboj diverslandaj nun okazas oficiala instruado de Esperanto
al infanoj, beda ris la neprecizecon de multaj propagandistoj kaj admonis
pri kunhelpo, disciplino kaj sistema laboro. Poste li iom detale priskribis la
Konferencon en Genève kaj atentigis pri la valoro de tiaj specialaj kunvenoj.
D-ro Arnhold esprimis dankon pro la bonega aran o de la Konferenco
de Genève kaj klarigis malkomprenon de la laboristaj Esperantistoj. D-ro
Privat informis pri Ci tiu afero, ke la laboristaj Esperantistoj havis reprezentanton en prof-ro Dietterle (komisiita de germanaj laboristoj),s-roj Patti kaj Rotta (komunumo Milano) kaj s-ro Young (Brita laborista delegito).
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Lundon, 14. antaütagmeze je la 9a, okazis la neoficiala diskuto pri la
finança demando de la Centra Komitato de la Konstanta Reprezcntantaro.
Oni decidís proponi kotiza on de dekono de la membra kotiza o de U. E. A.
Je la l l a antaütagmeze Dro Privat faris interesan paroladon pri la Ltgo
de Nacioj, en kiu li detale klarigis la staton de la Esperanta afero e la Ligo. Malgra tio, ke ankora ekzistas kelkaj malfacilajoj rilate la decidon
de la Ligo pri oficiala akcepto de Esperanto, la parolanto opiniis, ke iu favora decido estos farata.
Solena ferma kunsido (mardon, 15.8., antaütagmeze). S-ro v. Frenckeli
prezidis. La efa punkto de la tagordo estis la decido pri la loko de la venontjaraUniversala Kongreso. Oficialaj invitoj alvenis de Esperanto-Kartelo
Nürnberg-Fürth kaj el Warzawa. Dro Lot en la nomo de la Pola Esperantista Societo reprenis la inviton por la venonta jaro, sed ne nuligis in. Li
petis nur prokraston, ar montri is, ke la invito por la venonta jaro estis
tro frua. Do restis nur la invito de Nürnberg-Fürth, kiun s-ro Honigsbergei
(en la nomo de la Kartelo), Dro Arnhold (en la nomo de Germana Esperanto-Asocio) kaj Dro Privat varme subtenis.
S-ro v. Frenckeli ja admonis la kongresanaron, severe esplori la demandon, Cu eble alia loko estus pli ta ga oi la proponita, sed la kongresanaro entute konsentis pri Nürnberg, kiu post mallonga diskuto aklame
estis elektata kiel okazejo de la XVa Kongreso. Do la germanaj Esperantistoj duan fojon liavos la lionoron, gastigi la internacian samideanaron en sia
lando, supozeble en Kongreso, kiu la la nombro de sia partoprenantaro
superos iujn anta ajn fakte okazintajn. Signife ankaü estàs, ke Nürnberg
estàs la naski loko de la mondlingva movado en Germanujo; sufi as meneu nur la nomon Einstein! La Nürnberg-aj samideanoj certe klopodos pri
tio, ke la Dek-kvina fari u inda al tiu grava historia fakto.
Post salutparolado de s-ro Ero enko, blinda samideano e! Peking, s-ro
v. Frenckeli faris sian prezidautan finparoladon. Li esprimis siajn pensojn
pri la fini anta Kongreso, parolis pri la pensoj kaj rememoroj de la kongresanoj post tiaj tagoj de feli o en gastama lando kaj inter iulandaj amikoj
kaj speciale akcentis la plej gravan okazintajon de la Dek-kvara: la finan
unuigon de la is nun dise laborantaj fortoj de nia movado. Li kore dankis
la Lokan Komitaton pro ia bonega aran o de la Kongreso, menciante la
meritojn de la komitatanoj kaj iaj gehelpantoj. Longeda ra, tondra aplaüdo konfirmis liajn dirojn.
Ankaü Dro Privat esprimis similajn pensojn, kura igante al plua energia laboro por la progreso de nia movado malgra baroj, malhelpoj, enoj
kaj tedoj. Li aparte laüdis la bonan akcepton, kiun la internada Esperantistaro trovis en la bela lando de mil lagoj kaj centmil insuloj, kies belajoj
restos neforgeseblaj al la kongresanoj. «Vivu Finnlando!» estis lia lasta deziro entuziasme aplaüdata.
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S-ino Isbrücker koustatis, ke la la dira parolemo de virinoj ajne ne
estàs vera, car en i tiu Kongreso parolis preskaü nur viroj. Tial i alnienau
en la fino volas la tigi sian virinan vo on por danki la Kongreson kaj instigi al serioza da rigo de nia laboro.
S-ro Isbrücker, por ne lasi parolinta sian edzinon sola, esprimis la opinion de iu kongresano, ke la Dek-kvara superis des atendojn. Car li ne
povas fini sen iu spritajo, li propouis, ke oni transloku la Lokan Komítaton
de Hèlsinki al Nürnberg, por esti certa pri simile bona aran o.
Dro Arnliold dankis al la prezidanto s-ro v. Frenckell kaj gratulis lin
pro lia modela gvidado de la kongresaj aferoj. Li memorigis ankaü pri la
multaj meritoj de s-ro v. Frenckell rilate nian movadon en Germanujo.
S-ro Díez el Bilbao rakontis pri sia vizito en Warszawa. Li alportis de
tie memora on (floreton) de la tombo de nia Majstro kaj transdonis in al
la Kongresa Komitato. S-ro v. Frenckell dankis en la nomo de la Komitato,
kiu konservos la memorajon kiel signon de sincera amo al nia Majstro.
Vigle aplaüdata ekstaris s-ro Setala kaj dankis la kongresanaron pro
la konfido, kiun i havis, veninte tiom multnombre en la malproksiman landon. Li koniparis nian movadon al ponto de norda lando al aliaj kaj esprimis sian ojon pri la cefa atingitajo de la Kongreso: unti generala organizajo.
S-ino Zanienhof emocie dankis pro la gastamo kaj afableco de la finnlandaj Esperantistoj.
Fine s-ro v. Frenckell fermis la Kongreson, kaj post komuna kantado
de la Himno la kongresanoj disiris, adiaüante unu la alian per ladeziro:óis
la revido en Nürnberg!
La Dek-kvara pasis. Vivu la Dek-kvina!
F. ELLERS1EK
(El Germana Esperaníisto)

ENLANDA MOVADO
BARCELONA. — En la grava «Acadèmia Mercantil Moderna*,
je la unuaj tagoj de A gusfo, S-ro Jaume Grau faris du propagandajn paroladojn eestatajn iu de pli oi 150 gelernantoj kaj
instruistoj de la Akademio. La parolanto pritraktis la utilecon de
Esperanto, efe el praktika vidpunkto, kaj detale citis la Foirojn
kaj komercajn entreprenojn uzantajn la internacian lingvon. Li
ankaü aludis la Konferencon de Instruistoj en Genève kaj diris
ion pri la pedagogia valoro de Esperanto, kiel preparo al la
ellernado de fremdaj lingvoj. Estàs komencita speciala kurso por
infanoj, gvidata de la parolinto S-ro Grau.
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— La societo «Nova Sento» aran is Esperantan Ekspozicion,
kiu estis tre vizitata. La 9an de Septembro, je la lüa vespere, i
estis solene malfermata kun eesto de la urbkonsilanto S-ro
Ramon Palau. S-ro Palau esprimis sian amon al iuj kulturaj
movadoj kaj diris ke Esperanto estàs unu el la plej atentindaj.
Li promesis helpi iurilate la esperantan movadon kaj, tute speciale, klopodi por atingi plialtigon de la subvenció kiun iujare
donas la Barcelona urbestraro al la societo «Nova Sento». En la
nomo de la esperantistaro diris dankajn vortojn S-ro Grau, de la
K. E. F., kiu anka parolis pri la signifo de la Ekspozicio kiel
pruvo de esperantista vivo. Post detala vizitado al la propaganda Ekspozicio, belege ornamita per palmoj, okazis intima
lun o kun esperantista] tostoj por la progreso de nia idealo. La
prezidanto de la societo, S-ro Gil, dankis la kunhelpon de iuj
Barcelona] samideanoj por sukcesigi la feston, kaj oni in íinis
per kantado de «La Espero».
Novaj kursoj komenci is sub gvidado de samideanoj Gil kaj
Bolós.
— La societo *Paco kaj Amo» malfermis du kursojn grandnombre eestatajn. iuvendrede okazas kun plena
sukceso paroIadoj en esperanto pri iuspecaj temoj. La 5a" de novembro
vizitis la grupon niaj germanaj samideanoj S-roj Dix, Seiíert kaj
Schaaf, kiuj ludis kelkajn muzikajn pecojn. Tre oje pasigis la
tempon akceptantoj kaj akceptatoj.
— La grupo «Barcelona Stelo» komencis novan «babilulan
rondon» iujn diman ojn matene. Novaj kursoj de Esperanto
estàs en preparo.
— La «Barcelona Fsperanta Societo» translo i is en la straton Baix de Sant Pere, 5, kie i povos pli oportune disvolvi sian
laborplanon. Kurso
okazas, gvidata de Pastro Fidel Orobitg.
iutage je la 7.a vespere kunvenas tie gesamideanoj.
— La librejoj «Rosals* (strato Porta-íerrissa), «Editorial Poliglota* (strato Petritxol) kaj «Ràfols» (Passeig de Gràcia) nun
vendas esperantajn librojn kaj akceptas abonojn al esperantaj
gazetoj. Ni rekomendas iíin al la samideanaro.
— Sinjorino Petronila Navas, edzino de samideano S-ro Beltri
kaj fratino de nia Administristo S-ro Pere Navas, mortis en Barcelono la lastan Oktobron. Ni esprimas al la karaj amikoj Navas
kaj Beltri nian sinceran partoprenon en ilia funebro.
TERRASSA. —La grupo «Lumon» eldonis novan propagandan
íolion «Terrassa-Esperanto», kun bonege verkita artikolo.
Okazas la jenaj kursoj: Grupo «Lumon» : Du (elementa kaj
supera) por viroj; unu (elementa) por fra linoj; kaj alia por infa-
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noj. ora Societo *La Llanterna»: Kurso por viroj. Respublikana
societo (Popoldomo): Elementa kurso. Societo «Joventut Terrassenca»: Supera kurso.
Nun lo as en Terrassa la Leipzigaj samideanoj S-roj Arthur
Dix, Walter Seifert kaj Willy Schaaf, kiuj trovis profesian okupon
en nia lando danke al la amikeco de siaj korespondantoj. Okaze
de ilia alveno, la grupo «Lumon» aran is feston la 22 an de oktobro,
diman on, posttagmeze. S-ro Chaler, nome de la Grupo, bonvenigis la tri samideanojn. Respondis al li per dankplenaj vortoj
la plej juna el la alvenintoj, la simpatia kaj jam kara amiko nia
S-ro Dix. S-roj Sobre, el «Aplec Esperanta Grupo» (Sabadell);
Alberich, el «Paco kaj Amo» (Barcelona); kaj Grau, Redaktoro
de K. E., paroladis esperante pri la fratiga sento de nia ideo. Fine
niaj germanaj amikoj denove salutis, kaj regalis nin per ludado
de kelkaj kantoj germanaj kaj esperantaj. Kronis la feston la
esperantista himno.
— «Esperanta Nesto» organizis por la 5.a de novembro propagandan kunvenon. Pastro Fidel Orobitg, kiu eestis la lastan Kongreson en Hèlsinki, rakontis siajn impresojn
dum la Ionga voja o tra fremdaj landoj kaj dum la Kongresaj
tagoj. Tre varme li sentigis la ojon sin senti dum kelkaj tagoj
en plena Esperantujo. Poste parolis S-ro Grau, el Barcelona;
S-ro Josep Serrat, Prezidanto de «Barcelona Esperanta Societo»
kiu elokvente kaj sprite invitis iujn tuj eklerni Esperanton kaj
veturi la proksiman jaron al Nurenbergo por konstati ian ta gecon; S-ro Marian Solà, el Terrassa,kiu trafe komparis la unuajn
pa ojn de Esperanto je la unuaj pa oj de iuj plej geniaj elpensajoj; S-ro Conrad Domènech, instruisto el Girona, kiu sin turnis
al la a skultantaj infanoj per bela kaj emocia parolo; kaj Pastro
Planas, Paro estro de Ripollet kaj fondinto de la «Esperanta
Nesto», kiu sen helpo de vortoj scias montri siau bonkorecon
kaj entuziasman samideanecon. La orfeono de Ripollet a digis
katalunajn popolajn kantojn, per tio pliagrabligante la feston. Je
la fino, iuj gesamideanoj kune kun la orfeono kantis nian
himnon.
RIPOLLET.
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