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L'ús

de 1 Esperanto

Aquest any, del 14 al 17 de maig, tindran lloc a
París dues conferències tècniques: la una per a l'ús
de l'Esperanto en el comerç i la indústria, sota el patronat oficial i subvencions de la Chambre de Commerce
i de la Fira de París. L'altra per a ús de l'Esperanto en
la Ciència, sota el patronat de molts membres de l'Acadèmia de Ciències de París — entre ells Charles Richet,
el qual ha escrit: "L'Esperanto és un idioma precís com
el francès, harmoniós com l'italià, capaç com el grec."
De l'I al 8 d'agost següent, a Ginebra seran fets en
Esperanto els cursos universitaris d'istiu de la Universitat fundada a Brussel•les per Otlet i Lafontaine. Entre els
professors d'aquests cursos en Esperanto hi ha eminències com Pierre Bovet, director de l'Institut J. J. Rousseau, de Ginebra, la més famosa institució pedagògica
del món, i Charles Baudoin, que en aquestes mateixes
planes ha estat dit que és un del psicòlegs més avançats. Jo us invito a concórrer als dits cursos universitai constaris, tareu que cap altre d'aquesta mena en anglès o francès ha tingut el nombre i diversitat d'inscrits
que tindran aquests en Esperanto.
extret d'un article de «La Publicitat, del dia 14 - 12 - 9241.

ATENTU, LEGU, KOMPRENU

Nur ma inskribitaj manuskriptoj sur unu flanko de iu paperfolio,
rale korektaj en kataluna a esperanta lingvoj estàs akceptotaj

ene-

u akceptitaj a ne, origiualoj neniarn estàs reseiuiotaj
«Deklaracio pri Esperantisnio» — (Akceptita de la Unua Kongreso, en sia
lasta kunsido) — Car pri la esenco de la Esperantisnio niultaj liavas tre malveran ideon, tial ni subskribintoj, reprezentantoj de la Esperantisnio en diversaj landoj de la mondo, kunvenintaj al la internada Kongreso en Boulognesur-Mer, trovis necesa latí la propono de la a toro de la lingvo Esperanto
doni la sekvantan klarigon — 1 La Esperantisnio estàs penado disvastigi en
la tuta mondo la uzadon de lingvo neíítrale homa, kiu «ne entrudante sin en la
internan vivon de la popoloj kaj neniom celante elpu i la ekzistantajn lingvojn naciajn», domis al la homoj de nialsamaj nacioj la eblon kompreni adi
inter si, kiu povus servi kiel paciga lingvo de publikaj institucioj en tiuj landoj,
kie diversaj nacioj batalas inter si pri la lingvo, kaj en kiu povus esti publikigataj tiuj verkoj, kiuj liavas egalan intereson por iuj popoloj iu alia ideo
au espero, kiun tiu au alia Esperantisto ligas kun la Esperantisnio, estos lia
afero puré privata por kiu la Esperantisnio ne respondas»
El «Esenco kaj Estonteco de la Ideo de Lingvo Internada» — «Fundamenta Krestomatio» — Per si meni la lingvo internada ne sole ne povas malfortigi la lingvojn naciajn, sed kontra e, i sendube devaskonduki aliliagranda forti ado kaj plena ekflorado: dank' al la necesecoellernadidiversajnfremdajn lingvojn, oni nun malofte povas reukonti homon, kiu posedus perfekte
sian patran lingvon, kaj la lingvoj niem, konstante kunpu i ante itnuj kun la
aliaj, iam pli kaj pli konfuzi as, kripli as kaj perdas sian naturan ri econ kaj
armon»
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La kiso sur la okuloj
Pro abelfluga kis' subita,
okul' klini as kvaza flor';
kaj en okul', pro tira' fermi ta,
pupilo batas kiel kor'.
Kis' sur okul'... Ho, kia brilo,
de mia kiso sub la varm',
en la de tim' plena pupilo,
kvaza birdet' en iu man'!
Aromas jam estonta ploro
sub la palpebroj en ridet';

kaj kun flugila mov-fervoro
batas pupil' en malkviet'.
Kaj irka ni la tempo fluas
en faiik-abisnion en ma llu ni'.
Mi Ce 1' okuloj viaj uas,
de viaj vidoj je 1' parfum'.
En kaptitec' via pupilo,
kiel alaiído en la man',
movadas sin kvazaü flugilo
por flugi for kun arda varm'...
GABRIEL ALOMAR
(Baleara poeto)
El la kataluna lingvo ttailukis

JAUME GRAU CASAS
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La Amo al la Birdoj
Unu el miaj plej fruaj rememoroj el mia infaneco jam rilatas al la
birdoj.
Dum tre malvarma vintro pasereto duoninorta pro frusto venis en nian
ambron. Evidente pla is al gi la varmo, ar i restis kaj fari is balda
maltimema, e familiara. Sed, ho ve! mia patrino in mortigis iumatene
tute neinteiice perpiede. Mi ploregis, ploregadis kaj ne volis plu vivi sen
mia arnata pasereto.
Ci tiun etan epizodon mi rememoris, kiam mi legis la supran temon
en la konkursoj de la i-jaraj Internaciaj Floraj Ludoj, kaj i anka instigis
min, skribi kelkajn liniojn.
Mi ne estàs oruitologiisto, kiel oni science diràs. Mi amas la birdojn,
sen ke mi sentas la devou ilin klasifiki la ordoj kaj specoj. Mi amas
ilin instinkte.
Okupante min jam kun la ideo partopreni en la konkurso, mi promenis iutage en la kamparo. Brilaj vannaj sunradioj flatis la teron kaj invitis min, eksidi sub ombrodonauta arbo. Tra la delikata foliaro lumetis la
blua ielo. Kaj je mia granda ojo birdo sidis sur malsupra bran o. Ne
miru, ke mi ekkomencis paroli kun i, ar i okulumis min tiel sa e, tiel
aminde, ke mi tuj divenis, ke i estàs ne ordinara birda estajo.
«Vidu birdeto», mi ekdiris, «mi deziras skribi iom pri la amo al vi birdoj.
u vi eble povus iel helpi min»?
Kaj je mia ega surprizo la birdeto respondis klare :
«Ho jes, tre volonte. Mi scias ke vi amas nian genton, kaj mi volas
tion rekoinpenci laíí mia poveto».
«Koran dankon, bela plumulo», mi diris; la birdeto ridetante korektis :
«plumuHno».
«Do, dankon, graciulino», rai da rigis. u vi bonvolus a digi kelkiom
pri la citita temo»?
«La amo al ni birdoj», instrutone ekpepis la birdineto, «havas diversajn motivojn. Mi diros la plej gravajn miaopiuie. Estàs unuavice nia
utileco. Ni, la übere vivantaj, plenumas la gravegan oficon de policistoj
de la kamparoj. Kiu povas nonibri, kiom da malutilegaj raüpoj, limakoj,
vermoj, skaraboj, mu oj kaj kuloj ni formangas iujare? Neniu! Estàs cifero neimageble granda. Sen ni, viaj kampoj, ardenoj, arboj kaj herboj
pli-malpli frue estus pereigitaj de tiu fi-insektaro. Kaj al la homoj mankus ia nutrajo vegetara. Pripensu la sekvojn! u do ne estàs nature, ke
la homoj nin amas?
Alian utilon alportas al vi la dombirdoj.
u rajte, u malrajte vi homoj tenas kreajojn niaspecajn kaptitaj, tiun deniandon ni ne esploru. En
la dauro de jarcentoj kaj jarmiloj lli ne plu konscias, ke ili estàs malliberuloj de la homo. La iama bredado estingis en ili la fajron de la liberenio.
Nun ili estàs necesegaj kaj utilegaj al vi. Multaj donas ovojn kaj bongus-
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tan viandon, kelkaj molajn plumojn por viaj litoj, aliaj. faràs servojn, kiuj
jam savis liomoju ei grandegaj dangeroj kaj mizero. Mi aludas la leterkolombojti. Ili iuj estàs efektivaj bonfarantoj al la homoj. Cu tial ili ne
povas postuli amon?
Sed ne sufi as. Kiu ornamas la apelojn de viaj edzinoj kaj filinoj
per la plej bela ornamajo? Cu ne estàs anoj el nia gento? Strtito, ardeo,
paradizbirdo — mi nomas nur la plej Cefaju — donas siajn plumojn por
viaj virinoj. Mi povas tion des pli bone kompreni» — la birdino iom gemis — Car e ni la inoj malhavas tíun kutimon.
e ni la viretoj estàs la
koketuloj. Ili portas la pli brilan pluiuveston. Inter la homoj ja ne ekzistas viroj-koketuloj», i iom ironie aldonis. «Do, viaj inoj havas pluan kaúzon por nin ami.
La lastan, eble plej gravan utilon mi ne povas ne mencii. Vi ja konas
la faniiliou de la cikonioj kaj tute ne ignoras, kiel netakseble gravaj ili
estàs rilate al via idaro.» Tiam i iomete honteme ridetis. «Mi ja bone
scias, ke vi homoj maturaj, granda aj, kleraj, skeptikaj ne kredas tion.
Sed viaj infanoj ie amas tiuju birdojn, kiuj gentile alportas frateíon a
fratíneton.»
«Pardonu, ke mi interrompas», mi diris. « io de vi citita estàs vera
kaj ne kontraíídirebla. Tamen ekzistas homoj sen amo al viaspeeaj estajoj. Ili asertas, ke vi kelkokaze e doma as fornian ante la seniita on au
la maturajn grenerojn el la spikoj».
«Jes, parte vi estàs prava. La paseroj, tiuj sentaíiguloj ekz. tiel agas
kelkfoje. Sed u la kaüzita doma o efektive estàs tiel granda? Mi neniam a dis is mm, ke la homoj tial ne havis sufi e por man i. Cetere,
ar vi parolis pri malutilo, bonvole pripensu u pro tio la homoj havas la
rajtou nin kapti, rosti kaj man i, kiel okazas en kelkaj landoj? Cu tio estàs justa? Gi estàs uekornprenebla barbarajo! Sed la homoj ja e bu egis unu la alian plej kruele, kion mi meni vidis anta malmultaj jaroj en diversaj partoj de la tero»!
«Sed por daurigi nian temon mi diràs, ke ni estàs amindaj anka pro
nia aspekto kaj precipe pro nia kantarto.
u ni ne estàs gràcia gento?
Rigardu tiun kinereon, kiel elegante i promenetas tie sur la tonoj de la
rivereto.
u estàs iel imitebla la koketa vostmovetado? A vidu la Iiirundojn, kolombojn kaj mevojn, kuu kiu nesuperebla arto ili traflugas la
aeron, farante jen bele proporcian spiralon, jen sagorektan linion de nutltaj metroj. Kaj la grandaj reprezentantoj de mia popolo, aglo, vulttiro,
akcipitro, kiel majeste ili vebas ofte milojn da metroj alte en la etero.
Iufoje ili ajnas flugpendi tute senmove, donante al la rigardantoj veran
ímpreson pri birda majesteco.
Alia ka zo, pro kiu homoj nin amas, estàs la beleco kaj multkoloreco
de nia pluma vestaro. Precipe viaj inoj atas tion, kiel mi jam diris. Kaj
vere ekzistas kelkaj inter la birdaro, kiuj reprezentas kaj e superas la
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pompan ielarkou rilate brilkoloron. Kiu ne atas la admiregindajn trogonon kaj paradizbirdon? kaj nialande la fieran pavon? Sed anka la modeste vestitaj pla as iam pro la armo de la delikata pluma vesto.
Sed la efa ka zo haviganta al ni la homan amon estàs la potenco de
nia kantarto. Kompreneble ekzistas bonaj kaj malbonaj kantistoj inter ni.
Sed kiam dol e, kortu e flutas nia kantre ino najtingalo duni varma somernokto kaj ia vo o jen tremas, jen jubilas mirige, u in estajo povas ne
ami tian artistan birdeton? A kiam oni frumatene promenas tia vekiganta arbaro kaj multaj birdetoj ojkantas kaj sur la kampoj trilas la ala doj,
u oni tiain ne sentas profundan emocion?
La plej konvinka pruvo, kiel multe la homoj amas nian kantarton,
estàs ke ili bredas ekzemple la kanarion pro ia kantotalento. Kiom da
fojoj i anta sor is al malfeli aj lo antoj de urbegoj a al homoj katenitaj pro longdaüra inalsano al lito, per la potenco de sia gorgo kaj lango
revojn pri trankvila, paca kaniparo, malla te bruetantaj arboj en malvarmetiga venteto, senfina floranta erikejo. Kaj la hoino alfor ita al mallaraj stratoj, altegaj domoj kaj polvoplenaj laborejoj vidas kaj amas en sia
birdeto la korpi on de io tio, kion li estàs devigata malhavi.
«Ho, vi estàs pravega, kara birdineto», mi interdiris eniocüte.
«Fine mi ne povas preterlasi mencii, ke la homoj nin birdojn amas anka el instruaj kaj sciencaj vidpunktoj.
Kio estàs pli bela, pli trafa simbolo de la familio, de la hejmo oi ekz. la
hirundo? Diligente i konstruas sian neston, ameme i kovas, nutras kaj edukas siajn idojn. Kaj la facilanima pasero estàs nesuperebla modelo de optimismo.Senzorge i vivas plenkonvinkite,ke la Sekvonta tago donos al i la
necesan nutrajon.Qi estàs iam gaja,e dum vintro ne perdas la vivkura on.
Al la honloj okupi antaj kun la birda mondo, i prezentas interesajn
problemojn. Cu la longaj migroflugoj, kiujn entreprenas iujare multaj el
ni, ne devas mirigi iuri pensemulon? Kaj al kiu uldas la homoj la flugmainon, entute la ideon, regi ankafi la regnon de la aeroj? Nur al la birdoj!
Vi certe scias, ke jam en la antikva greka mitologio estàs rakontite pri Dedalo kaj Ikaro, la unuaj flughomoj.
Do, vi vidas, amiko, ke ni birdoj meritas vian amon pro nia utileco, korpa beleco kaj kantarto. Ni meritas giti pro la gravaj instigoj, kiujn ni donas al vi la sòcia, instrua kaj sciencaj vidpunktoj. Rekonipence vian
amon ni plibeligas la tutan naturon kaj e vian propran vivon.»
Mia birdino-atnikino eksilentis. Post kelkaj gajaj pepoj i forflugis,
antaii oi mi povis sincere danki al i.
Mi ekstaris por iri hejmen, ar vesperi is. La tuta kaniparo estis ornamita de la lastaj sunradioj. Cirkaü mi en la foliaro de la arboj eksonis
niultvo aj birdokantoj vesperaj.
Kiam mi venis al la rivereto, penetris al mia orelo la dol aj flutmelodioj de najtingalo.
Menciita en la Xaj 1. F. 1.

JOSEPH B E R G E R
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Kanto de vagabondo
Piemiita Ce la I. F. L.

La polv' sur mia plaudo :
]en estàs mia lando.
La lito estàs ies ter',
Kovrilo mia la vesper'.
Birdar' al mi de oras
Per amuzanta or',
La nuboj min priploras,
Se tu as min dolor'.
Hej, hola! Kia granda oj'!
Facila vag' sur landa voj'!
Mi vagas preterfluge,
Sencele kaj senjuge,
Kaj al knabino, al amik'
Neniam ligu min radik'.
Radiko ja profunde
Penetras en la ter.
Kaj i iri os vunde.
Ni paru je sufer'!
Hej hola, kia granda goj'l
Ensola vag' sur landa voj'!
En blu' de V malproksimo
Sin banas la animo,
Dum inter prema cambra lim'
La koron kovras ranca im'.
Filistro - invalido

Do putru en la ni '!
Mi saltas el la sido
Kriante pro 1' feli ',
Se vokas min por granda oj',
Por nova vag' la landa voj'.
Se lumas sort' se nigras,
Mi prifajfante migras,
Kaj kiam kontrafl la stomak'
Malsato venas por atak':
Dum la stomak' eksonas
Grumblante kun ripro ',
Mi fajfe primon donas
Al ia basa vo '.
Hej, hola! Kia granda oj'
E la malsat' sur landa voj'!
Kaj se pleni is listo
Kaj venos la Fal isto,
Post mi edzino kaj infan'
Ne plorós orfe kaj sen pan'.
Mi falas en la ne o.
— Adia bela vag'!
Kaj la primorta prego
Nur estos korva grak'.
Anoncos poste hunda boj'
Kadavron sur la landa voj'.
KOLOMANO DE KALOCSAY
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Bul araj Popolaj Kutimoj
Premiita Ce X") I. F. L.

Belaj popolkutimoj kaj ilin akompanantaj ritoj restis e kelkaj popoloj
de la malnova idolana tempo. Kiel tradicioj ili diversigas kaj plidolcigas
la nuuan vivon. Jen kelkaj el ili, konservitaj e la bulgaroj.
LA NOVA JARO
Unu el la plej belaj festoj duni la vintro estàs la festo Nova Jaro a
Surovako, netradukebla vorto, signifanta proksimtane : saluton kaj bondeziron per frapado. ói estàs festo precipe por la infanoj.
iu el ni gardas
en sia animo la belajn memorojn de la infaneco pri tiu festo.
La vesperon anta la nova Jaro estàs nomata budna veter (la vorte :
maldorma vespero). 1 En la kamenon de la ambro, kie estos renkontata la
Nova Jaro, oui metas grandan tipon (budnik), kiu brulas kaj bruletas is
la mateno. Por la vesperman o estàs arangata la tablo, sui kiun oni metas tutan panon kun bruligita vakskandelo sur i, kompoton, man ajon de
porkokapo, kukon kaj fruktojn. Anta oi la vesperman o komenci as, la
plej nialjuna persono en la domo nietas vivantajn karberojn kaj Smirnan
timianon en la incensilon kaj incensas la man otablon kaj la tutan domon.
Interne en la kuko estàs antaue metitaj bone ellavitaj ar entaj kaj nikelaj
moneroj, por provi la ancon. La kukujo estàs metata sur la man otablon
kaj la kuko estàs tran ata je tiom da pecoj, kiom estàs la personoj sidantaj irka i,
iu prenas la pecon anta si kaj in malfennas por vidi Cu
li gajnas moneron. Kiu gajnas moneron, tiu estos feli a kaj ri a duni la
jaro. Grandan feli on havos kaj donace ricevas nionon tiu, kiu ternas je
la 12-a horo nokte.
La infanoj, knaboj pli a aj oi ses jaroj, ku igas frue, car la mateuon
atita krepuski o ili iros surovaki. La surovak'ilo estàs pretigita jani du
tagojn anta e. Gi estàs bran etohava kornusvergo, ornamita per alligitaj
sur i diverskoloraj rubandoj, paperstrioj a ru aj kaj bluaj diversdikaj
lanfadenoj. Ordinare al la surovakilo oni Iigas ankaa ormoneron. Frumatene la patrino vekas la infanojn, vcstas ilin en la plej novaj vestoj kaj ilin
forsendas por surovaki la parencojn kaj konatulojn. La stratoj de la vila o
estàs plenigataj de vivo — bruparolo, krioj, kantoj. La infanoj mar as ordinare pogrupe duope aií triope. Kiani ili alvenas al la domo, kie ili surovak'os, ili ekfrapas forte sur la eksteran pordon kaj vokas laütvoce la do-
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momastriiion por malfermi al ili. Enirinte, ili komencas surovaki, frapante
sur la dorso iun de la familio kaj samtempe dirante :
Súrova, súrova godína,
Vésela godína,
Cervéna jàbolka v gradína,
Pàlna kàsta s koprína,
Jívo zdravo do godína,
Do godína do amína.

Saluton, bondeziron por la novjaro,
Estu gaja la novjaro,
Ru a pomo en la gardeno,
Plena domo je silko,
Estu vivaj kaj sanaj is la venonta,
Gis la venonta jaro kaj por iam-

La surovak'antoj surovak'as auka tiujn, kiuj ankoraü dormas, frapante pli forte, por ilin veki. Post kiani iuj estàs surovakitaj, la domomastrino disdonas al la infanoj monerojn, nuksojn, avelojn kaj aliajn sekajn
fruktojn. Tiamaniere la infanoj vizitas la vila on is la niateno kiam ili
revenas hejmen. Anta oi rehejmi i ili jetas sian surovakilon ordinare
sur la tegmeuton de iu domo. La surovakilo ne devas esti kunportata
hejmen, Car aliè estos multaj puloj dum la jaro.
Kontraíí la Nova Jaro, samkiel dum la tago de 1. Januaro, estàs provata
la anco per krevado de kornusbur onoj. Oni kolektas bur onojn de la
surovakilo kaj unu post alia ili estàs metataj sur ardantan karberon apud
la kameno, anta kio oni dedi as la bur onon al iu el la membroj de la familio, al la afaro, al la grenkampo, vinbeiejo, ktp. Pro la ardo la bur ono
varmi as, grandi as kaj krevas forsaltante de la karbero. Se la bur ono
bone krevas kaj forte saltas, tio i signifas feli on por tiu, al kiu i estàs
dedi ita afí fruktabundecon de la grenkampo, vinberejo, ktp.
Kvankam la Nova Jaro estàs festo por la knaboj, tamen atika la knabinojn ligas ojaj memoroj kim gi.
Je Silvestro (de Sylva — arbaro kaj estro — re o), kontrau la Nova Jaro, la knabinoj de la kvaitalo kunvenas en iun domon por provi sian aiicon.
Ili prenas kupran kaldroneton, metas sur gian fundon tavolon de aveno kaj
gin pleuigas je akvo. Ciu knabino estàs pretiginta sian ringon, per kiu i
provos sian feli on dum la nova jaro.
iuj ringoj estàs metataj en la kaldroneton kaj oni miksas ilin bone kun la aveno. Post tio ili ekkantas :
Propàren petél
Prez dol bjàga;
Carvúl stjàga,
Njàgo móje.

Brogita koko
Tra valet' kuras;
Led uo premas,
Karulino mia.

La lasta verso estàs kiel rekanta o en iu strofo. Post la finkanto de
iu strofo, kiu signifas iuii viran metion, iu knabeto metas la manon en la
kaldroneton kaj eltiras unu ringon. Al kiu knabino apartenas la ringo, tiu
edzini os je tia, kian montras la finkantita strofo : pa tisto, kaldronisto,
gardenisto, skribisto, urbano, fremdulo, ktp.
IVAN H. KRESTANOFF
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Mono ne feli i as
Mencüta Ce Xai I. F. L.

Estàs malnova vera o, ke la mono ne feli igas. Tamen io dependas
de la mono kaj iuj svatas la monon, Sed la historio kaj la sperto pruvas
ke nur kontenteco kaj kutimi o feli igas. Ofte oni envias sian najbaron
a sian amikon pro iiiaj ri a oj a ilia situació en la societo; sed oni ne piïpensas ke in homo sia adaptas al sia situació, ke la matriculo kutime ne
estàs pli malfeli a oi la ri ulo, kaj ke la ri ulo ne estàs pli kontenta oi la
malri ulo. Ni iuj scias, kiom malfeli aj ni nin sentas, kiam ni suferas pro
iu ajn korpa doloro, kaj ke en tiaj niomentoj ni peusas : «Se nur miaj doloroj esus, kiom feli a mi estus!» Sed tamen post kiam la doloro nin forlasis, ni estàs, post la unua ek jjo pri la pliboni o, neniel pli feliCaj oi anta e
La kutimo ne plu suferi dolorou, balda fari as iutaga o kaj io estàs kiel
iam estis. Kiom multaj japripensas, kion ili efektivigus se ili posedus.
multe da mono, sed ili ignoras ke la kapableco de la homo, sentadi feli on
kaj ojon, estàs limigita, kaj ke tiu, kiu kutimi is elspezadi monon per plena mano, per tio ne povas havigi al si pli da plezuro oi tiu, kiu kutinii is
guadi nur modestajn plezuretojn. Sinjoro fumanta dikan havancigaron, po
unu dolaro, ne sentas pro tio pli grandan uon oi viro, al kiu e plej simpla
pipo tiklas la palaton. FeliCe la vivo estàs tia kaj la homo tiel dotita, ke
ni preska
iani povas adapti i al nia irka a o kaj ke ni e kapablas sentadi nin feli aj en la plej modestaj cirkonstancoj. Car la feli o ja ne dependas de eksterajoj, sed i ekïloras el la interna kontenteco. Kaj kiu
gustatetnpe scias agi, tiu e dum plej malliela tago ekkaptas sunradion,
kiu varmigas liti kaj heligas Han vivon. Se estàs plenumitaj nur la plej
ur aj vivbezonoj, se ni nur havas ion por mangi kaj trinki, ion por nin vesti
kaj tegmenton súper nia kapo, tiam citi el ni povas farigi feliCa. Kiu opinias, ke multe da mono estàs kondi o de iu plezuro, tiu vere eraras. La
ri ulo kutimi inta elspezadi la monon per plena mano," pro tio ne sentas
plej nialgrandan plezuron. Li konstante serCadas novajn plezurojn, car li
rapide trosatigas, kaj tiu ei Casado al Ciam pli fortaj sensacioj igas lin nerva kaj malgoja.
La malri ulo, kiu devas pari ne nur sian monon, sed ankaíi siajn plezurojn, guas konscie kaj prudente. EC honioj suferantaj pro tre peza sorto, kiel ekzemple blinduloj kaj kripluloj, ofte estàs tute kontentaj kaj íeiiCaj, Car ili alkiitiiui is al siaj cirkonstancoj kaj trovas kontentigon en la
íTialmulto al ili reslinta. La nombro da malkontentuluj estàs multe pli
granda inter la ri uloj oi inter la malri uloj, Car al ili, kiuj ne posedas riéajojn, la naturo ofte donacas internan ekvilibron kaj feliCigan kontentemon.
JAKOBO SCHMID
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La proksima Konéreso de K. E. F.
21-34 de majo l925-a. — Palma de Mallorca

Venu, karaj gesamideanoj, venti tien i: insulo Mallorca atendas vin
kaj la Palmaj sanicelanoj deziregas manpremi la pretermarajn esperantistujn por kunfrati i kun íli dum kelkaj tagoj, en kiuj okazos la solena Xll-a.
Kongreso de la Kataluna Esperantista Federació kaj la grandiozaj Xl-aj. Internaciaj Floraj Ludoj, kies solenajoj estos tre sukcesaj kaj brilaj, la informoj ricevitaj pri nia festaro, kiun honoros, krom niaj katalunaj samideanoj, saniideanoj el diversaj landoj. Ni tre esperas, ke kune kun la pioniroj
de nia movado neesperantistaj personoj anka venos vizili nian arnian
insulon, kiel i estàs noinita de freniduloj, kiuj jam vizitis gin. Por iuj nia
proksima Kongreso estos interesa: post la laborkunsidoj, Floraj Ludoj,
oficiala festeno, k, t. p., la kongresanoj dezirantaj ekskursi tra nia bela Mallorca povos fari tion, por kio kaj por detale sciigi la samideanaron pri la
prezoj de la ekskursoj, tenipo por efektivigi ilin, kondifioj de lo ado e hoteloj, kosto de la veturo kaj fervoja voja o, kongresa kotizo kaj aliaj sciigoj
pri nia venonta Kongreso kaj giaj anuizajoj, ni publikigos sur nia presorgano «Kataluna Esperantisto» la decajn inforniojn kaj notojn.
Decidi u, estimataj gekunbatalantoj, eesti nian Kongreson; preti u
sukcesigi in; entuziasme iru anta en, da rigu vian la dindan agadon kaj
kiel cïam pruvu al la tuta niondo ke nia kara Esperanto ne estàs mortinta
lingvo, ke la kreajo de nia Majstro jam estàs praktika kaj utila helplingvo
por eia] servoj kaj homaj bezonoj; kiopodu varbi al nia movado plej
grandan nombrou da uovaj samlingvanoj por la gloro de nia sankta afero
kaj por la baldaü venko de ni dezirata; faru tion, mi petas, por honori la
rememoron de la sctimorta kaj neforgesebla D-ro Zatnenliof.
Tial, ke dum nia Kongreso okazos la festo nomita Floraj Ludoj, al kiu
prezentas literatura oju iulandaj verkistoj, mi altiras la atenton de la samideanoj, kiuj aiikorafí, pro ilia nelerteco verki versa ojn a prozajojn, ne
gajnis premion je la antafíaj literatura]' konkursoj, kaj de tiuj, kiuj ne kuragis
prezenti siajn verkajojn al la gisnunaj okazintaj konkursoj, pri tio, ke ili,
sentiine decidu partopreni la nomitan íiteraturan feston, ar la listo depremioj por niaj proksimaj Floraj Ludoj estàs tre grava kal pli facile oi
anta e kredeble, nniltaj samideanoj estos premiataj pro la multenombraj
temoj laüvolaj. La granda nombro da premioj estàs sendube la tinua sukceso atingita de la Organiza Komitato, kiu deziregas ke aligu kaj eestu
nian Kongreson, krom fremdaj samideanoj, la esperantistoj el iuj hispanaj regionoj, kiujn ni tutkoré kaj frate invitas por tiu celo. Atentu, do, nian
alvokon, karegaj kamaradoj.
iuj geesperantistoj venu Insulon Mallorca dum la venonta majo, por
honori nian Kongreson!
Ni íntuziasme kaj sincere atendas vin. Koran saluton al iuj is kiam
estos eble povi irka premi vin kaj amike premi viajn manojn.
NARCISO BOFILL
Pfezidanto de la O. K.
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Plena Listo de la Premioj
por la XI ai Internaciaj Floraj I/udoj
Al la esperantistaj verkistoj:
La Komitato de la XIai INTERNACIAJ FLORAJ LUDOJ vin salutas kaj in-

vitas partopreni la jeiiajn konkursojn.

ORDINARAJ

TEMOJ

ORIGINALAJ TEKSTOJ

I. — Originala versajo kantanta Amon.
II. — Originala Ama verko en prozo
TRADUKITAJ TEKSTOJ

I. — Traduko de la versajo «La Pastoreta». (Vidu antaíían numeron)
II. -Traduko de la prozajo «Via Blanquerna». (Vidu anta an numeron)

EKSTERORDINARAJ

TEMOJ

(La temo estàs la vola, se oni ne difinas gin)
I. — Premio de: S-ro Narciso Bofill, in eniero, Palma: 100 pesetoj.
II. — S-iuo Maria Fornaris de Bofill, Palma; 50 pesetoj.
III. — F-ino Amàlia Bofill Fornaris, Palma: 50 Pesetoj.
IV. — S-ro Aiitonio Rosselló, Direktoro de Companía Mallorquina de
Electricidad, Palma: 100 pesetoj.
V. — S-ro José Salom, masonisto, Palma; 50 Pesetoj .
VI. — S-ro Pedró J. Tous, Fabriko de ma inoj, Palma: 100 pesetoj.
VII. — S-ro Miguel C. Oliver, jugisto. Palma: 50 pesetoj. Temo: Altaj
konsideroj de ordo morala, religia, pedagogia, ekonomia kaj regiona kiuj
konsilas la restarigon de la «Normal de Maestras» sub la gvido de la «Religiosas del Real Colegio de la Pureza» de Palma.
VIII. — S-ro Mariano Jaquotot, Materialoj por konstruajoj, Palma: 50
pesetoj.
IX. — S-ro Jaume M. Granada, Palma: 50 pesetoj.
X. — Banko «Fomento Agrícola de Mallorca», Palma: 100 pesetoj.
XI. — Banko «Crédito Balear», Palma: 100 pesetoj.
XII. — «Fomento del Civismo», Palma: 50 pesetoj.
XIII. — «Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares», Palma:
50 pesetoj.
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XIV. — «Associació per la Cultura de Mallorca», Palma: 50 pesetoj.
XV. — «Banco Vitalicio de Espaiía», Palma: 50 pesetoj.
XVI. — «Ferrocarril de Sóller», Palma: 50 pesetoj.
XVII. — Ru a Kruco (Santa Cataliua,), Palma: pesetoj.
XIII. — Prezidanto de K. E. F.: 100 pesetoj. Temo: Plej bona elekto kaj
traduko de katalunlingvaj verkajoj de valenciaj a toroj.
XIX. — Sekretario de K. E. F.: 100 pesetoj. Temo: Plej bona elekto kaj
traduko de katalunlingvaj verkajoj de rusiljonaj a toroj.
XX. — Episkopa Mo to de Mallorca: 100 pesetoj.
XXI — Camara Oficial de la Propiedad Urbana de Palma: 100 pesetoj.
XXII. — Sociedad General de Tranvias Eléctricos, Palma: 50 pesetoj
XXIII. — Esperantista Klubo Palma: 100 pesetoj.
XXIV. — Oficiala ambro de Komerco, Industrio kaj Navigado de Palma: 100 pesetoj.
XXV. — Fomento de Turismo de Palma: artobjekto pri Palma.
XXVI. — Asociación de la Prensa de Baleares: 50 Pesetoj.
XXVII. — S-ro Fernando Ramírez, Sekretario de Delegación de Hacienda de Baleares: 50 pesetoj.
XXVIII. — S-ro Miguel Guasp, ministestro, de Palma: 50 pesetoj.
XXIX. — S-ro Antonio Coll, agrikulturisto, de Palma: 50 pesetoj.
XXX. — Esp. Grupo «óerona Espero», Girona: 50 pesetoj. Temo: Kanto al la latina maro.
XXXI. —S-roj efoficistoj kaj Oficistoj de Po to, Palma: 100 pesetoj.
XXXII. — S-ro Rafael Blanes, direktoro de «Kompanio de Fervojoj de
Mallorca»: 50 pesetoj.
XXXIII. — «Mo ta Kolegio de Prokuristoj», Palma: 50 pesetoj.
XXXIV. — «Veloz Sport Balear», Palma: 50 pesetoj.
XXXV. — «Mallorca Societo Protektanta de Bestoj kaj Plantoj», Palma: 50 pesetoj.
XXXVI. — S-ro Bartolomé Font, pastro, Palma: 50 pesetoj.
XXXVII — «El Hogar del Porvenir», Palma: 50 pesetoj.
XXXVIII,— «Mo ta Kolegio de Advokatoj», Palma: 50 pesetoj.
XXXIX. — «Oficiala Kolegio de Farmaciistoj», Palma: 50 pesetoj.
XL. — «Oficiala Kolegio de Kuracistoj», Palma: 50 pesetoj.
X-LI. — «Federación Patronal de Mallorca»: 50 pesetoj.
Inspiron al iuj por la gloro de nia Literaturo!
Kolomano de Kaloksay, prezidanto. — Jakob Scinid. — Eüsebjo Artigas. — Narcís Bofill. —Fred. Pujulà i Vallès. — S. Alberich Jofre, sekretario.

NOTOJ
I. — La a toroj de la kvar premiitaj Ordinaraj Temoj (Originalaj Tekstoj I, II; Tradukitaj Tekstoj I, II) ricevos la orde bele binditan ekzempleron
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de la verkoj: Pro I tar, Kataluna Antologio, La Tragedio de l'Homo, Fabiola.
Se la merito de la premiitaj aütoroj de la Iradukitaj Tekstoj /, //, tion konsilos, oni premios gin per unu el la premioj por temo laüvola.
II. — Al la aütoro de la plej bona teksto (versa o a prozajo) el la kvar
ordinaraj premiitaj verkoj, la Komitato alju os la Naturan Floron kaj la
rajton elekti Re inon de a Festo.
III. - La verkoj prezentotaj devas esti verkitaj en Plene Fundamenta
Esperanto kaj ne ankora eldonitaj nek anoncitaj.
IV. — La Festo de la Xlaj. Internaciaj Floraj Ludoj okazos en Palma
de Mallorca dum la Xlla. Kongreso de «Kataluna Esperantista Federació»
Majo 1925.
V. — Sur la manuskriptoj—kiuj devas esti ricevitaj antaü la 15 de marto
1925 e la Sekretario de la Floraj Ludoj (S-ro S. Alberich Jofre, str. Bretón
de los Herreros, 18, l.er l.a Barcelona) — oni devas skribi devizon, kaj sendi en koverto fermita, kiu portos la saman devizon, la nomon kaj adreson
de la verkinto.
VI.— Manuskriptoj ne estos resendataj, ec se ili alvenis post la datolimo por la akcepto de verkoj. Oni konservu kopiou de manuskriptoj.
VII. — La rnembroj de la Ju ontaro partoprenos en neniu el la konkursoj.
VIII. — La komitato publikigos la veredikton per «Kataluna Esperantïsto» kaj per la esperantaj kaj katalunaj gazetoj, kiuj bonvolos in represi.
IX. — La premiitaj verkoj fari os propra o dum unu jaro de la Komitato de la Floraj Ludoj, kiu zorgos pri ilia publikigo sur «Kataluna Esperantisto» a aliaj Esperanto-gazetoj. Permeson porreprodukto dum tiu unua
jaro oni devas peti de la Redakcio de K. E.
X. — Eventuala alju o de «Subpremioj» nur signifas honoran mencioii,
Car ne estàs aliaj efektivaj premioj krom tiuj difinitaj en la nuna alvoko.

LISTO DA VERKOJ RICEVITAJ
1. Un sonnet sans défauts vaut seul un long poème. — 2. En versfarado, formo estàs funda. — 3. Versa tradukado estàs rekreado. ~ 4. Kaj Dio
la Eternulo konstruis el la ripo, kiun li preuis de la homo, virinon, kaj Li
venigis iri al la homo. Qenezo, II, 22. Kaj Dio rigardis ion, kion Li kreis,
kaj vidis, ke i estàs tre bona. Qenezo, I, 31. — 5. Lingvo sen Poezio estàs
korpo seu spirito: mortintajo. — 6. Finis coronat opus. — 7. Domine, da
mini pacem. — 8. Esperantistino. — 9. Avis rara. — 10. Vivanta strofo.
NOTO. — Una el la premioj por temo laüvola estos alju ata al la plej
bona propaganda lernolibro pri Esperanto por katalunlingvanoj.
Preseraroj. En nia lasta numero en ovigis kelkaj preseraroj, kiuj estàs
korektitaj per la nuna represo.

Katedralo. - Flanka aspekto.

L a scenurbo de la X I I a K o n reso de la Kai
Internaciaj

Palma de Mallorca!.... Nomo kiu elvokas remeniorojn pri estintaj gloroj en iu spirito kataluna!.... Via gotika katedralo, kies bel ajnaj turpintoj
reflektigas en la trankvila akvo de la haveno, diràs al jus alveninta vizitanto ion pri la plej prospera epoko de nia historio.
La re a palaco, fortikajo Templaris, kastelo Bellver kaj centoj da diversa) detaloj, prezentas al ni rememoron pri tiu tempo en kiu Katalunujo
estis unu el la efaj tatoj apud la Mediteranea Maro.
Sed nomante vin, Palma de Mallorca, estàs ja kvazau oni nomas vian
tutau insulon, kaj kio plej arma faràs vin estàs la naturbelajoj sidautaj
irka vi por revigi la matïstojn, kiuj albordi as por ripozado.
Kiam neniu homa piedo surpa is vian teron, dekoju da jarcentoj an-

òenerala vidajo

U u n a E s p e r a n t i s t a Federació, kaj de la XI aJ
/loraj Ludoj
PALMA DE MALLORCA
ta e, kiani via unua loganto ne estis stariginta ankora la unuan dolmenon,
jam la naturo izadis en via internajo, en la subtera mallumo, la mirindajn
lo ejojn de gnomoj kaj feinoj, la senkomparajn grotojn kaj kavernojn Artà
kaj Monacor.
Kaj sur via suprajo la ondegoj modelis viajn abruptajn marbordojn, kaj
formi is viaj armaj valoj parfumitaj de oran ujoj kaj citronarboj.
Rigardinte vin kaj viajn fratinojn, la ceterajn balearajn insulojn, oritajn
de la SLino, kronitajn de mara a mo elirinta el la ondoj kvazaíí aro de ravaj sirenoj, la genio - fantazio de nia plej glora poeto, Jacint Verdaguer,
enkorpigis la spiritan legendon pri via kreado, indan je la klasika mitologio.

jjla urbo kaj haveno.

Vida o de «Les Illetes», niarboido apud Palma.

Ekstera o de la Kastelo Bellver.
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Eksterordinara kunsido de K. E . F.
21 a de D e c e m b r o l 9 2 4 a
En la granda salono de nia laule a sidejo, e Ateneu Enciclopèdic Popular, okazis je la kvara kaj duono posttagmeze la Eksterordinara Kunveno
de nia societo.
eestis in la Direkta Komitato, multnombraj esperantistoj kaj reprezentantoj speciale delegitaj de la ali intaj prupoj: Nova Sento, Paco kaj
Amo, Barcelona Stelo el Barcelona, Lumon el Terrassa, Aplec el Sabadell,
Frateco el Vendrell; letere ali is au proponis an ojn, kiujn oni legis au
pridiskutis, la grupoj óerona Espero el Girona kaj Bela Espero el Manresa.
Nia Prezidanto S-ro Delfí Dalmau unue memorigas ke en tiu- i monato plenumi as la datreveno de la naski o de D ro Zamenhof, dato kiu preska koincidas kun la morto de lia fervora edzino S-ino Klara Silbernik, je
kies memoro kaj kiel plej lasta saluto li petas kè iuj eestantoj stari u
momente kiel signon de respekto.
Tuj poste li legas la proponon de la Direkta Komitato, koncerne la
an ojn íarindajn en la regularo de nia K. E. F., kaj jam publikigitaj en la
anta a numero de nia gazeto.
Sendiskute estàs aprobata la Tria regulo: Por bone plenumi la anta an
paragrafon, K. E. F., eldouos gazeton, kies organizado estos regulata per
speciala interna regularo prezentata de la redaktoraro kaj antaüe akceptata de la Direkta Komitato. Abonprezo de la gazeto estàs 6 pesetoj po jaro.
Post longa diskutado en kiu partoprenas S-roj Grau, Amades, Torrents,
Herp, Claramunt, Alberich, Solà, Dalmau, Comadran kaj aliaj, la paragrafo
4a de nia regularo estàs redaktita jene:
La K. E. F. konsistos el asociaj kaj izolaj membroj; la unuaj estos federacianoj per la grupo al kiu ili apertenas kaj la aliaj la maniero privata.
La diversaj grupoj el kiuj konsistas la K. E. F. kontribuos al gia subteno per la monata kotizo daO'lOptoj. po membro kaj-la individuaj membroj per minimuma kotizajo de 3'50 ptoj. po jaro.
Regulo 5.a — La K. E. F. estos regata de Direkta Komitato, renovigebla iujare, konsistanta el Prezidanto, Vicprezidanto, Sekretario, Vicsekretario, Kalkulisto, Kasisto, Administristo kaj kvar Vo donantoj.
Regulo 12.a — Tiu Ci Federació agados se nur du organizitaj grupoj a
tridek izolaj membroj in konsistigas. En okazo de disigo, post oficiala decido, la mono ekzistanta estos liverata al la kaso de la Konstanta Reprezentantaro de la Naciaj Esperantistaj Societoj.
Post la aprobo de la an oj proponitaj al nia regularo, kies definitiva
kaj jam korektita teksto, oni povas vidi kaj legi sur la koverto de nia gazeto, nia Prezidanto eklegis la leterojn inter angintajn kun la Prezidanto
de Iberia Konfederacio koncerne nian ali on al tiu organiza o: unuanime
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kaj sen ies kontraüstaro estàs aprobita la sinteno de nia Direktanta Komitato kaj oni decidas ne ali i materie al la Konfederacio sed alporti al i
nian tutan moralan aligon kai helpon iam kiam klopodo estàs efektivigota
e la Hispana tato.
Post propono estàs elektitaj kiel Vo donantoj de nia Komitato, unti
kiel anstata anto de S-ro Pérez, eksi inta, alia nova konforme al Jus aprobita regularo, niaj karaj samideanoj S-roj Isidre Torrents kaj Lluís Domènech, amba el Barcelono.
S-ro D. Dalmau raportas al la eestantaro pri la taskoj jani entreprenitaj por nia proksima Kongreso en Palina de Mallorca, kiu certe estos
granda sukceso por la movado en nialando, kaj oni decidas ke la kunveno
montru sian estimon al niaj karaj Mallorca' j samideanoj S-roj Narcís Bofill
kaj Joan Barceló.
Posttio i la Prezidanto fermas la kunvenon je la sepa vespere.
La sekretario-raportanto
MARIAN SOLà

N o v a j perspektivoj.
Unuanime la partoprenintoj en nia eksterordinara generala kmisido
alprenis la plej efikajn decidoju sendan erigi la fuudamentojn de K. E. F.kaj
lar e malfermi la pordojn de iuflanka subteno al iuj enlandaj esperantistoj.
Sur tiu i numero iu leganto trovos la grupano angojn akceptitajn.
Laü ili iu grupo povas ali i al K. E. F. pagante tre malaltan kotizon
po membro. Tiu malalte fiksita kotizo donos rajton al iu grupano partopreni niajn kongresojn, vo doni pere aü senpere de kornuna reprezentanto
kaj, krom tio, kio estàs plej grava, íinance reguligos nian kason kaj efike
akcelos nian movadon, kiu nepre bezonas la helpon de iuj por pa i rapide
anta en.
Nia membraro grave kreskos tre kredeble. Nia reprezentanto e la
Konstanta Reprezentantaro akiros pli altan reliefon. La katalunaj esperantistoj atingos pli altan personecon en la niondo esperantista kaj fine
havos solidan organizajon.
La kotizajo por izoluloj estàs pli alte fiksita en la konvinko ke izoluloj
paras la subtenon de grupo kaj sekve povas pli multe elspezi por la ko-
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muna organizajo, kiu ne dormante sur la akirotaj la roj komencos aktivan
laboron por plikresklgi la ekzistantajn grupojn kaj laíípove helpi la starigon de novaj en lokoj, kie la inovado estàs malvigla au kie la afero malvarmi is kaj bezonas kunhetpon por antaüeniri.
Ni estàs certaj, ke iuj grupoj sendos sian ali on al K. E. F. akceptante la novajn devojn, ke inj izoluloj tuj sendos ankaü sian kotizajon kaj fine
ke èiuj fideluloj fervore laborados por ke en la dauro de mallonga tempo
iuj esperantistoj de Balearaj Insuloj kaj Katalunujo estu en niaj vicoj.
iuj aniikoj senlace laboru por ke la nova jaro estu la plej efika epoko
de nia enlanda niovado.
La demando pri la Iberia Esperantista Konfederacio estis solvita.
La regulo VIII de la citita Konfederacio diràs: « iu federació liveros al
la Konfederacio iumonate po 0'35 pesetoj por éiu konfederaciano». Nia
federació, kiu tiel loiigan tempon publikigas propran organon kaj internacie havas memstaran personecon, ne povas nek devas forlasi sian tradicion portransdoni al I. E. K. tiel gravan parton de la enspezoj. Tio estus
memmortigo. Tio devigus nin al malaperigo de nia gazeto kaj forlaso de
niaj entreprenoj.
Tamen, la gvidantoj de I. E. K. povas esti certaj, ke ni kun fervoro
helpos iuu eutreprenon, kiu bezonos koinunan laboron.

Klara Zamen of
Kiom da fojoj la viro povis atingi plej altajn bonojn por la homaro
dank' al la fervoro kaj komprenema koro de virino! Klara ZAMENHOF estis por nia majstro la plej lojala helpanto en la tempoj malfacilaj.
Kiam Zamenhof bataladis kontra anta ju o kaj skeptiko, en la teruraj
horoj de malespero kaj doloro li trovis iam en sia kamaradino la plej bonau komprenaiiton kaj instiganton.
ia alta koro kunfandi is en la lia kaj
amba bataladis por la bono de !' homaro, kontra mokado kaj indiferento.
Ne plu estàs inter ni la Iieroino de nia niovado. La batalantino falis.
irka i la tutmonda esperantistaro alten levas la standardon kaj kantas
Ni juris labori, ni juris batali,
Por reunuigi Phomaron.
Subtenu nin, Forto, ne lasu nin fali,
Sed lasu nin venki la baron
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Bibliografio
N i recenzas verkojn duope rícevitajn

ALBRECHT DORER. Vivo kaj verkado de la fama germana pentristo.
28 bildoj pri liaj verkoj kun biografio kaj klarigoj de Hans Kock-Miinchen.
Eldonita de Sud-germana Esperanto-Eldonejo, Oskar Ziegler, Deisenhofen bei München, 1924, 48 pa oj, 23 X 14. Prezo : 1.40 ormark.
Certe la verketo trovos la pla on, kiun la eldonintoj esperas de la esperantistaro. Zorge eldonita, korekte verkita, la libro fari as trezoro ne
nur por esperantistoj sed por iuj art atantoj. La desegna oj iafoje prezenti as kun eraroj kaj teknikaj malperfektajoj sed enerale oni konstatas
admirindan delikatecon kaj profundan senton de la fama Dürer.
Plezurege oni rigardas la akvareldesegnajojn «Kuniklo» kaj «Granda
Herbajo» kaj la kuprogravurajon «Sankta Hieronimo». La esperantistoj
faros al si grandan honoron a etante tiun i grandan verketon. — SALJO.
AMAJ POEMOJ de Jaume Grau Casas. Eldonita de la aútoro, al kiu oni
devas sin turni por a eto, str. Claris 72, Barcelona. 1924, 32 pa oj, 17 X
12. Prezo : 1 peseto.
Ni malavare devas laíidi nian poeton, ke li mera donis en bela libreto
amason da poemoj, originalaj kaj tradukitaj, e kies legado oni sentas la
ravan inspiron de la verkinto. Malfacile oni povus diri, kiu poemo superstaras alian, tamen, kiel brila perlo reliefigas kun dol a parfumo «Kanto
de 1' Trobador». El la tradukajoj el kataluna lingvo fari as aparte citinda
la trafa traduko de «Beno de la Man otablo», kies ritmo dol e sonas kun
nekomparebla stilo.
Tre varme ni rekomendas al Ciuj amikoj, ke ili balda havigu al si la
allogan verkon de nia kara Grau. — SALJO.
KEINOTEKOISEN YHTE1SKIELEN MAHDOLLISUUKSISTA JA ESPERANTOSTA.

Parolado : Pri la eblecoj de artefarita komunlingvo kaj Esperanto, de H.Salokannel. Finnlando, 1924, 16 pa oj. Prezo : 1 mk.
Bro ureto kun celo propaganda por finnoj. La tekston mi ne povas
ju i ar mi ne scipovas finnan lingvon. Tiaj bro uretoj en nia kataluna lingvo pri aspektoj diversaj de nia afero bone ta gus por propagando en diversaj rondoj. — SALJO.

TRI LIRIKOJ de Shakespeare, muziko de M. Francis, vortoj tradukitaj de
la eldoninto A. J. Asliley, Farnley, apud Huddersfield, Anglujo. 1924, 12
pagoj. Prezo : afrauk. L 0/1/7.
(1) Madrigalo (el «Measure for Measure» ak. 4, se. 1) navas melodion
dol an kaj inspiritan en sia trajto melankolika. La akompano bone ordigita kaj samtempe harmonia kompleligas gian belecon.
(2) Fidele (el «Cymbeline» ak. 4, se. 2). La unua motivo estàs meló-
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dia kun akompano trafa por i. La dua, gaja, estàs atinda kaj plena de
fortikeco. La Moderato kaj pli malrapide estàs el bela melodio kaj adekvata akompano, kio faràs la komponajon laüdinda.
(3) Carpe Diem (el «Twelfth Night» ak. 2, se. 3). óin ornamas en la
komenco ludema gracio, kiu poste farigas inelankolia, ripeti ante en la unua
taktero kaj fini ante per gusta rallentando.
La vortoj estàs uste tradukitaj kaj konservis tra la traduko belan rimon. Mi rekomendas la verkon al iuj muzikamantoj. — JOFRE.
SKOTLANDA PEJZAQO. Kolekto de vidajoj eldonitaj de Higgie & C°,
Rothesay, Skotlando. 50 pa oj. Prezo : 1 ilin o. Estàs aldonita 32-pa a
bro ureto «Kondukauto en belega Skotlando». Prezo : 4 spesdekoj.
Belaj vidajoj, priskribo de la lando, moroj, historio, karaktero, k. t. p.,
io en malbela Esperanto kaj multaj eraroj. — SALJO.

PRO I TAR, romano el la antikva Babela historio, originale verkita de
H. A. Luyken. Kartone bíndita volumo, klare kaj korekte presita, kun
XXIII apitroj kaj 304 pa oj, 13X19 cm. Eldonis : Ferdinand Hirt & Sohn,
Leipzig, 1924. Prezo : 4 germanaj markoj.
Tiu - i romano elspiras delikatan senton religian. «I tar» estàs la nomo de diino adorata de idolanoj en la Babela imperio. La temo de la romano estàs bataloj inter la fanatika Babela pastraro kaj la sekvantoj de
malnova vera kulto al Jehova. Lemuel, la vera heroo de la romano, malkovras iujn intrigojn kaj krimojn de la idolanaj pastroj, kaj penas defendi
kontra ili sian amikon Ornar, kiu estàs fidela al la religió de Jehova sed
sentas amon por altranga kaj ri a virino, Zalmuna, sekreta pastrino sin dedi inta al I tar. Pro I tar, pro la deziro ke iuj adoru in, okazas niultnombraj intrigoj en Betra kaj en la urbego Babel, kiujn sukcesas venki la
veraj kredantoj. Multaj interesaj scenoj okazas en la kortego, partoprenataj de la geregoj, de la efpastroj, de la tuta popolo. En tiu- i romano,
kiun tre agrable oni legas, estàs kelkaj figuroj tre bone desegnitaj, kaj enerale ia argumento estàs tre lerte disvolvita.
Tuj oni rimarkas ke la a toro posedas profundajn historiajn konojn
pri la koncerna epoko, car en lia verko trovi as amaso da tre interesaj detaloj arkeologiaj, lingvaj, pri popolmoroj, kortegaj kutimoj, k. t. p. Kelkaj
priskriboj de palacoj kaj temploj meritas, per si solaj, ta legadon de tiu dokumentite verkita romano. Iafoje iaj pa oj havas tiun «epokan guston»,
kiun havas «Quo vadis?» a «La Faraono».
Ne la malplej interesa parto de «Pro I tar» estàs iaj konsideroj filozofiaj aú religiaj. La verkinto sukcesas sentigi simpation al la figuroj defendantaj la simplan malnovan kulton, súper la degenerinta kredo je idoloj.
la tendenco estàs en tiu romano, en kiu oni plendas la religian nefervoron
de tiuj, por kiuj estàs indiferente u regas Jehova au Baal. Tamen, unu
el la romanpersonoj diràs, ke tio opiniata de unuj herezo a idolajo povas
havi por aliaj veran kaj noblan emocion religian. El tiu eklektika vidpunk-
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to, ni respektu ies religian senton kaj nevolu perforte trudi la nian. La
tendenco, au, pli bone la gusto de la romano «Pro I tar», ne devas ka zike
iu indiferentulo ne volu legi gin. Kiel dirite, i estàs multflanke atentinda.
Nun alvenis la kritika parto de tiu-Ci recenzo. La stilo de «Pro I tar»
enerale ja estàs fundamenta, bona, sed en kelkaj okazoj ne tute internada. Mi seutas en i kelkajn naciismojn kiujn mi ne mal atus en traduko
( ar parto de la intereso de traduko estàs la reflekti o de la spirito de la
tradukita lingvo), sed kiujn mi tute kondamnas en romano originale verkita.
Mi trovas, se ne nekorekta, almena neeleganta, la uzadon de kelkaj
prepozicioj. Ofte la a toro uzas per kaj en, kie pli bone aspektus de kaj
dum. Anstataíí «via kura o plenigas min per admiro» (p. 108), mi uzus de.
Mi rezervus per por la okazoj similaj al tiu- i: «ili plenigis la matracojn per
lano». Kelkfoje S-ro Luyken uzas esprimojn, kiel ekzemple : en la nokto,
kie pli ta gus dum. Anstataü «vi superas perlerteco iujn komercistojn»
(p. 27), mi uzus en, au pri aü etje. Ni profitu la okazon por konstati ke la
uzado de la prepozicioj estàs la plej anceli anta afero en Esperanto.
Lerni la lingvon estàs ja relative facile, sed lerni literaturan stilon ínternacian estàs malfacilege.
Pli oi «frue en la tago» kaj «frue en la mateno», mi preferus «frumatene»; pli oi «en la dauro de kelke da minutoj» (multfoje uzata), mi atus «dum
kelkaj minutoj».—En la frazo «aro da belaj briliantoj en formo de rikoltilo au
kvaronluno» (p. 9), estus pli bona la vorto «fal ilo» ar nur «falcilo» navas
difinitau formon.—Ne atinda estàs la esprimo <malmemoras» (p. 12).—Anstataü «kiuj pli oi sufi os por viaj persekutantoj» (p. 112), mi preferus «kiuj
estos pli oi sufi aj» a «kiuj pli oi necese sufi os». — Oftege estàs uzata
la formo «elveni» : en kelkaj okazoj rai atas la nuancon, sed alportas nenian utilon uzi preskaü sisteme «elveni» anstataü «aperi». Cu eblebaldaü
oni diros «malelveni» en la senco «malaperi»? — En «fari aran ojn por
dumnokta logo» (p. 118), tiu «lo o» genas la orelojn kaj rompas ian tradicion kaj klasikecon.
u en literaturaj verkoj sufi as nura gramatika korekteco kaj estàs superfiue sekvi la legojn de ia mistera haimonio? Ciani
mi aúdis pri «lo ado»; nur en tiu- i okazo mi vidis «logo».— La vorto «noblo» ankaü tute malplaCas. Kial nuntempe kelkaj samideanoj deklarís
akran militon kontra helkaj snfiksoj? — En «Uzibitum sekrete volas enkonduki en nian regnon, kion li nomas pli liberalan regimon» (p. 189), devas
esti «liberala re imo». — En la sekvanta frazo, au la sintakso ne estàs
gusta, au estàs du nekorektaj akuzativoj : «En i mi vidis animbelecon e
pli maloftan kaj pli brilan oi eksteran belecon» (p. 193). — Anstataü «kelke
da minutoj poste Ornar veturis» (p. 197), devus esti «kelkajn minutojn
poste» au «je kelke da minutoj poste». Mi ne vidas la kialon de obstina
uzado de «kelke da» anstataü «kelkaj». —
Aliajn malgrandajn malbela ojn mi trovis ankoraü, esplorinte kun
granda atento; sed ili Ciuj konsistigas nur makuleton en la hela verko re-
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cenzita. Mi montris nur la malbonan flankon : en la lingvajo de S-ro Luyken estàs multaj perfektaj esprimoj, delikataj nuancoj, atindaj paroltutnoj
kaj e kelkaj fajreroj de originaleco.
La antaüaj kritikoj, eble iom tro severe faritaj, havas kiel solan celon
kontribui al la eneraligo de bona internacia stilo, pri kiu ja ni iuj bezonas pli-malpli perfekti i. Malgra io, la romano «Pro I tar» estàs ankaii
el lingva vidpunkto plene rekomendinda, kaj ia a toro, la eminenta kaj
laborema samideano S-ro H. A. Luyken, kiu verkis jam kvar romanojn, ineritas dankon kaj gratulon de la esperantistaro pro lalaüdindakaj malfacila
tasko verki longajn originalajojn.
J. G. C.

Fajreroj
Letero de Ed. Jung. — Amiko nia ricevis giri: — Strasburge, la 31. 12.
24. — Karega amiko! — u vi konas la nordan vintron? — La vetero estàs
malagrabla, jen suna kaj bela, sed malvartnega, jen varma a almenaii
varmeta, sed nuba kaj pluva, ankaii ofte malvarma kaj malseka samtempe.
— La noktoj estàs senfinaj, la tagoj mallongegaj. Je la tria kaj duono
posttagmeze estàs necese eklumigi la lampojn, ofte e plifrue.Tiujlampoj,
kvankam bonaj, lumante dum sepo a oko da horoj, lacigas la okulojn. —
La homoj jen laboradas, jen amuzigas, sed Ciam pli-malpli malvarmunias.
ie tuso, nazkataro, ra keco, bronkito, kaj ceteraj - norda oj. — Promenigi
la nenjon, la patrino, ofte anka kuracistoj, malpermesas al la avo. lli estàs
pravaj, sed kion faros la maljunulo, ne promenante kun la genepoj?-Li
sopiras al lando de suno kaj fioroj, al la bela Katalunujo; li sopiras alplantaro meze de 1' vintro verdanta baj floranta, al la Blua Maro, al sennuba
ielo, al ri egeco je saniga varmo kaj lumo gajiga. — Li sopiras al suno
bonfarto, ojo.—Kaj reve li forrapidas tra la Frankujoal la suda marbordo,
trans la Pirinean montaron al la fama urbo de la Kvina Tutmonda Kongreso. — Katalunaj gesamideanoj! neniain li vidis vin, sed vi ne estos nekonatuloj por li. Li ricevas leterojn el Barcelona, kiuj komencas per la dol aj
vortoj: karega amiko. Li legis poeraojn kaj rakontojn de viaj poetoj: viaj
kantoj estàs de li afiditaj, viaj kantoj kaj viaj sopiroj. —Kaj mallaüte likantas kun vi kaj kune sopiras, sopiras al ojo kaj feli o, al la triumfo de
pako kaj amo, de iu nobla sento. — Kaj je la lasta noktmezo de la mal-
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nova jaro li salutas vin: oju! ojegu! Kio estàs kaj vera bona kaj nobla ne
povas malvenki. Alproksimigos nin iujn la venonta jaro al la glora fincelo.
— Koregan bondeziron! koregan manprenion! El la suna lando li reiras en la
vintran liejmon, kontraü nebulon kaj frostonkaj malpaconhardite persamcelana varmo kaj lumo kaj amo. — Via sindona. — E. JUNG.
Esperanto-movado. — Palma de Mallorca. e la i-tiea loka grupo «Esperantista Klubo Palma» de la oktobra monato Sro Narciso Bofill klarigas
kisemajne tri klasojnpri Esperanto al novaj kaj malnovaj gesamideanoj,
membroj de la nomita societo, kies noinbro da geanoj pligrandigis pro la
okazigo en tiu i urbo de la proksima kongreso de K. E. F.
Por premií la multnombrajn gelernantojn oni alju os al ili, per ekzamenoj, valorajn objektojn ar entajn, dum la venonta printempo. La nonritaj premioj estàs donacitaj de fervora kaj entuziasma samideano el Palma,
malnova kaj kura a pioniro de nia movado.
La loka Organiza Komitato de la XII Kongreso de K. E. F. konsistas el
S-roj Narciso Bofill, prezidanto, Bartolomé Font, Mariano Jaquotot kaj
Juan Soler, kiuj samideanoj estàs kore kaj varnie gratulitaj, por ilia tasko
organizi nian Kongrcson, de la Grupo «Esperantista Klubo Palma» kaj de
multaj samlingvanoj lo antaj en insulo Mallorca. La nomita Organiza Komitato ankaü ricevis multe da ali oj kaj atingis gravan liston de premioj
por niaj XI Floraj Ludoj.
La sciigoj kaj priinformoj, niaj okazontaj Kongreso kaj Floraj Ludoj
estos grandiozaj kaj solenegaj.
Lingva komitatano propagandas kontraü nia movado.S-ro Mangada.la
internacie konata ploremulo, predikanto de Homaranismo (sic), havas trabon en la okulo. La trabo estàs la sukceso de nia gazeto, Federació, movado kaj la entuziasmo, kiun niaj Balearaj samideanoj dedi as al la proksima Kongreso. Por malsukcesigi la Kongreson kaj veki publikan anta ju on
kontraü i, li publikigis en kongresurba jumalo artikolon dirante sensencajojn kontraü la katalunaj esperantistoj kaj invitante la palmanojn rigardi
la tutan aferon kun singardemo. Feli e nia Kongreso havas energian defendanton, kiu trafe senmaskigis kaj ridindigis la polemikemulon.
Sèd ni nekomprenas kial S-ro Mangada ne akceptis la leteron de la
prezidanto de K. E. F. aperintan en nia lasta numero, kaj preferís daúrigi
la mallojalan agadon anstataíi diskuti senpere kun ni forlasante la subfosadon por impliki nin en politikan aferon.
Estàs tre bedaürinde ke lia malamo al kataluulingvanoj donas frukton
kontraü Esperanto. ajnas al ni ke membro de la Lingva Komitato devas
kompreni la principojn de Esperanto por ne fari per gi defendadon de siaj
privataj opiuioj, kiuj estàs kontraü la fundamento de Esperantismo.
Katalun-Esperantismo. — Gis nun ni ofte legis kaj aüdis, ke estàs en
iuj landoj katalunaj artistoj, komercistoj, laboristoj, politikistoj, k. a.-Ni
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fiere diru nun estàs katalunaj esperantistoj, kiuj bruligas esperantan fajron
en tiuj landoj, kiuj mar as en la malantaíío de nia movado. Efektive: Kiam
nia prezidanto, anta na jaroj, semadis en Bahia Blanca, katalimoj ankaü
estisjetiutaj la unuajn semoju en Buenos Aires, kaj en Rosario de Santa Fe
semadis nia sarnlandano Santiago Gomis. Kaj jen en la novjaraj tagoj de
1925 alvenas a! ni du komunikajoj de katalunoj kiuj transmare, : en latinamerikaj landoj semadas Esperanton sen ese: F-ino A. Vilaró kaj S-roJ. Rocafull
en Buenos Aires, S-ro J. Gili Norta en Colòmbia, S-ro Santiago Gomis en
Montevideo, S-ro B. Zaiinou en Havana. Nia plezuro estàs des pli granda
ar tiu i fajrero fari os plene internada kun la aldono ke ni ojis kunvivi
en Katalunujo kun la meksika S-no Guerra el Tampico, la eka samideanino
A. Hrbackovà el Zlin, kaj S-inoj Zamora el la geografie malproksima orienta
Manila, kiuj iuj estis en nia lando dum la Jus pasinta decembro.
Felita homo. — Anta kelkaj semajnoj en «Institución Ballbé» (Barcelona), S-ro Bernardo Obrador paroladis prilingvoj mortintaj kaj mortontaj,
ne forgesaute Esperanton. La oratoro inter aliaj eraraj konceptoj pri nia
lingvo diris, ke ie li legis pri trupo de aktoroj, kiuj volasentrepreni voja on
tra la tuta mondo prezentante per Esperanto la efverkojn el diversaj nacioj. Ni bedaííras, ke oni ne sendas al ni iujn esperantajn gazetojn kaj ke
pro tio ni ne povis scii i pri tiel grava afero ustatempe. Sed kio estàs eksterordinare epokfaranta estàs tio, ke tiu S-ro, responde al la atakoj de diversaj esperantistoj, kiuj forblovis Han kastelon, diris, ke dum la V Kongreso en Barcelona la diversaj naciaj delegitoj devis alpreni francan lingvon Car per Esperanto ne estis eble interkompreni i. Feli a homo, ke li
eltrovis la netaügecon de Esperanto post 37-jara elprovado.
Refonnemulo'i Schneeberger, idestro kaj Antido, esperantidestro, interan is leterojn. La unua beda ras, ke la dua ne transitis rekte al ido kaj
Antido klarigas, ke se li forlasus la entreprenon, li rukvenus ne al ido sed al
Esperanto. Ni konsilas al ambaíí reformistoj rukveni definitive al Esperanto kaj ke ili forlasu la rukon. Ni estàs lacaj je tiom da rukoj dupiedaj. u
vi komprenas nin, katalunlingvanoj? Jes, do sufi e.
uflavaj, ru aj a senkoloraj? — Iu sin turnis al ni plendante, ke nia Federació estàs neütrala kaj ke pro tio li ne povas subteni nin. Alia proteste
kriadis, ke niaj Kongresoj pro la diservo kaj eesto de pastroj estàs pli taíigaj por katolikoj, kaj tria, pro artikolo aperinta en unu el niaj lastaj numeroj, argumentis, ke ni fari is kontra kapitalistoj. u efektive el ni radias
tiom da diverskoloraj nuancoj?
Radiodiíetanioj. — La stacioj Hamburg, Leipzig, München, Breslau kaj
aliaj disaüdigas lecionojn pri Esperanto kun sukceso eksterordinara. u ni
ne sukcesus enkonduki tian disaüdigon en Radio-Barcelona? Helpu, helpu
kaj helpu.
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Ekzatnenoj pri lernado, kapablo kaj profesoreco, en Palma de Mallorca. — Dum nia proksima Kongreso en Majo, ni okazigos ekzamenojn
por alju o de atesto al la esperantistoj kiuj pruvos tra ekzameno ke ili
konas profundete, profunde a profundege la graniatikon kaj la internacian
lingvon. Ni, do atentigas ciuju kursanojn kaj jam lertajn gesaniideanojn, ke
ili preti u por atingo de atesto. — Por pruvo de «lernado» de gramatiko kaj
Esperanto sufi as fre a kaj konscia lerninteco de la «Gramàtica» (curs mitjà) de Pompeu Fabra, kaj de la «Ekzercaro» de la Zamenhofa Fundamento.
Por pruvo de kapablo estàs ankaü necesa la kono de «Esperanta Sintakso»
de Paul Fructier. Kaj por pruvo de profesoreco estàs ankaü necesa la kono
de «Lingvaj Respondoj» de Zamenhof kaj «Converses Filològiques» de
Pompeu Fabra. — Bonaj helpaj libroj estàs la «Gramàtica Raonada d'Esperanto», de F. Pujulà i Vallés, la vortaro Kabe kaj la «Oficiala Klasika Libro de Esperanto, kolekto de la Akademio, eldonita de Esp. Centra Librejo, 51, Rue Clichy, Paris (9.e).
Propaganda] Markoj de nia proskima Kongreso. — Diverskoloraj estàs
eldonitaj. A etindaj kaj aceteblaj kontraü sendo de ptoj. l'50 au egalvaloro,
por 100 markoj, al nia adreso de K. E. F., Carrer Carme, 30-Barcelona.
Imitinda Ekzemplo. — Nia kara samideano Barceló, el Palma de Mallorca, kiu, beda rinde trovi as nun en Maroko, mendis iujn necesajn librojn por sia pretigado partopreni la ekzamenojn pri profesoreco dum nia
proksima Kongreso en la baleara Cefurbo.
Nova kurso de Esperanto. — En la Grupo «Barcelona Stelo», kiu ojige
revigli as, komenci is kurso gvidata de nia lerta samideano Eduard Capdevila.
Ali oj al la Iberia Konfederacio. — iuj membroj de K. E. F. kaj abonantoj de K. E., kiuj deziras ani i de la Iberia Konfederacio estàs petataj
fari la pagon al la prezidanto de K. E. F., kiu bonvole transsendos kaj efektivigos la ali ojn. La kotizo al la Iberia Konfederacio kostas 0'35 ptoj. iumonate t. e., ptoj. 4'20 iujare.
Iberia Kongreso. — Kelkajn tago n antaü nia proksima Kongreso en
Palma de Mallorca okazos en Kordovo la nunjara Kongreso de la Iberia
Konfederacio. Plezure ni sciigos detalojn en venontaj numerj de nia gazeto.
Averto al nepagintoj. — Dank' al monhelpo de samideanoj Bofill, Bremon, Amades, Gili, Codorniu, Pellicer, Alberich, Solà, Domènec, Serrat,
Sales, Dalmau kaj aliaj, nia K. E. F. finis la pasintan jaron sendeficite.
La nova organizo de K E. F. eble permesos, krom aperigo de nia gazeto regule, la eldonon de necesaj verkoj por propagando kaj lernigo de Esperanto. — La nepagintoj bonvolu tuj kviti i kun K. E. F., kaj notu ke ili estos eksigitaj kiel abonantoj kaj federacianoj se antaü la 15a de Februaro ili
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ne sendos ulditan moiion por la nuna jaro kaj antaüa. Por nefederacianoj
la ali o al la Palma Kongreso kostos ptoj. 5.
La pagoj por K. E. F. — Por-faciligo de la pagóntaj ni pretigis akceptejon de pagoj de jarabonoj de nia gazeto (ses pesetoj en Iberio kaj Amerikaj
landoj, kaj ses svisaj frankoj aíí unu dolaro en la ceteraj) kaj ali oj de grupoj kaj individuoj al la Kataluna Esp. Federació, en la adreso de la Prezidanto, Carrer València, 245, Barcelona.
Servoj de K. E. F. al ta Grupoj. — Gazetoj Esperantistaj el iuj nacioj
estàs sendautaj de nia Federació al la Grupoj por sciigo al iuj niaj samideanoj pri la tutmouda batado de nia Movado.Okaze de novaj kursoj a aliaj
niotivoj la Grupoj organizu propagandaju paroladarojn kaj ekspoziciojn,
por kio la K. E. F. estàs preta plenumi petojn pri oratoroj kaj konsiloj.
Novaj Komitatoj: — Elektita e «Barcelona Stelo»: Prezidanto: S-ro
Jaume Grau Casas; Vicprezidanto: S-ro Antoni Durà; Sekretario: S-ro
Eduard Capdevila; Vicsekretario: S-ro Jaume Pruna; Kasisto: S-ro Manuel
Mourós; Kalkulisto: S-ro Manuel Palomeras; Bibliotekisto. S-ro Amadeu
Gonga; Vo donantoj: S-ro Joan Gili Norta, S-ro Jesús Lorenzo, S-ro Andrés
López, S-ro Acraci Blanc. Elektita e «Paco kaj Anio^: Prezidanto: S-ro
Josep Roig; Vicprezidanto: S-ro Pere Torres; Sekretario: S-ro César Gallego; Vicsekretario: S-ro Lluis Domènech; Kasisto: Bohigas Ferran; Kalkulisto: S-ro Tomàs Alberich; Vo donantoj: S-ro Joan Fuster, S-ro Miquel Gabarró, S-ro Ramon Roig, S-ro Josep Alberich kaj S-ro J. Font.
La Enciclopèdia Espasa, kiu euhavas esperantan tradukon de Chi vorto,
apud franca, angla, itala, germana kaj kataluna tradukoj. Gi estàs verkego
el kiu jam aperis kvardek duinilpa aj volumoj kaj estàs ankora aperontaj
dek kviu-dudek plu. La is nun aperintaj kostas irka mil sescent pesetoj.
Vipovas ateti nian gazeton e la Barcelonaj grandaj librejoj «Catalonia»,
Plaça Catalunya, 17; «Nacional i Estrangera» Rambla Catalunya, 72, i «Italiana» Rambla Catalunya, 125. i-tiu numero de K. E. estàs pli oi duobla,
kaj gia prezo po ekzemplero estàs unu peseto.
Pri nia proksima Kongreso en Palma. — Responde al insista peto de
iuj gesamideanoj, kaj por gvido de ilia pretigo, ni diru ke la prezo de ipveturo inter Barcelona kaj Palma, iro kaj reveno, estàs: en tria klaso, pesetoj 3 3 ' - ; en dita klaso, 65'—ptoj.; kaj en unua klaso 105'—ptoj. La veturo
ordinare okazas kaj da ras de la 8a vespere, en ipigo, is la sepa matene.
La vapor ipoj estàs tre bonaj. — La logado kaj man ado en Palma kostas
30-300/° malpli oi en Barcelona.
La nuna numero de «Kataluna Esperantisto» estàs submetita al la milita cenzuro.
PresejoJ. Vinyals, Plaça Constitució, 6 : BARCELONA (Sarrià)

Els Metges i l'Esperanto
El Sr. George E. Vincent, President de la «Rockeíeller Foundation»,
diu en el «Belfast Eveuing Telegraph» que la Ciència és el gran llenguatge
internacional — el veritable Esperanto. Els seus resultats vénen a dir el
mateix a París i Pekiug que a Hong-Kong. No hi tenim res a objectar. Però
no n'hi ha prou que els resultats niés o menys indiquin el mateix. És imprescindible que el metge de París sigui capaç de comunicar els seus descobriments al metge de Pekiug en una llengua que aquest darrer pugui
comprendre. Els fets científics han de vulgaritzar-se amb una sola traducció per a tot el món. El llatí, qui antigament acomplia aquest servei, no és
ja recomanable. Àdhuc posseeix més d'una sola fornia avui dia. Nosaltres
ens permetem d'aconsellar al Sr. Vincent que aprengui tot seguit l'Esperanto i s'adhereixi a la «Societat de Metges Esperantistes». Aquesta important
organització es reuní fa unes setmanes a Viena, on totes les qüestions es
resolgueren enterament mitjançant l'Esperanto. Es llegiren conferències pel
Dr. Austerlitz (Txecoeslovàquia) sobre ço que manca en l'educació mèdica; el Dr. Blassberg (Polònia) sobre insulinoteràpia; el Dr. Primmer (Anglaterra), sobre sueroteràpia; i el Dr. Sos (Àustria) sobre pyorrhoea. L'òrgan
oficial de la dita Societat conté sempre les últimes notícies de descobriments, e t c , extretes de totes les fonts del món i presentades en forma
abreujada.
(Nota extreta i traduïda de la revista anglesa 'International Language»).
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Plej bonaj Verkajoj de Plej bonaj a toroj ieaj
Tradicie tre bona laü stilo kaj presó.
Jarabono 6 svisaj frankoj au egalvaloro efektivigebla en Barcelona
Adr.: Carrer Carme, 30. — BARCELONA
iuj gazetoj kiuj bonvolos represi nian anoton raj-tos similan pri si, por
kio bonvolu sendi tekston.

ESTATUTS DE LA K. E. F.
ARTICLES REFORMATS
— Per al millor compliment de l'article anterior,
la «F. C. d'E.» publicarà una revista, l'organització de la qual serà determinada per un reglament especial interior publicat pel cos de redacció i prèvia acceptació del Comitè Directiu. El preu d'abonament
a la revista serà de 6 ptes. l'any.
ARTICLE TERCER.

ARTICLE QUART. — La <F. C. d'E.» constarà de membres associats i de membres isolats; els primers seran federats per mitjà de la
entitat a la qual pertanyen i els altres amb caràcter particular.

Els diversos organismes pertanyents a la «F. C. d'E.> contribuiran al seu sosteniment amb la quota mensual de O'IO ptes. per cada un dels socis que els integrin i els individuals amb una quota mínima de 3'50 ptes. l'any pagada per endavant.
ARTICLE CINQUè. — La «F. C. d'E.» serà regida per un Comitè
Directiu, renovable cada any. compost de President, Vice-president,
Secretari, Vice-secretari, Comptador, Caixer, Administrador i quatre
Vocals.
ARTICLE NOVè. — Tots els esperantistes pertanyents a organismes federats, igual que els membres isolats, tindran veu i vot en les
assemblees anyals, però llur vot serà delegable a un altre federat lliurant-li, el membrokarto de presentació necessària per a votar en nom
propi i d'altres federats.
ARTICLE DOTZè. — Aquesta federació podrà actuar mentre compti amb dues col•lectivitats organitzades o bé trenta membres isolats.
En cas de disolució l'actiu serà lliurat a la caixa de la Konstanta Reprezentantaro de la Naciaj Societoj Esperantistaj.
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FEDERACIÓ KAJ DE LA INTERNACIAJ FLORAJ LUDOJ
Redaktoroj: S. Alberich-Jofre, Delfí Dalmau, Marian Solà

L'Element Artificial en el Llenguatge
Avui constatem en la llengua parlada tota mena de mots i girs
introduïts un dia artificialment en la llengua escrita, els quals han
penetrat talment en aquella que ningú no diria que trenta anys endarrera hi eren completament desconeguts. Sabem, doncs, per una
llarga experiència, que el llenguatge parlat està lluny d'ésser impermeable als progressos de la llengua literària...
POMPEU FABRA

Ja sabem els arguments que s'alcen contra l'ús d'una llengua
artificial. Però creiem que si es redueix el paper d'aquesta a una
missió auxiliar, d'inter-co'municació entre la gent que d'altra manera no s'entendria, els desavantatges de l'artificialitat lingüística queden molt minvats. D'altra banda, és que en les llengües mateixes
d'avui, sobre tot quan les usa la gent culta, no hi ha una gran part
d'artificialitat? Una gran part de les veus tècniques i científiques
són mots artificials. I aquells que no concedeixen a l'esperanto una
gran vàlua estètica, ni una sonoritat gaire simpàtica, hauran de reconèixer que en aquest aspecte resulten molt pitjors, per exemple,
les monografies de medicina.
No n'hi ha prou, dintre la pròpia terra, amb l'idioma matern?
Cal un altre llenguatge per fer-se entendre? Si és així, no ens aturem en solucions intermèdies. Anem cap a la solució total. Per
aquest camí es va lògicament cap a l'esperantisme. I nosaltres, que,
com el nostre company Nicolau d'Olwer, som devotíssims de la lògica, ens declarem des d'ara esperantistes militants.
ANTONI ROVIRA I VIRGILI

9

Faí
ajreroj
Propaganda} Markoj de nia proksima Kongreso. — Diverskoloraj estàs
eldonitaj. A etindaj kaj a eteblaj kontraü sendo de ptoj. 1'50 a egalvaloro, por 100 markoj, al nia adreso de K. E. F., Carrer Carme, 30-Barcelona.
La pagoj por K. E. F. — Por faciligo ni pretigis akceptejon de pagoj de
jarabonoj de nia gazeto (ses pesetoj en Iberio kaj Amerikaj landoj, kaj ses
svisaj frankoj a egalvaro en la ceteraj) kaj ali oj de grupoj kaj individuoj
al la Kataluna Esp. Federació, en la adreso de la Prezidanto, Carrer València, 245, Barcelona.
Servoj de K. E. F. al la Grupoj. — Gazetoj Esperautistaj el iuj nacioj
estàs sendataj de nia Federació al la Grnpoj por sciigoal iuj niaj samideanoj pri la ttitmonda batado de nia Movado. Okaze de novaj kursoj a
aliaj motivoj la Grupoj organizu propagandajn paroladaiojn kaj ekspoziciojn, por kio la K. E. F. estàs preta plenumi petojn pri oratoroj kaj
konsiloj.
Vi povas ateu nian gazeton e la Barcelonaj grandaj librejoj «Catalonia», Plaça Catalunya, 17; «Nacional i Estrangera» Rambla Catalunya, 72,
kaj, «Italiana» Rambla Catalunya, 125.
i-tiu numero de K; E. kostas
50 pesetajn centiniojn.
Pri nia proksima Kongreso en Palma. — Responde al insista peto de
multaj gesamideanoj, kaj por gvido de ilia pretigo, ni diru ke la prezo de
ipveturo inter Barcelona kaj Palma, iro kaj reveno, estàs : en tria klaso,
pesetoj 33'—; en dua klaso, 65'—ptoj.; kaj en unua klaso 105'— ptoj. La
veturo ordinare okazas kaj da ras de la 8 a vespere, en ipi o, is la sepa
matene. La vapor ipoj estàs tre bouaj. — La lo ado kaj man ado en Palma kostas 20-30 °/o malpli oi en Barcelona.
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Nia devizo: Maro estàsgutaro Redakcio : Carrer València, 245 - BARCELONA

AI P a l m a en Majo!
La radiotelefonio per sí niem estàs sukceso por nia idealo, ar Esperantisrao celas la interkompreni on kaj la interrilati on inter iuj popoloj,
kaj la malfacilo pro spaco ankaíí estàs baró kontrafi la internacia komunikado. Ni do oju ke la fizikistoj venkas la spacajn dum la esperantistoj dísbatas la Jingvaju barojn inter la homoj.
Alproksimi as la XII a Kongreso de la Kataluna Esperantista Federació,
kaj la XI a j. Internaciaj Floraj Lndoj, kiuj nunjare okazos en la arma insulo
Mallorca, en Majo la tagojn 21 -24.
Por solenigo de nia Kongreso kuni is en la nuna jaro la granda intereso, la universala famo por turísmo al la plej bela mediteranea insulo, kaj
la gravo de la premiaro por la Floraj Ludoj konkursataj de la tutmonda esperantista verkistaro.
Kleraj samideanoj el diversaj landoj jam sciigis sian intencon veturi al
Palma. Dekoj da verka oj por la Floraj Ludoj jam alvenis. La entuziasmo de
la balearaj samideanoj pli kaj pli varmi as. La Kataluna gesamideanaro preti as veturi al Palma amase. El iuj iberiaj regionoj venas demandoj pri la
Kongreso. Al iuj demandintoj ni oje respondas kun peto ke iuj veturu
al Palma kie heroa batalanto kaj fidela samideanaro atendas transmarajn
kamaradojn el iuj landoj, nacioj, regionoj, urboj, vila oj, rasoj kaj koloroj,
kaj honestaj idealkampoj, akordaj kun la principoj de nia sankta afero.
Ni ankora devas prezenti i amase ien, por montri al iuj ke Esperanto postvivis la krizegon,pli uste, eble, la krimegon, de la granda milito.
Ni montru ke nia idealo de komuna lingvo plej firme da ras en nia cerbo, en
nia koro, en nia lango kaj en niaj oreloj. Plej ofte ni a digu kaj vidigu ke
hiera a utopio fari is brila fakto, ojiga realo, logika afero dank' al genio
Zamenhof.
(El parolado en Esperanto, de la Prezidanto de K. E. F., disa digita de
la Barcelona Stacio, la 8an de Marto).
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EMINENTAJ AMIKOJ DE ESPERANTO
La kataluna verkisto Eugeni d'Ors (Xenius)
kaj lia verko "Glosaro"
(Prelego farita Ce la Barcelona grapo "Paco kaj Amo")
Eugeni d'Ors hele brilas inter iuj modernaj katalunaj verkistoj kaj lia
personeco havas la plej grandan relief >n. Lia plej konata verko estàs la
«Glosaro», tiu ri ega aro da iutagaj «Glosoj» pri aktuala oj literaturaj,
filozofiaj, artaj, sciencaj, politikaj, k. c, kiun li aperigis sur kataluna jurnalo kun la pse donimo «Xenius».
Sed, krom fama verkisto, li anka estàs eminenta filozofo, pedagogo,
kvazaü majstro de skolo kiu kalkulis inter siaj adeptoj la plej valorajn katalunajn intelektulojn. Dum multaj jaroj li montris sian aktivecon okupante
ta Direkcion de Popola Instruado de la «Mankomuneco de Katalunujo»,
partoprenante la taskojn de la «Filozofïa Seminario» en Barcelono, gvidante
la starigon de la «Popolaj Bibliotekoj>, inspirante la katalunan revuon pri
pedagogio «Quaderns d'Estudi». Li estàs anka talenta paroladisto kaj
tre lerta arta kritikisto.
Limigante tiun- i malgrandan studon je la analizo de lia verkista karaktero, ni prefere konsideros la ecojn de liaj «Glosoj». llia valoro i as
aparte mirinda, se oni atentas ke ili aperis preska seninterrompe iutage
dum longa tempo, kaj sekve ili eble estis foje verkataj kun tiu neevitebla
ur eco de la laboroj destinitaj aperi sur jurnalo. Tiuj glosoj pritraktis la
plej diversajn temojn : interesajn anekdotoin el iuj landoj, artajn ekspoziciojn, librojn jus aperintajn, novajn ideologiojn, politikajn movadojn, gazetajn artikolojn, teatra ojn, koneertojn, naciajn okaza ojn, unuvorte, ion
pli-malpli aktualan en iuj kanipoi. Ankaü, de tempo ?.l tempo, la -Glosoj» ne estis komentario al io efektive aktuala, sed iam ili estis bela
disvolvo de iu ajn interesa penso de 1' aütoro.
Sed pri la karaktero de tiaj glosoj plej bone ilustras la jena fragmento
de nou el ili, kie la aütoro, parolante pri «La amo al la metio», entuziasme
parolas pri sia, kaj kvazaü sin defendas koiitrail iu el la ka itaj ripro oj
kiujn oni faris al li. Sin turnante konsile al sia fileto. li diràs:
«Nu, mi diràs al vi, filo, ke la amiko laboranta kiel karikaturisto ne
estàs morala homo, ar li ne estigas spititon en sia laboro. Ankaü ne estàs sufi e deca la konduto de tiu alia sinjoro, la okulvitrulo, kiu scias
rakonti al vi tiel belajn rakontojn kaj kiu venas tetrinki kelkajn diman ojn
posttagmeze. Tiu- i verkas por jurnalo, estàs jurnalisto. Kaj li ankaü
parolas pri sia metro kvazaü li estus en galeroj : «Neeble estàs fari
literaturon!.. Ha, la literatura!.. Mi, kompatindulo, devis forlasi la literaturon!». Jes, kompatinda, sed ne pro tio kion li supozas. Kompatinda,
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ar li ne scias kunigi sian amon al la literaturo kun la laboro de li farata.
Li plendas pro tio ke li devas redakti tiujn mallongajn notojn pri la banalaj okazajoj, nomatajn «raportetoj». Sed kiu nialhelpas liti redakti bele
la raportetojn? Beleco ne signifas ornamon, sed harmonion kaj delikatan
adapti on de la afero al sia uzo. Raporteto povas esti tre bela, same kiel
lada laborajo, gazeta banderolo kaj forkolekto de balaajoj, se oni plenumis
tion kun zorgo kaj ojo pri la rezultato. Se tiu- i amiko redaktus la raportetojn kun gojo kaj zorgo pri perfektigo, li aliigus sian laboron iom post
iom kaj li in igus tre alta... Via patró, filo, fieri as esti farinta tiel pri humila laboreto al li konfidita. Por komenci labori en verkado sur la jurrialoj, estis konfidata al li fako, kiu is tiani estis konsiderita tute negrava.
ói celis nur amuzi la leganton de la jurnalo, distrante lin el la seriozaj
aferoj, per la priskribo — sub la rubriko «Amuza fako», «De tie- i kaj tie»,
«Scivolemo» a aliaj samspecaj — de la groteskaj strangajoj aktualaj, de
la faro de stultulo kiu mar is per la manoj, de la komikaj eksedzi oj a la
sensencaj vetludoj en Usono. Via patró akceptis tiuu modestan taskon
kun ojo. Li klopodis balda alporti al la metio spiriton kaj amon. Li ne
opiniis in sennobla, sed plialtigebla, se nur volo kaj pacienco kuncelus
al tio. Li ne hontis pri i, sed niale per i li aspiris la digi sin... Spirito
kaj amo plenumis balda la deziratan miraklon. Sekrete, per neperceptebla an o, la speco de l'laboro alii is. Hodia i jarn estàs nerekonebla,
kiel la sarna. Kiuj ne memoras gian senbrilan originon, tiuj opinias gin
nova fako. Hodia , fileto, la laboro de via patró e la jurnaloj estàs opiniata de unuj bona, de aliaj malbona, sed de iuj kiel verko de Filozofio,
kiu estàs la plej alta kaj malfacila el la intelektaj aktivecoj... Sed mi diràs
al vi ke eia metio igas Filozofio, igas Arto, Poezio, Elpenso, kiam la laboristo al gi donas sian vivon, ne permesante ke tiu- i dispartigu en du duonojn, unu por la idealo, alia por la iutagaj bezonoj, sed farante el la iutaga bezono kaj el la idealo unu saman aferon, afero kiu samtempe estu
devo kaj libero, rutino rigora kaj inspiro renovigata».
La ripro oj, kiujn oni faris al Eugeni d'Ors, pretendas ke li skribas iom
konfuze kaj afekte, en majstro, pri temoj ofte tro koinplikitaj. Se vere
ekzistas ia malklareco en la verko de «Xenius», malklareco iuokaze tre
relativa, tio dependas ne de verkisía mallerteco, sed de tri aferoj : a) rimarkinda autora originaleco; b) konstanta lingva pureco; c) eksterordinara kaj nevulgara tema altcco, precipe por tiu kiu specife estàs leganto
de jurnalo.
La originaleco de la stilo de Eugeni d'Ors estàs tiel granda, ke estàs
sufi e legi nur kvar a kvin liajn pecojn por konstati gin. Tiu originaleco
reflektas grandegan kaj maloftan kulturon, gustan konon pri plej kontra aj sciencoj kaj artoj, universalecon de spirito observema, delikata, subtila. En lia stilo oni trovas specialan armon, oni vidas trajtojn nekomunajn, oni riinarkas/o/vno/n ne antaüe viditajn, tamen unuavide tute klarajn,
s
e nur oni zorge atentas la diron de la a toro, la kurbojn de lia penso.
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La afektita lingva o, kiun kelkaj trovis Ce la «Glosoj», fakte ne obeas
al la deziro de la verkinto esprimi sin science a tro solene : i nur estàs
logika sekvo de la penso kaj inteligento de Eugeni d'Ors, kiu, posedante
piofundajn lingvistikajn konojn, ne timis alpreni la unua la plej radikalajn
procedojn por purigi la katalunan lingvon de fremdaj influoj kaj redoni al
i la genion kiun i havis antaií la nacta dekadenco. La frutempa kaj kura a uzado de novaj gramatikaj formoj kaj esprimoj, nun plene akceptitaj, kiun abunde[faris la «Glosanto», estis tio kio igis lin prezentata de
kelkaj kiel strangulo arnanta esprimoju malsimplajn, malglatajn.
La iufoje malfacila komprenebleco de la «Glosoj» devenas de tio, ke
ili estis verkataj en la supozo ke la leganto konas en sufi a grado la temon
priparolatan a havas alraena la kapablon eklevi sin al la necesa nivelo.
Temoj pri filozofio au psikologio ja ne povas aspekti tute travideblaj al la
unua paro de okuloj. Sed, e por nelertuloj, multa] «Glosoj» estàs pli oi
sufi e klaraj por veki intereson kaj ebligi instrui on.
iurilate estàs admirinda la «Glosara» verko. Gi estàs valora ne nur
pro la boneco de la stilo, pro la profundeco de la pensoj, pro la interesode
la pritraktitaj demandoj, sed ankaü, kaj efe, pro la spirito intima, propra,
nekonfuzebla, kiu vivas en i. Per malmultaj vortoj la aïttoro montras plej
trafe sian opinion, sian senton, sian pasion, ne vundante tamen troprofunde la kontra ajn opiniojn, sentojn, pasiojn. Liaj la doj estàs fervoraj kaj
liaj kritikoj severaj. E kiam eble oni ne konsentas al liaj asertoj, oni admiras la manieron la kiu liaj konviukoj montri as. Lia penso foje apartenas al iu difinita sistemo, spiras evidentan partiecon, sed enerale liaj
opinioj estàs serenaj, objektivaj, de iuj akcepteblaj.
Vidu kiel delikate li asertas la superecon de E ropo a de la Europa
kulturo, per la jena mallonga «Gloso» kies vortoj estàs plenaj de subtila
senco.
D1STANCOJ
Al tnia amiko A. B.
Ne estàs, estimata amiko amerika, la sarna distauco de Eííropo al Ameriko kiel de Ameriko al E ropo. De Ameriko al Eftropo estàs kelkaj dolaroj. De E ropo al Ameriko estàs manpleno da frankoj.
Ankoraii pli — kaj tio- i estàs gravega, sendube. — De Ameriko al Eflropo iradas kaprico. De Eftropo al Ameriko iradas kapitalo, Tial de Ameriko al Eftropo oni kutime venas kun la iluzio de la bona elspezo. De Eftropo al Ameriko oni kutime iràs kun la deziro de la bona profito.
Ankoraii pli — kaj lio- i pliigas ankoraü la diferencon. — De Eftropo al
Ameriko oni faràs iam vojagon «iran». De Ameriko al Eftropo oni faràs
iam ian voja on «revenan».
Ankoraü pli — kaj tio- i jam estàs decidiga. — Voja o en Amerikon havas iam ion similan al esplorado. Voja o en Eflropon, ion similan a\pilgrimado. Dum la unua, nia fantazio, estante sur maro, vidigas al ni en la
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malproksimo iun arbaron. Dum la dua, nia fantazio vidigas al ni Romon kaj
la kupolojn de Romo.
...Sed, estàs same! Romo trovi os iam, amiko karega, tie kie estos
horno kiel vi.
En alia gloso, li lerte parolas pri tio, ke ne nur la vortoj de diversaj
lingvoj diferenci as, sed anka la maniero la kiu oni uzas saman vorton
en malsamaj lingvoj. Tiun fakton, ke unuavide similaj vortoj de du lingvoj
ne iam estàs plene ekvivalentaj, ni esperantistoj bone konas.
Jen:
NOMOJ, DIFERENCOJ, NUANCOI
En angla lingvo la vorto «emfazo», la verbo «emfazi» a «emfazigi»
ta gas por aludi la fakton ke oni vokas la atenton sur unu vorton, surunu
ideon, en aro da vortoj a ideoj. En franca lingvo la sarna afero estàs 110mata «reliefigi» a «meti la akcenton sur...». — Ni katalunoj diràs pli maUonge «substreki». (En senco iom malsimilaal la «substreki» franca, kiu
navas nuancon tute alian).
Ni observu, do, kiamaniere la esprimilo aliloki as malsuprenirante de
unu al alia lando, pasante de unu lingvo al alia. La espriniobildo estàs
optlka e ni; palpa au akusiika en la lando franca; kaj jam senta kaj preskau
morala e la angloj. La esprimobildo evoluadas de tiuj pensantaj per la
okuloj is tiuj kiuj pensas per la koro... (Pensi per la koro, kio uste ne
signifas pensi «sindone», sed pensi per tiuj «rezonoj ne komprenataj de la
ració»).
La rnoralo de tiu- i malgranda studo pri vortoj, diferencoj kaj nuancoj,
ku as en tio : humile konfesi kiom estàs malfacile ke anglo plenekomprenu
nio, kaj kiom malfacile estàs ke ni tute komprenu anglon.
Pasian la don al la franca lingvo, kies preteco donas faritaj al la francaj verkantoj la plej ri ajn esprimojn, enhavas la gloso «Verki artikolojn».
Qi esence estàs fiera konstato pri la «klareco latina», kiun oni sentas anka en la spirito de nia kara Esperanta lingvo. Tiu- i gloso ne estàs flatajo,
sed sincera esprimo de la penso de ia a toro.
VERKI ARTIKOLOJN
Franca artikolo de Revuo estàs estetika produkto perfekta kaj definitiva, kiel estàs tiaj greka templo a plado de ar entisto el Firenze. Mi hieraü pensis pri tio, legante kaj relegante i-tiun artikolon de Maurice Blondel, jam dufoje aluditan en mia Glosaro. Pri tio mi povus esti pensinta
anta cent aliaj artikoloj aperintaj la saman tagon sur cent aliaj jurnaloj.
La mirindajo de bona franca artikolo estàs iam ia senerara konstruo;
kaj, en la konstruo, la profunda senco de kontinueco kiu kauzas, ke Ciu
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parto inter du partoj, iu paragrafo inter du paragrafoj, ajnas milde postulataj de la antaüaj, kaj samtempe delikate influataj de la sekvontaj. Unika
fluo de trankvila movo, samtempe majesta kaj viva, pasas de unu al alia
paragrafo, de unu al alia parto, kaj kunligas cion en admirinda ekonomio
La intelekta spektaklo havas valoron unikan por tiu kiu scias rigardi. Oni
sentas plezure ravitaj siajnsentkapablon kaj racionjel la ració, tiun parton
kiu jam estàs sentema; el la sentkapablo, tiujn elementojn kiuj jam estàs
raciemaj.
Verkistoj gennanaj a anglaj neniam povos konkuri, en tiu- i apitro
de literatura arto : neniam ili scios kun tia perfekteco konstrui artikolon.
Unuj kaj aliaj kutimas kunigi tiujn partojn afí paragrafojn, pri kiuj ni parolis, per nura akumulado, kio estàs la ago plej kontra a al la kunmetado kiu
povas ekzisti. La angloj, pro senorda kontinueco. La germanoj pro samtempa disvolvado de pluraj elementoj a temoj, kiuj kunpu i as, ofte tre
malgracie.
Tiel, la artikoloj kíujn ni kutimas legi sur revuoj anglaj au gernianaj,
vekas deziron refari ilin. Tiuj de la francaj revuoj, ne nur invitas ne tu i
ilin, sed e senkura igas iomete verki mem artikolojn.
Alispeca la do estàs la sekvanta gloso, per kiu «Xenius» elegantekomentariis la aktuala on de la tago: la aperon de unua volumo de nova katalunlingva «Biblioteko». Simila la do al la volo pri scio estàs oftege farita
de Eugeni d'Ors. En tiu- i gloso anka estàs kura igata la kreskanta plieduki o de la kataluna laboristaro.
«DES GENS BIEN»
Masonisto laboradis e la rekonstruaj laboroj de la supra parto de la
Instituto. Je la sesa kutime li finís la laboron. Tiam li volis destini unu
horon al legado en la publika lego ambro de la Biblioteko. Sed li ne malsupreniris tien tuj post finigo de l'laboro. Kun atinda entileco, kun instinkto de admirinda aristokrateco, nia horno unue iradis hejmen, li lavis sin,
angis sian vestajon kaj reiris tiel al la dezirata legado, en pura vesto kaj
dece.
Ni oju la dígnon kaj la elegantecon de tiu bona laboristo de Katalunujo. Kaj, egale kiel ni ojas la ecojn de tiu laboristo, pro tio ke li radiis puran viza on, ni oju anka tiujn de alia laboristo, amiko mia, pro tio ke li
hiera montris viza oii ne tioni puran. — Hiera estis a do, kaj mia amiko laboristo estis forgesinta pasi Ce la razisto. Sed li portis en la mano,
kaj tute senpacience foliumadis, la malgrandan verkon pri «Oceanografio»
el la kolekto «Minerva»... Kaj unu volumo el la kolekto «Minerva» kos
tas tridek kvin centimojn...
u vi komprenas?
Pro la fakto ne esti pasinta e la razisto la a don, neniu ploras la diman on. Pro tio ke oni ne iràs tien hodiau, neniu plendos dum la horo de
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1' morto. Male, povas esti bone e la morthoro trovi sin iomete informita
pri Oceanografio. — Sokrato, en mallibereco kaj atendante la cikuton, provadis flutan melodion. — Ho, Sokrato! — ekkriis disciplo lia; — por kio utiIos nun lerni tiun flutan melodion? — Tio utilos al mi — respondis Sokrato — por ke mi havu in lernita kiam mi mortos.
Kaj ni vidu alian, lastan specimenon de la
d'Ors.
ó i estàs tiu titolita

arnia prozo de Eugeni

PRI ESPERANTO
La esperantistoj sin movis multe en Barcelono dum la lasta tempo Hi
estàs simpatia kaj utila aro, la esperantistoj : kiam ili movi as, laboras.
Se pri iuj oni povus diri tion, estus tre bone.
Mi devas konfesi, ke, kelkan tempon, Esperanto estis al mi malpla a.—
Ne pro mal ato, principe, al la ideo pri lingvo konvencia kaj universala.
Guste tiu- i ideo kunligi as plene kun kelkaj el la plej karaj por mi. — Sed,
konkrete, kontra la sistemo elpensita de Doktoro Zamenhof, mi havis iajn
anta ju ojn, eble devenantajn precipe de iaj optikaj impresoj... — Aliflanke,
min suspektigis kontra
i la ofte farataj Ia doj al gia simpleco. Mi iam
havisla konvinkon,ke bona universala lingvo ne devas trovi i en la neceso
esti simpla : Car sufi e utila rezultus ia kono, kaj sufi e i parus aliajn
laborojn, por ke valoru la penon venki kelkajn nialfacilajojn plie en la lernado, kun bono por la plej granda perfekteco en la rezultato.
Sed ian anta ju on, ian skrupulon restantan en mi forigis jam Esperanto... — Kiel? Per ia efektiva triumfo súper la gentoj. ó i konvinkis
min per la unika maniero la kiu io kiel i povas konvinki: venkante... — En
tio- i ja la plej bona moralo estàs tiu de la sukceso... — Jen lingva sistemo
kiu prezenti as kun pretendoj fari i universala helplingvo... — Tre bone.
Nu: kiu estàs ia rajto?... — La plej forta, la definitiva: esti en la anta tago
de sia plena universali o!
Esperanto, ajnas al mi, prezenti as jam en tiu situació. Gia triumfo
rilate al kvanto, en malmultaj jaroj, estàs ja admirinda. La esperantistoj
(atentitaj la decaj proporcioj) povus hodiaú diri, kiel iam la kristanaj kredantoj: «Ni estàs de hiera kaj jam ni plenigas ion: la domojn, la placojn,
la tendarojn...» Bona estàs, do, Esperanto; kiel estàs bonaj fizikaj principoj,
laü Poincaré, la fizikaj principoj «kiuj montri as bonaj, kiuj navas sukceson...»
Klopodi ke Esperanto «bone sukcesu» jam estàs, eble, generala homa
devo. Se malgra tio jam atingita hodiaú per la peno de la unuaj fervoruloj, i morga malsukcesus, tiu}, kiuj pro maríko de fldo a pro mariko
de agoj estus malhelpintaj ian triumfon, tiuj devus senti la pezon de granda
respondeco, granda konsciencríproío.
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Tiu favora sinteno anta nia movado igas por ni ankora pli simpatia
la figuron de «Xenius». Homo kíel li, ne povtis alimaniere paroli pri Esperanto.
Mi kredas, ke la kelkaj Glosoj prezentitaj pruvas la talenton de Eugeni d'Ors kiel verkisfo, sola aspekto en kiu mi volis prezenti lin. Vi vidis, ke
li, e tra miaj tradukoj, estàs plene klara kaj komprenebia. Multon ankora oni povus diri pri li kiel aütoro de artikoloj filozofiaj a pedagogiaj.
Sed mi ne plu volas geni viati afablan atenton. Mi restos tre kontenta, se
mi sukcesis instigi iun el vi al pli profunda konati o kun la verko de nia
fama «Xenius».
JAUME GRAU CASAS

Faí
ajreroj
La Universala Kongreso de Esperanto okazos nunjare en óenevo, 1-8
a gusto, kaj konsistos el praktikaj uzoj de Esperanto por Universitataj
kursoj, kaj kunvenoj de teknikistoj kaj idealistoj pri iuj movadoj kaj aferoj. Ne mankos tre interesaj vizitoj kaj ekskursoj tra la arma Svislando,
lagoj kaj montoj, kaj la influo de granda eestantaro esperantista certe
efikos e la Ligo de Nacioj, kies sidejo estàs óenevo. Petu detalojn pri alio kaj eesto al la Komitato de Universala Kongreso, 12 Boul. du Théàtre,
Genève, Svislando.
La nova ali o de Grupojal K. E. F. — Car nia reorganizo estis unuanime dezirata, i estis en la eksterordinara Kunveno unuanime aprobata. iuj
grupoj is nun prezentintaj la aferon al siaj grupanoj atingis sukcesan aprobon. — Laü la grupaj kaj ceteraj cirkonstancoj la aprobo fari as u kun
pligrandigo de la grupana kotizo po dek centimoj iumonate, u kun rezolucio pagi la Grapo el sia kaso la kolektivan aligon al K. E. F. — E por
Grupo kiu havas cent membrojn la eiumonata paga al K. E. F. estàs nur
10'—ptoj. por ke iuj iaj membroj esta K. E. F-anoj. La K. E. F-aneco rajtigas al niaj Kongresoj senpage — por ne K. E. F.anoj la Kongresa kotizo
kostas kvin ptoj.— kaj al individua yoCdoaa. Grupoj kaj Federació, nia
tuta movado, bele unuigos kaj interhelpos sin per la nova organizo.

Ci-tiu numero de -Kataluna Espcrmtisto» estàs submetita al la miptista cenzuro.
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SCENURBO DE LA FESTO DE LA XIAJ INTERNACIAJ FLORAJ LUDOJ

Antikva Arko en la strato Almudaina

KATALUNA ESPERANTISTO

PALMA

DE

MALLORCA

(KONQRESURBO DE NIA XIIa)

Kapitola pordo de la Katedralo
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EFURBO DE PLEJ BELA MEDITERANEA 1NSUI.0

Restayj de anükvaj arabaj bancjoj. — La nialamo de la kristanoj, kiuj
forprenis de la araboj tiujn posedajojn detruis e la tonojii, kiuj povis
meiiiorigi tiun epokoti.

La marafera Kousulejo, sur aiita a pa o, memoiïgas pri la majstra
verko, «Consolat de Mar», pri maraj aferoj, kiu estàs verkita en la XIIIa
jarcento katalunliugve, kaj estàs ankora la efa kodo en la mondo de la
maristoj.
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P a o por lernantoj = Pàgin a per a alumnes
Dialogo inter Jozefo kaj Jozefino, au, inter Paulo kaj Pa lino:
Diàleg entre Josep i Josefina, o, entre Pau i Paulina:
— Kio estàs en la klaso, en la lernejo, en la domo? — Pordoj,
— Què hi ha a la classe, a 1' escola, a la casa? — Portes,
muroj, fenestroj, plafonoj, tabloj kaj alia}. — Kio estàs sur la
parets, finestres, sostres, taules etcètera. — Què hi ha sobre la
tablo, en la klaso, sur la muroj? — Sur la tablo estàs
taula, a la classe, a les parets? — Damunt la taula
hi ha
inkujo, libroj, paperoj, kajeroj, plumoj k. a. — Kio estàs
un tinter, llibres, papers, quaderns, plomes etc. — Què és
tio kio ku as en la mezo de la tablo? — Tio, kio ku as en la
allò que hi ha al mig de la taula? — Allò que hi ha al
mezo de la tablo estàs sorba papero. — Mi estàs junulo, frau lo;
mig de la taula és paper xupó. — Jo soc un jove, un solter;
vi estàs junulino,
fra lino.
— Mi staras apud la
vostè és una jove, una senyoreta. — Jo estic dret aprop la
fenestro kaj vi sidas apud la tablo. La infano kiu dormas ku as
finestra i vostè sèu aprop la taula. L' infant que dorm jeu
en lito en dormo ambro.
u
vi skribas, Pa lino? Ne,
en un llit en un dormitori. (Es que) vostè escriu, Paulina? No,
Paulo; mi legas. — u via patrino estàs sana? Jes; i io as
Pau; jo llegeixo. — La vostra mare està bona? Si; (ella) viu
nun en Palma, kaj fartas tre bone. Dankon! u
via
ara a Palma, i està molt bé. Gràcies! - (Es que) el vostre
patró estàs nomata Petro? Ne, li estàs nomatajohano kaj mia
pare es
diu
Pere? No, ell es
diu
Joan i la meva
patrino estàs nomata Johanino. — Kiu estàs tiu sinjoro? Li
mare
es
diu
Joana. — Qui és aquell senyor? Ell
estàs mia onklo, kaj li ne fartas tre bone. Mi, vi, li,
és el meu oncle, i
no està molt bé. Jo, vostè, ell,
i
ni,
vi,
ili, estàs la personaj
pronomoj.
ella, nosaltres, vosaltres, ells, són els pronoms personals.
Kiu, tiu, tiu- i, neniu,
iu
estàs vortoj
pronomaj
Qui, aquell, aquest, ningú, cadascun són paraules pronominals
por persono. Pronomaj
vortoj
por afero estàs kio, tio,
per a persona. Paraules pronominals per a cosa són què, allò,
i-tio, nenio, io.
això, no-res, tot.
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Bul araj Popolaj Kutimoj
Pasko
En Okcidenta Europo la plej granda festo estàs la Kristnasko. -Cela
ortodoksaj slavoj, precipe e la bulgaroj, la plej granda festo estàs la Pasko
au bulgare Velikden (la vorte : Granda-tago).
Jam anta
i, sabate je Lazar-tago, la plej malgrandaj knabinetoj iràs
kun korbetoj en la manoj kolekti ovojn. Enirinte en iun domon, ili nenion
parolas, sed restas starantaj. Kiam la domomastrino ilin vidas, i donas
al ili po unu ovo, post kio ili eliras, dirante nenian vorton (La silento ja
estàs oro). Tio i da ras is tagmezo. La saman tagon, antaüvespere ili
kunvenas kaj priparolas la vicon, laü kiu ili vizitos je la Palmofesto la
vilagon. Je tiu tago, enirinte en la domon, ili haltas en la mezo de la korto
kaj kantas po unu kanto por la domo kaj por iu ia membro aparte. Post
tio la gedomomastroj donacas al ili monerojn a ovojn.
Balda komenci os la Sankta Semajno. Oni sin preparas por la granda tago de Pasko. Estàs laborego iikaii kaj en la domoj : iu domomastrino tutkore purigas sian lo ejon is la plej lasta anguleto.
io devas
esti finita a de. Tíam oni kuiros kaj kolorigos la ovojn kaj faros la tradiciajn Paskajn kukojn, la t. n. kuzinaci. La bakistoj ne scias plu kien meti
a kapon. Ciu familio preparas almena po dekduo da tiaj kaj iu kuko
pezas de tri gis kvar kilogramoj. Tio i estàs la plej iniponanta cerenionio
dum la jaro. La tutapopolo gojas kaj partoprenas tiun antikvaii festenon
de la rostita afido kiel en la tempo de Abraliamo! La tradicioj tute ne
an i is. Por tiu Ci tago Ciu devas havi iiovajn vestojn, uojn, apelon...
sin vesti plej bone, solene. Je Pasko meni, kiu daiiras tri tagojn, oni sin
salutas ne plu per «Bonan tagon», tameu per «Kristo revivigis!» kaj «Veié
Li revivigis!» kaj nian as paskan kukon kaj kolorigitajn ovojn, kiujn oni
rompas per reciproka frapeto.
Strangaj kutimoj estàs ankora praktikataj Ce la bulgaroj. Unu el la
plej belaj kaj memorindaj estàs la t. n. Pro topalnik a kuko okaze de la
unuaj pa oj de malgrandaj infanetoj, irka ita de diversaj objektoj, laü kiuj
oni antaüdhas la estontecon de la infano.
Kiam la infaneto komencas stari i kaj provas pa eti, ekregas granda
granda ojo e la familio. Balda okazos festo kaj la tuta kvartalo — parencoj kaj konatuloj — estàs invitataj por la ceremonio. La malgrandul
(in) o estàs vestita per la plej belaj vestoj. Ornamita per iuspecaj aferoj,
oni enkondukas gin en la ambron, kie estàs kunvenintaj la gastoj. Meze
de Tcambro trovi as malalta tablo sur kiu estàs lokitaj diversaj objektoj :
krajono, moneroj, ludiloj, libro, fadenbobeno, ktp. La infano, iom timigita
meze de tiom da nekonataj figuroj, estàs portata apud la tablon. Tie, post
kiam gi ekzamenis dum kelkaj minutoj Ciujn elmetitajn objektojn, gi eten-
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das la maneton — Cies spiro haltas — kaj prenas iun objekton... ekz. krajonon. óojkrio trairàs la eestantaron. Efektive la krajono estàs simbolo •
la malgrandulo volas sin instruí, fari os scienculo! Kia elrevi o por la patrino, seia infano estus preninta ludilon a spegulon... Certe, gia *kismet»
a
ia estonteco dependos de la elekto, kiun i faros inter iuj strangegaj
objektoj. Ekzemple ormonero(j) signifas komerciston, kruco - pastron,
tran ilo a sabreto — bu iston a oficiron, ordeno — oficiston, k u k o j
— frandemulon, glaso da vino — gajulon au drinkulon, florbukedeto — kavaliron a virinamanton, libro — poeton, verkiston, ktp.
Poste sekvas la donacoj, kiujn la gastoj disdonas al la etulo. Fine oni
proponas refre a ojn al iuj, konfita on de rozoj kaj turkan kafon en malgrandaj tasoj, laü búlgara kutimo, atendante la fotografiston, kiu devas
senmortigi tiun scenon, al kiu oni alligas tiel grandan gravecon.
Eble, kredas la popolo,.iu mistera volo niiksi as en la hazardojn detiu
i kutimo. Ne àrbitre kaj blinde la infano kaptas tiun au alian objekton,
sed laü la forto de iu interna pu o — la blinda sento, instinkto, prudento,
rnagnetismo gvidas la unuan inovon de ia maneto... Eble tie i manifestias anka atavisme.
(fino)

IVAN H. KRESTANOFF

(Premiita e la Xai Internaciaj Floraj Ludoj)

XI tti Internaciaj Floraj Ludoj
Listo de'verkoj ricevitaj (da rigo).
11. Vivo: flora ardeno, tona kruta o. — 12. Don Dinero. — 13. Kial
plendi se estàs amo?. — 14. La poesia non niuore. — 15. Omne trinum est
perfectum. — 16. Pax Vobis.—17. Marrigardejo. — 18. Libri oracula pandunt. — 19. Suno levi as, la mondo vivi as. — 20. Bona lex vera lux. 21.
Vita brevis, ars longa. — 22. Se amor non è, ch'è dunque. — 23. Amo venkos
malpacon. — 24. Isano. — 25. Pacienco, energio kaj laboro Cion venkos. —
26. Se ne la " s e " malfeli a, mi estus nun homo tre ri a. — 27. Plumo ne
sentas, papero silentas. —28. Vora el barranc dels Algadins hi ha uns tarongers de tan dolç flaire que per a omplir d'aroma l'aire no té el món millors jardins. — 29. La vero-mistero. — 30. Kiu okazon for ovas in jam ne
retrovas. — 31. Tapua . — 32. Felicity. — 33. Migrado, jes, migrado. — 34.
Ni vidas, nenion ni scii povas. — 35. Polyliymnia.
Eraroj. Kelkaj eraroj malbeligis la lastan numeron. Oni korektu en i:
la premio XIII de "Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares"
estàs 100 pesetoj anstataú 50. — La temo de premio XXXVI anstata la vola estàs ''Esperanto kaj Katolikismo"
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Plenumo de 1' Devo
Estàs malvarmega vintrotago. La suno sin ka as malanta densaj,
ne pezaj nuboj. Piedaltt ku as la ne o sur stratoj, placoj kaj tegmentoj,
kaj e la palisoj estàs ricevintaj dikajn ne o apojn. Malmultajn homojn
nur oni vidas sur la stratoj.
iuj estàs envolvitaj en varmigaj peltoj. lli
rapidas, por baldaü atingi la varman ambron.
Jen viro trapa as la stratojn, kies capo ekkonebligas linkiel fervojiston.
Seriozaj, malgajaj estàs liaj trajtoj. Longa, varma mantelo vestas liajn
fortajn membrojn, varmaj botoj irmas liajn piedojn pro la malvarmeco.
En la mano li portas malgrandan, eluzitan kofron.
«Ho bonan tagon, Ernesto, kien vi volas iri dum tiu d terura vetero?»
Tiel jus renkontanta amiko alvokas lin. «Oficon!» Nur tiun i unu vorton
li respondas kaj neekhaltante li preterpasas la amikon. «Ne demandu, ho
ne demandu!» Li dume pensas. Ho iuj, tiuj preterirantaj homoj do ne
scias kiel terura la ofico povas esti. lli ja ne scias, kiel li hodiaü korpremite foriris el sia hejmo, kie nun lia edzino plorante en profunda doloro
sole gardas apud la Jiteto de V malgranda Fran jo.
Lia ofico devigis lin, forlasi sian fileton, la sunlumon de liaj tagoj en
mortiga malsaneco. «Baldaü, kara mia pa jo, revenu!» Li diiis, irka brakante lin, «mi ja nur estàs gaja, kaj mi ja nur forgesas miajn dolorojn,
se vi, pa jo estàs e mi. Pa jo, kara pa jo, baldaü sane revenu!»
Kaj se li revenus, kaj la febranta korpo de lia karuleto estus malvarmi inta, moitinta! Ho, ne elpensebla doloro! — Ka ite rulas larmo en lian
barbon, kaj liaj pa oj pli kaj pli malrapidi as. —
Jen li vidas la doinojn de [' stacio. Li rektigas sian korpon kaj rapide
alpa as la lokomotivejon. Kun movo de 1' mano, kvaza for ovanta iujn
is nun lian koron premantajn hejmaju zorgojn li eniras tra la portalo, levigante la kapon. — Ofico. —
Ne as, ne adas, sen ese negadas! Terura ventego trablovas la tutan
regionon, ventego, kiel similan e la plej maljuna homoj ne rememoras.
Jam krepuskas. Malklare, duone nur oni povas rigardi la irka a on en la
komenciganta vespero.
Fantome la lumo, brilanta el la fenestro de la rapidvagonaro kiu per
rapidegeco traveturas stacion post stacio, preterflugas arbojn, vila ojn
kaj kampojn, fantome kaj tuj ilin lasante en ilia malheleco kaj malgajeco.
Sed en la vagonaro regas ojo. Hele la lampoj lumas. Gajaj homoj
sidas en la kupeoj, parte babilantaj, parte legantaj, kelkaj anka dormantaj, iuj samaj, kvaza ne ekzistus zorgoj.
Nur unu el tiuj homoj en la rapidvagonaro ne estàs senzorga, ne povas,
ne rajtas dormi. Estàs la ma inisto sur la lokomotivo. Stre e li trarigardas la mallumon anta sia ma ino, nur iomete eklumigitan per la lanternoj
de la lokomotivo. Per rapideco de 70 kilometro po horo la vagonaro ton-
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dradas sur la ne kovritaj reloj. Kiel ombroj nur venas kaj malaperas la
lumigitaj signajoj apud la reloj, pene observataj de 1' ma inisto.
us eklevi as lumo kaj iaj radioj, iomete nur penetrante la ne opezajn
nubojn, irka vagas kiel koboldoj de reloj al arboj, de arboj ree al reloj.
Kelkajn horojn jam la ma inisto Ernesto gvidas la lokomotivon. Preska iam per sairia rapideco la vagonaro traflugas la relvojou, takte, enuige
sonas ia bruo.
Neniam en lia vivo la vojo ajnis al li tiel longa, kiel hodia la sarna
vojo, kiun li jam centfoje traveturis, «Nur hejmen, hejmen!» lo vokas en
lia cerbo. Cu estàs la tnalvarmega ventego, kiu incitegas liajn nervojn,
a u estàs lia malsana infaneto, kiu vokas lin? Li ne plu vidas la relvojon, li sole nur vidas sian fileton sin turnadantan en febro. «Ho, Fran jo,
kara mia Fran jo, mi venas, rai ja venas!»
Akra ventpu o lin retiregas al la realeco. Li rektigas sin, ektimegas
pri sia devorompo. Tuj li stre as sian tutan atenton ree al la relvojo. La
vojagantoj malantaü li ja ne konas la dan eron, en kiu ili trovi as en Ciu
minuto. Ili ja tie pripensas, ke nur unu momento de malatento de 1' ma inisto jam povas ka zi teruran malfeli on, povas porti profundan mal ojon
kaj funebron en multajn familiojn de l'tuta lando, is nun kontentajn kaj
gajajn. — Sed li konas sian devon. —
Kaj per nemalpliigita rapideco traveturas la vagonaro la ne oventegon.
Freneze irka flirtadas la ne eroj. Iom post iom disi as la nebulo, kaj la
siluetoj de la lumsignaloj pliheli as. Jam oni traveturas la unuajn rel anilojn de 1' stacio kaj takte bruas la vagonaro, kvaza kriante : «Kiel li fartas, la bona kuabo, kiel li fartas la bona knabo, kiel li far — »!!
«Ekhaltu!» subite la te krias la hejtisto en la orelon de Ernesto. «Ekhaltu! u vi ne vidas jen antaü ni lumojn de 1' vagonaro?» Nur unu rigardon antaüen, tiron de 1' haltigilo, kaj la vagonaro malpliigas sian rapidecon.
«Signalu, mi returnen veturos!» krias Ernesto kaj la hejtisto saltas de sur
la lokomotivo kaj renkontenrapidegas al la alveturanta vagonaro, svingante
sian lampeton. Subite, fulme eklumas penso en la cerbo de Ernesto: «Kiel,
se vi anka desaltas! Tiam vi estos certe savita! Memoru Fran jon!
Kion valoras al vi la vojagantoj malantaü vi? Sed ili konfidas al mi! For,
for logiloj de l'infero! La dan ero min trovu surmialoko!» Pene lirigardas tra la fenestreto kaj la vagonaro malrapide komencas veturi returnen.
Sur la lokomotivo de 1' alia vagonaro oni jam same ekkonis la dan eron, ekvidinte la lampeton de 1' hejtisto. Oni tiris la haltigilon. Sed tamen -•- laflta krakado — centvo a ekkrio kaj tiam momento de terura silento. Amba lokomotivoj estàs karambulintaj. Dank' al Dio la frapo ne
plu estis sufi e forta por detrui la vagonarojn, nur la lokomotivo de 1'
rapidvagonaro estàs difektita kaj elreli inta.
La pordoj de la vagonoj estàs malfermataj. Parte ankora time, parte jam trankvili inte eliras el ili la vojagantoj. La te babilante ili irka vagas la lokon de 1' katastrofo, kiu nur malhele estàs lumigita per la lam-

114

KATALUNA ESPERANTISTO

petoj de l'fervojistoj. Sed balda unu post la alia foriras al la proksima
varma stacidomo. Kaj sur la loko kondukista de la lokomotivo ku as
solece Ernesto, mortinta, dispremita inter la ma ino kaj tendio. Ofero de
la plenumo de I' devo,—
Apud la lito de V Fran jo sidas la patrino. «Trankvili u, kara fileto!
Dormu, dormu! Balda via kara pa jo revenos, baldaií, balda —!»
Devo.—
CURT LE
(Premiita e !a Xai Internaciaj Floraj Ludoj)

Fajreroj
Votdono pri uzo de landnomoj. — Uiui komitatano pro peto de Prof
Cart kaj alia propramove proponis ke la Centra Oficejo revenu al uzo de
-ujo en landnomoj. Per 12 vo oj kontra 4 la komitato inalakceptis tiun
vidpunkton kaj konfirmis, ke la Centra Oficejo fidele aplikas la rekomendon de la Viena kongreso, ke oni konfirmi u al la Fundamento, se i sekvas
la principon esprimitan en la Klasika Libro de l'Akademio: "La finajo -io
(ne sufikso), kiam internacia en landnomo, ne estàs kontraíifundamenta
(Germanio apud Qermanujo, kiel evolució apud evoluo, Fundamento * 15)
En dubaj okazoj la Centra Oficejo uzos la formon en -lando anka permeseblan la la fundamento. La komisiono unuanime instrukciis la Centran
Oficejon da re sekvi tiun principon senescepte.
La sistemo de D-ro Zamenhof prí Landnomoj. — Tie i mi deziras simple klarigi por tiuj, kiuj gin ne bone komprenis la sistemon de nia Majstro
pri la Landnomoj: — l.a Koncerne la landojn de la Malnova Mondo (E ropo, Azio), la «indígena» popolo donas sian nomon al la lando: GermanoGermanujo, e o- e ujo; Slovako-Slovakujo; kunmetitaj, e oslovakujo
k. t. p. — Tamen la landnomojn, kiuj fini as per... lando, D-ro Zamenhof
konservas sen an e: Holando (Regnano: Holandano). (*) 2.a Koncerne la
la landojn de la Nova Mondo (Ameriko, Afriko, A stralio) kie la «enmigrantoj» fakte malaperigis la indi enan popolon, li alprenas la nomon mem de
la lando, esperantigante in, kiam eble. — u ne klara, u anarkia tia sistem o ? ^ — Neniu sistemo, (pri la Landnomoj), skribís Prof. Grosjean-Maupin, la Akademia Raportinto pri la demando (1922), estàs plene rekomendinda «el teoria vidpunkto; pro tiu motivo ni devas konsideri nur la ptaktikan vidpunkton, el kiu la fideleco al la isnuna tradició (la Zamenhofa)
estàs pli sendan era oi ia ajn provo». ** - Th. Cart — Prez. de la L. K.
(*) Skotujo (Skoto), (Fin(n)ujo) (Fin(n)o) estàs cetere korektaj formoj, sed malpli ofte uzataj oi Skotlando, k. t. p. ** Raporío aprobita de
la Akademio kaj de la L. Komitato (Nov. 1922).
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Murafi oj pri nia Kongreso en Palma. — Grandaj, belaj, artaj estàs eldonitaj de la Organiza Komitato de nia XIIa okazonta en Mallorca. — iuj
grupoj a samideanoj, kies cirkonstancoj permesas al ili lokigi tre videble, tre publike kaj fiere afi ojn esperatitistajn, bonvolu peti de ni ekzemplerojn.
La Somera Universitato. ~- La efa nova o por la esperantistaro en 1925
estos la Somera Universitato en nia lingvo. Jam anta la milito D-o Privat projektis tlun aferon kaj de la 1 is 7 a gusto 1925 li intencas in realigi uuuafoje laií la jena programo, se sufi a nombro da partoprenontoj
enskribi os : Vendredon, 31 julio, vespere, la somer-kursoj en Esperanto
solene mnlfermi os per ceremonio e la óeneva Universitato sub prezido
de ties Rektoro. — Sabaton, 1 aügusto, la prelegoj komencos kaj okazos
regule iumatene. La somer-universitato enhavos kredeble kvar sekciojn,
unu pri "pedagogio kaj psikologio, unu pri lingvo-scienco, uim pri fizika
scienco kaj unu pri internacia juro. — La unua sekcio estos arangata rekte de la universitata lernejo de pedagogiaj sciencoj (Instituto J. J Rousseau)
sub persona gvidado de la konata Prof. Pierre Bovet. Krom la ^prelegoj pri
psikanalizo kaj novaj pedagogiaj metodoj, la sekcianoj kunvenos en la instituto kun Profesoroj Bovet, Baudoin, Flügel, de la Londona Universitato
k. a. por interparolipri tiuj temoj kaj kune vizitos interesajn lernejojn, eksperimentajojn, ktp. Tiu falco interesos anta io la geinstruistojn kaj edukistojn. — La dua sekcio estos aran ata de la Internacia Instituto de
Esperanto. Prof. Collinson, de la Liverpoola Universitato, kaj aliaj diverslandaj lingvistoj prelegos tie pri la historio, literaturo kaj sintakso de nia
lingvo kaj pri lingvoscienco enerale. ói interesos efe tiujn, kiuj deziras
pliperfektigi sian konon de Esperanto kaj kapabli i por instruí giri.—La tria
sekcio dedi os prelegojn al scienco kaj tekniko de radio, celante a digi en
nia lingvo klaran instruadon pri tiu temo per kompetentaj scienculoj el
diversaj nacioj. — La kvara sekcio estos arangata kun helpo de la Ligo de
Nacioj, de la Internacia Labora Oficejo, de la Universala Posta Unió, de la
Universala Telegrafa Unió kaj de la Internacia Komitato de la Ruga-Kruco.
Por ali o petu detalojn de Universala Kongreso, 12, Bd. du Théàtre,
Genève, Svislando.
La unuaj sciigoj pri la 3-a Kongreso de Iberiaj Esperantistoj. — Loko :
La kongreso okazos en Córdoba (Andaluzio). Tempo : 10 is 12 majo 1925.
Kotizo : 5 (kvin) pesetoj, blinduloj senpage. Loka Kongresa Komitato:Honora Prez.: s-ro Pablo Linares Rapet. Prez.: s-ro Francisco Serrano Olmo.
Kas.: s-o Juan Serrano Olmo. Sekr.: s-o Joseph Berger. Vo donantoj:
s-oj Francisco Azorin, Rogelio Luque, Pantaleón Marivela. Por blindulaj
aferoj : f-lino Anita Mejías. Kongreslibro estos eldonata multilustrite kaj
servos samtempe kiel valora gvidilo tra la sunbrila, armplena regiono andaluza. — Komunikoj pri la kongreso aperos ankaíi en «La Suno Hispana».
— Adresoj : por monsendo : Juan Serrano Olmo, calle Reloj, 1. Por kores-

116

KATALUNA ESPERANTISTO

ponda oj : Joseph Berger, Claudio Marcelo, 18. — La L. K. K. petas la tutmondan esperantistaron helpi laiïpove per seriozaj proponoj kaj multnombra ali o.
Esperanto en Barcelona Radiotelefonio.—K\opodo\ diversflanke faritaj
de niaj karaj samideanoj Paluzie, Bartomeu, Valdepenas, Bremon, Serrat
kaj aliaj atingis akcepton de nia lingvo en la Radio stacio de nia urbo. La
8au de Marto okazis parolado de nia Prezidanto en Esperanto pri la en
Majo okazonta Kongreso de nia Federació en Palma de Mallorca. Poste,
kantos, deklamos a parolos en Esperanto PalmiraCastellvi, Jaume Oran,
Dro. Bremon, Joan Gili, Marian Solà kaj aliaj gesamideanoj en Barcelona.
Bonveninta estu nia kara Prezidinto kamarado Joan Gili Norta, kies
kunesto inter ni estos Uelpa kaj efika al nia Movado. Beda rinde li nur
anta kelkaj tagoj revenis de trausmaro kaj post kelkaj monatoj reforveturos transmaren. —- Sed certo ke ie li la eble laboras por defendo de nia
afero, rnalpezigas nian bedaüron pro lia foresto — car li samideanece neniam forestas.
Novaj Konütatoj en Palma de Mallorca. — Pro la elektoj en la lasta Generala Kunsido okazinta Ce «Esperantista Klubo Palma», la direktantaKomitato de tiu- i Grupo kousistas el la jenaj gesamideanoj: Prezidanto: S-ro
J. Rosselló; Vicprezidanto : S-ro B. Font; Sekretario : S-ro N. Terrassa; Vicsekretario:S-ro J. Juan; Bibliotekisto : S-ro J. Molinos; Vo donantinoj:
F-inoj. C. Muntaner, T. Bauzàkaj J. Oliver. — La membroj de Universala
Esperanto Asocio en tiu- i urbo elektis S-ron N. Terrassa, Delegito, kaj
S-ron Salom, Vicdelegito.

Nekroloéo
S-rino Felicidad Zamora de García, lerta kaj fervora esperantistino el
Manila, kiu, en halto de traveturado lo is en nia urbo kun iaj fratinoj
kaj filineto, mortis la 12a" de februaro. Multaj samideanoj kiuj havis ojon
kaj houoron interkouati i kun tiuj atindaj orientaj samideaninoj, kiuj tuj
varbis al sí nian amikecon kaj fratecon, paitoprenas la agrenon defamilioj
en Barcelona, Zamora kaj García, kiujn ni petas kredi nian Jsinceran kondolencon.

PresejoJ. Vinyals, Plaça Constitució, 6 : BARCELONA (Sarrià)

ÀTENTU, LEGU, KOMPRENIL

Nur ma inskribitaj manuskiïptoj sur unu flanko de iu paperfolio,
rale korektaj en kataluna aü esperanta lingvoj estàs akceptotaj

ene-

u akceptitaj au ne, originaloj neniam estàs resendòtaj
«Deklaracio pri Esperantismo» — (Akceptita de la Unua Kongreso, en sia
lasta kunsido) — Car pri la esenco de la Esperantismo multaj havas tre nialveran ideon, tial ni subskribintoj, reprezentantoj de la Esperantismo en diversa] landoj de la mondo, kunvenintaj al la intemacia Kongreso en Boulognesur-Mer, trovis necesa laü la proponojde la a toro de la lingvo Esperanto
doni la sekvantan klarigon— 1 La Esperantismo estàs penado disvastigi en
la tuta mondo la uzadon de lingvo ne trale lioma, kiu «ne entrudante sin en la
internan vivon de la popoloj kaj neniom celante elpu ijla ekzistantajn lingvojn naciajn», donus al la homoj de malsamaj nacioj la eblon kompreni adi
inter si, kiu povus servi kiel paciga lingvo de publikaj institució] en tiuj landoj,
kie diversaj nacioj batalas inter si pri la lingvo, kaj en kiu povus esti publikigataj tiuj verkoj, kiuj havas egalan intereson por iuj popoloj iu alia ideo
aü espero, kiun tiu au alia Esperantisto ligas lyjn la Esperantismo, estos lia
afero puré privata por kiu la Esperantismo ne respondas»
El «Esenco kaj Estonteco de la Ideo de Lingvo Intemacia» — «Fundamenta Krestomatio» — Per si meni la lingvo internada ne sole ne povas malfortigi la lingvojn naciajn, sed kontra e, i sendube devas konduki al ilia granda forti ado kaj plena ekflorado: dank' al la neceseco ellernadidiversajnfremdajn lingvojn, oni nun malofte povas renkonti homon, kiu posedus perfekte
sian patran lingvon, kaj la lingvoj mem, konstante kunpu i ante unuj kun la
aliaj, Cíam pli kaj pli konfuzi as, kripli as kaj perdas sian naturan ri econ kaj
armon»
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Ali ojn akceptas la lokaj Delegitoj, aú
la Delegito en Barcelona :
S-ro Delfí Dalmau, Carrer València, 245
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LA SOLUCIÓ JUSTA
Ens tornem esperantistes. Comprenem cada vegada niés la necessitat
d'una forma de llenguatge que, sense perjudici de les diversitats nacionals i
regionals, serveixi perquè tots els homes s'entenguin. A cada moment sen
tim a dir que convé expressar-se de manera que ho comprenguin el més gran
nombre possible d'homes. Partint d'aquest principi, s'arriba lògicament a la
solució que presenta una parla internacional.
Cap dels idiomes d'avui, ui els grans ni els petits, ni els gloriosos ni els
humils, ni els antics ui els nous, ui fonuosos ni lletjos, posseeix el do de la
universalitat. Els uns tenen una major àrea que els altres. N'hi ha de reclosos dins ets límits propis, i n'hi ha que saltant per damunt d'aquests límits són
coneguts per altres homes de divers llenguatge nadiu. Però sempre hi haurà milers i milions d'homes que davant d'un text escrit en una llengua particular i
fins en dues o tres o quatre llengües, es quedaran sense saber el que allò diu.
Si realment és desitjable i fins necessari que un text determinat sigui entès per tothom, en aquest cas no és lògic d'aturar-se en la solució eclèctica
que representa l'ús dels idiomes de major àrea territorial. Més val anar a la
solució completa, perfecta i definitiva, que consisteix a posar al costat de
cada llengua materna una llengua auxiliar igual per a tots.
Tal hauria d'ésser la tesi de tots els que es presenten corn a universalistes lingüístics. Els que ara propugnen, per a resoldre el problema, l'adopció
d'algun dels tres o quatre idiomes que avui tenen una difusió més gran, haurien d'avenir-se per arribar a la solució única, que no pot ésser la d'un llenguatge dels que ara són parlats. La defensa de llurs deficients solucions podria confondre's amb l'esperit de privilegi idiomàtic. Es podria creure que
volen, no solament facilitar les relacions lingüístiques entre els pobles, sinó
afavorir unes llengües a costa d'unes altres.
Cal que l'universalisme lingüístic sigui desinteressat, és a dir, que no beneficiï particularment a cap llengua. Si es cau en aquest escull, ha de venir
forçosament la competència entre els llenguatges que ocupen els primers llocs
en les estadístiques d'idiomes. Al contrari, un llenguatge verament universal
que serveixi, no per a l'ús interior dels pobles, sinó simplement per a la comunicació amb els que tenen una altra parla, no ofereix cap dels inconvenients
al•ludits.
A. ROVIRA I VIRGIU
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Atentu, samideanoj, K. E. F-anoj. Ni devas ankora pagi al la
Konstanta Rep rezentaii taro por niaj 400 raembroj, na numerojn plu de
nia gazeto 1925, kaj aliajn. — Pagu vian kotizon, abonon, kaj helpmonon por ebligo de nia laboro por Esperanto.
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Radiotelefonia Parolado en Barcelona Stacio, pri la
X I P Kongreso kaj la XI aj Internaciaj Floraj
Ludoj de la Kataluna Esperantista Federació.
(da rijo)
Ni ankora devas prezenti i amase ien, por montri al iuj ke Esperanto
postvivis la krizegon, pli guste, eble, la krimegon, de la granda milito. Ni
montru ke nia idealo de komuna lingvo plej firme da ras en nia cerbo, en
nia koro, en nia lango kaj en niaj oreloj. Plej ofte ni a digu kaj vidigu ke
hieraúa utopío fari is brila fakto, ojiga realo, logika afero dank' al genio
Zamenhof.
En Majo proksima ni iuj iru al Palma, kie atendas nin la balearaj fratoj, kiuj volas pruvi ke ili deziris organizikaj sukcesigi la XII a n . Kongreson
de la Kataluna Esperantista Federació kontra
iuj baretoj kaj baregoj de
timoj kaj aluzoj, de trompoj kaj nialkomprenoj. Sub la heroakapitaneco de
nia vera samideano Narciso Bofill grupi is kaj laboras la Palmaj Esperantistoj por sukcesigo de nia Kongreso, de la Internaciaj Floraj Ludoj, de ekskursoj plej allogaj, de festeno plej fratiga kaj de esperantismo plej sincera.
Dum la Kongreso estos ekzamenoj pri Iernado, kapablokaj profesoreco
de Esperanto, por alju o de la respektiva atesto au diplomo al tiuj kiuj estos pruvintaj ke ili in meritas. La instruiutoj de Esperanto kiuj faràs la

L'Esperanto és un idioma precís com el francès, harmoniós com l'italià
i capaç com el grec.
Charles RICHET
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kursojn efe kaj generale nur pro fervoro esperantisma vídos premion kaj
dankon e la sukceso de siaj instruitoj tra ekzamenoj; kaj la lernintoj de nia
lingvo mon tros intereson pruvi ke ili estis fervoraj lernantoj, kaj ke ilí deziras supreniri la tuparon pruvan de kono elenienta, meza au supera pri la
lingvo Internada. La suprenirintoj atingos la ojon bonvenigi kunulojn en
atestitan lernintecon, kapablon a profesorecon. Ekzamenoj de Esperanto
estàs do, ankaü festo en niaj Kongresoj.
La K. E. Fanoj plue devas interesi i pri niaj laborkunsidoj en kiuj la
organizo de K. E. F. devas esti la eble plibonigata por certigi daürigon kaj
sukceson de nia batalado, kaj nian helponkaj kunlaboron al la Centraj Institucioj de nia Movado. La esperantistoj, kiuj konscias bonon kaj bezonon de
Esperanto por la Homaro sentas la devori labori por la fina venko, kaj sentas plezuron plenurni sian devon, kaj tlal fari as ankaíi festo la laborkunsidoj de nia Federació.
Aliflanke iuj samideanoj en la mondo kiuj havis la aiicon eesti la
V an . Universalan Kongreso de Esperanto en Barcelona, bone memoras la
armon kaj solenon de Festo de Floraj Ludoj, kun bela re ino kiu akceptas
e sia trono en prezida altaro iuter belaj korteganinoj kaj la urbaj aiítoritatoj la premiitajn verkistojn, kiuj iràs ricevi de iaj mo taj manoj la pretniojn
kaj legi la plej belajn literaturajn pecojn.
Se vi deziras senti noblau emocion, eestu feston de Floraj Ludoj. Se
vi deziras ui ojan kunveuon, eestu festenon de Kongreso de la Kataluna Esperantista Federació. Se vi deziras admiri ravajn natura ojn de tero
kaj maro, vettiru ekskursi al gcotoj kaj kavernoj en Mallorca. Se interesas
vin la historiaj postsignoj de la araba, greka, kaj romepoka civilizacioj vizitu la urbojn de la Mallorca insulo. Se vi atas a di la plej dol an akcenton de la kataluna lingvo aiískultu porolojn de balearaj fra linoj, de belles
atlotes.
ajnas nur festaro tio, kion mi pridiras rilate al Kongreso de la Kataluna Esperantista Federació. ajnas festaro kaj estàs festaro gajiga, ojiga;
sed i estàs rezulto de grandaj klopodoj, de verkoj, verkigoj, lernigoj kaj
lernoj, enspezoj, elspezoj, esperoj kaj e malesperoj de redaktoroj de niagazeto, komitatanoj d i nia Federació, organizantoj de la Kongreso, tio estàs,
de multaj samideanoj, kiuj, silente, konstante, en ombro durn tagoj, semajnoj, monatoj, batalas kontraü iuspecaj batoj de 1' sorto kaj mokoj de [' homoj, poroferi al Esperanto kaj esperantistoj festaron, Kongreson, por gloro
kaj beno al nia Majstro kaj al liaj unuaj disciploj, kiuj ne havis la ancoti
vidi tiel proksima kiel ni la finan venkon de nia movado.
Memoru samideanoj, kaj preti u veturi al Palma por restado feli a en
lando de paco, insulo de ripozo, Illa de la Calma, kaj orita insulo, Illa Daurada. Ois ' i feli a renkontigo en Majo en Palma.
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Kontribua oj al
Esperanta Etimologío
La etimologia literaturo de Esperanto bedaüiinde ne estàs vasta; krom
la bona Na lingva etimologia teksikono de L. Bastien, Paiïzo 1907 (kiu cetere
pli oi montri devenon kaj pradevenon de iu vorto, celas montri la internaciecon de la Esp. radikoj), oni havas nur tie a tie i gazetartikoletojn.
En titt ei verketo ni volas resume studi specialan apitron de la Esperanta etimologio, kiu is nun estàs neniel pritraktita t. e. la komunaj (apelativaj) nomoj kiuj devenas de propraj nomoj.
La studado de tiuj i vortoj havas tuteapartan intereson por la problenio mem de la tiel dirata «arbitra» pliri igado de la naciaj lingvoj. Jam la
fama lingvistikisto H. Schucliardt, en sia raporto pri Internada Lingvo e la
Viena Scienc-Akademio.
«Berichtüber dieauf Schaffuiígeinerkünstlichen internationalen Hilfssprache gerichtete Bewegung» Almanactíder Wiener Akademie der Wissenschaften, 1904, "kaj, antaü nemulte, Iia konata kolego s-ro. Setala en sia
parolado pri «La mondlingva problemo».
Legita e Helsinka kongreso kaj publikigita en óeneva ESPERANTO spt.
1922, altiris la atenton de la mondlingvanoj pri la libervola (t. e. arbitra)
kreado de kelkaj vortoj (gaso k. simile) kaj ilia enkonduko en la tiel nomatajn «naturajn» lingvojn.
La serio de nomoj kiujn ni citas estàs iom simila: iu el ili naski ispro
metaforo a metonimio, kiu estàs certe unuafoje u?ita de iu persono difinita
(kvankam malofte, laü niaj koiiriniedoj, difinebla), kaj kiu uur poste, pli
malpli rapide, etendi is al tuta lingvo a , ofte, al iuj Eüropaj lingvoj.
lli estàs do iu rimedo por mezuri la influon de individua agado sur tíu
kolektiva afero kiu estàs lingvo, kaj tial iu pruvo ke la lingvo ne estàs, kiel
kredis la Romaiitiko, senkonscia krea o de la Popolo, sed, almena parte,
i konsistas el krea oj de izolaj individuoj, poste akceptitaj de la parolantaro.
Kompilante tiun i liston ni iutence evitis multoblan citadon de lingvistikaj verkoj; sed ni zorge konsultis la fundamentajn etiniologiajn librojn.
Diez, Kortin, Meyer-Lübke por la latinidaj lingvoj, (kaj speciale Halzfeld-Darmestetei-Thomas por franca); Walde por latina, Boisacq por greka;
plue Skeat, Murray por angla, Kluge por Germana, Berneker por slavaj
lingvoj, kaj la specialajn verkojn pri tiu i temo en la Eüropaj lingvoj.
G. Kriiger, Eigennamen als Gattungsnamen, Berlino 1891. J. Reinius
On transferred Appellations of human beings, Gòteborg, 1903. J. Baudisch
Uber Eigennamen als Gattungsnamen im Franzosischen, Vieno 1905-1906'
A. Kolbel, Eigennamen als Gattungsnamen, Leipizg' 1907. K. Nyrop «Noms
propres» en Grammaire historique de la langue française Kobenhavn' 1913
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Ni konsideras nur la vortojn enhavatajn en la Fundamenta Vortaro a en la
3 Oficialaj Aldonoj.
Aliaj kompreneble ?estus troveblaj en bonaj vortaroj a uzeblaj la
la 15a Fundamenta Regulo: Alensono, Nestoro, Vandalismo k. t. p. kiuj devenas de nomoj pr praj: personaj, lokaj a gentaj.
Ankaü diaj kaj heroaj (mitol.)
Nestuditaj estàs la vortoj, kiuj nehavis evoluon de propra al komuna
nomo, sed kies signifo estàs au estis duba ititer propra kaj koniuna: ekzDio (kaj adia ; teismo, íeisto, aieismo, ateisto), Madotw, demono, satano<
diablo, an eio, kerubo, serafo; ciklopo, titano; muzo, (k. muzeo, muziko, mozaiko); iriso, hiacinto, narciso; cinika, stoika; Edeno, Paradizo, Infero; biblio>
korano. talmudo ktp.
En 1 íturaj lingvoj estàs cititaj nur la formoj kiuj plej bone helpas
resupreniri is la etimologio.
La mallongigoj uzitaj estàs la kutimaj: fr. = franca; lat. = latina ktp.
scienclat. = scienca Latino, moderna Latino de scienculoj (botan.,zool, ktp);
Asterisko (*) niontras vortojn supozeblajn, sed ne dokumenteblajn.
akademio: lat. Acadèmia, gr. kmà^ifia skolejo de Platono, en loko dediita en Ateno al greka heroo Akademo.
alabasiro: lat. alabastrum, laíí egipta urbo Alabastron (Plinio)?
amoniako: scienclat. ammoniaca, laíí adjektivo ammonicus «rilatanta
al templo de fupitero Ammono» en Libio.
arabesko: «ornama o... la la araba gusto» (Kabe)
ardezo: it. ardseia, de irlanda urbo Ardes? (Diez) •
arlekeno: fr. arlequin de it. Arlecchino, itala masko aperinta unuafoje
en Parizo, kies nomo estàs prenita de antikva franca Hellequin, iu diablo
a koboldo de mezepoka folkloro kaj literaturo (M. Rühlemann, Etymologie des wortes Harlequin und verwandter Wòrter. Halle 1912).
Aügusto: lat. augustus, laíí la nomo de la imperiestro Augusto (autatíe
sextilis).
Avelo: lat. nux avellana, laíí kvella au Abella, suditala urbeto.
Bajoneto: fr. baionnette, \a franca urbo Bayomie, kie la anuilo estàs
unue fabrikita.
baldakeno: ír. baldaquin, de it. baldacchino, antikve adjektivo la Baldacco, t. e. Bagdad'.
batisto: fr. batiste, laíí la nomo de la unua fabrikinto (Cambrai, X!1I jarc)?
bronzo: it. bronzo, ver ajne de aut. lat. Brundusium nomo de suditala
urbo Brindisi.
caro-.rws. r)<2po (cari),de lat.Caesar, titolo fari inta, jam de la komenco
de la Roma imperio, sinonimo de «imperiestro», pro sinsekvaj adoptadoj
de la tronheredontoj en la familiou de Cezaroj.
ceremonio: lat. caerimonia, laü etruska urbo Caere?
cidonio: lat. cydonia, laü kreta iama urbo Cidonio.
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ampano: fr. champagne, laü franca regiono Champagne.
terizo: fr. certse, de lat. * ceresea, cerasea; cerasus, gr. zésxiíoa, ver ajne la
urbo Kerazunto sur Nigra maro, konkirita de Lukulo en 73 p. Kr.
dalío: scienclat, dahlia, laü nomo de sveda botanikisto Dahl, importinta in de Meksiko en 1789.
damasko: it. damasco, laü Síria urbo Damasko.
dando: angl. dandy, laü skola formo de la nomo Andrew (Andreofi
dolaro: v. talero.
ermeno: fr. hermine, scienclat, putorius herminea, laü devenregiono Armen io.
fajenco: ir.faïence, laü itala urbo Faenza.
fazano: lat. phasianus, laü rivero Phasis en Kolkido sur Nigra Maro.
jiaV.ro: ír.fiacre, car la unuaj tiaspecaj veturiloj estàs luitaj (1640) en
Pariza Hotel St. Fiacre, domo kie estis religia bíldo de Sankta Fiakro.
franko: fr. franc, laü la vortoj N. N. Rex Franc, (rex Francorum = re o
de la Frankoj a de la Francoj), legeblaj sur antikvaj francaj moneroj.
gardenio: scienclat. gardènia (Linné), laü skota botanikisto Qarden
(XVIlIjarc.)
gazo: fr. gaze, laü Palestina urbo Gaza?
giíotino: fr. guillotíne, laü la eltrovinto, d-ro. Guillotin (1789)
grogo: angl.grog, Iaii la eltrovinto admiralo Vernon, aluomita O/rf Grog
(1745)
geni: fr. gener (antikve siguifanta «turmentegi»), ver ajne la Geenna,
való apud Jeiuzalemo, ofte citata en la Biblio, kien oni etis la kadavrojn de
la kulpuloj.
ino: v. junipero
hermafrodito: de mitologia amba seksulo Hermaphroditus, naski inta
de Merkuro (gr. 'Eprflz) kaj de Venuso (gr. A'fpoSkï}).
hortensio. sciencl. hortènsia, laü sinjorino Hortense Lepante (XVIlIjarc.)
jako, \aketo: fr. jaqué, jaquette laü fr. nomo Jacques, tre ofta inter kamparanoj?
januaro: lat. januarius, laü la nomo de
lojanuso.
juglando: lat. juglans, t. e. Jovis glans «glano de Jupitero»
julio, \ntjulius, laü la nomo dejulio Cezaro (antaüe quintilis)
junio: \at.junius, laü la nomo de diino Junono.
junipero: lat. juniperus, u de * Junonipiros «Junonfrukto»? Tra angla
gin, junipero farigis anka
ino, «junipera brando» (Kabe).
]a do: h.jeudi, lat. Jovis dies, «tago de Jupitero».
kalikoto: fr. calicot, laü hinda (Malabara) urbo Calicut.
kamelio; scienclat. camellia, laü Moravia Jezuíto Camelius (Kamel)
(XVII jarc).
kanario: hisp. canario «birdo de Kanariaj Insuloj»
kanibalo: hisp. caníbal, alia formo de la nomo de Karaiboj, gento de
Antiloj.
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kastoro: lat. castor, gr. wtèxtup Iu sekrecio de la besto estis uzata por
virinmalsanoj, kaj tiuj i estis sub protekto de Kastoro, unu el la du Dioskuroj: pro tio la nomo de la besto devenas de tiu de la dio.
kolofono: lat. cotophonia, de greka urbo Kolofono.
kravato: fr. cravate, ímportita en Francujon de regimento de Kroatoj,
duin tridekjara milito.
kupro: lat. cuprum, ankaü aes cyprium: «Cipra bronzo».
labirinto: gr. AífpópX.vkox, konstruajo en Kreto kie lo is legenda Minota ro.
lundo: fr. lundi, lat. lunae dies «tago de la luno» a , pli bone, «de Luno».
magneto: lat. magnes, tapis Magnes, gr. Mcqvïj- «Magnezia tono» de
urbo Magnezio, sur rivero Meandro.
makadamo: fr. macadam, angl. macadamise, la eltrovinto, la skota ineniero John Macadam (1819).
majoliko: it. maiolica, laü la malnova formo de la nomo de insulo Majorko.
mansardo: ir. mansarde, laü franca arkitekto François Mansard (XVII
jarc).
mardo: fr. mardi, lat. Martis dies «tago de dio Marso»
marioneto: fr. marionette «pupo», antikve «bildo de la Madono» t. e.
Mario)
marokeno: fr. manquin, laü Maroko.
marto: lat. Martius (mensis) «monato de dio Marso»
ma zoleo: lat. Mausoleum, gr. MavaàXsiov, tombejo dedi ita de la edzino
al Karia re o Ma zolo; i estis unu el la sep niirinda oj de la mondo.
mazurko: pol. mazurka, baló laü Mazuriaj moroj.
meduzo: scienclat. medusa, (Linné), laü la kapo — simile aspektanta —
de mitologia Meduzo.
mentoro: fr. mentor, laü la nomo de Mentoro, la fidela konsilanto de
Telemako en Odiseo kaj precipe en Aventures de Télémaque de Fénelon
(1699).
merkredo: fr. mercredi, lat. mercuri dies 'tago de dio Merkuro».
mirabeto: fr. mirabelle, laü sudfranca urbeto Mirabel.
mono: angl. money, lat. moneta, laü latina aluomo de Junono (funo Moneta), ar monfabrikejo en antikva Romo estis apud ia templo.
muslina: fr. mousseline, laü Mezopotamia urbo MosuV .
nankeno: fr. nankin, la iua urbo Nankifí' .
nikelo: nomo donita al la metalo de Svedo Cronstedt (1754), laüMcker Nick, nordmitologia koboldo, kies antikva nomo ver ajne miksigis kun
derivajoj de Nikolao.
nikotino: scienclat. nicotina, laü Johano Nicot, franca ambasadoro en
Lisbono, kiu portis unuafoje tabakon al sia re ino en 1560.
nizo: scienclat. nisus, laü nomo de Megara re o Nizo (Nisus) transformita, laü la mitologio, en la nomita birdo.
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palinuro: scienclat. palinurus, laü nomo de Palinuro, piloto àtEneo.
pamfleto: angl. pamphlet (aperanta enXIVjarc), ver ajne eneraligita
uzado de nomo de mezepoka verketo Pamjilo a pri Amo (treege konata
dum XIII-X1V jarc).
pantalono: fr. pantalon, vestajo de itala masko Pantalono (XVI jarc.)
maljunulo sa a kaj iom avara. Unue la masko estis simbolo de Venecianoj.
e kiuj ta nomo Pantalono estis tre ofta.
paskvilo: germ. Pasquitt, de itala pasqaillo (poste pasquinala), satiro
afi ata al statuo de Pasquino en Romo (XVI jarc).
peonio: scienclat. paeonia, laü Paeon, gr- IlotW, alnomo de Apolono,
pro iaj supozitaj medicina] kvalitoj.
pergameno: lat. pergamena, t. e. skribmeinbrauo el Pergaino efurbo
de Mizio (en Malgrandazio), kie pergameno estis eltrovata.
persiko: lat. persica, persicum malum, «persa frukto», pro ia devenloko.
pigmeo: lat. Pygmaeus, gr. Ilvptjoto-c, la Etiòpia legenda popolo de tre
malgranda kresko.
pistola: it. pistola revolvero (autikve ponardo) fabrikita en Toskana
urbo "Pistoia»
polko: pol, po/ka «pola baló» (kp. mazufko).
puttinelo: it. pulcinella, laü nomo de masko Pulcinella.
punca: ir. ponceau, Ina *punicellus7 {\&t. punicus ru kolora; ar Fenicoj
kaj Kartaganoj — Poeni, Punici — produktis kaj importis purpuron en
Romon).
rabarbo: lat. rhabarbarum, laü antikva skita nomo de rivero Volga
(Rha.gr. 'PS)
romano, romanco, romaniiko, diversaj produktajoj de latinida (t e.
novromana) literaturo kaj vivo: v. precipe G. Paris en Romania r ! -22; P.
Voelker en Zeitschr, fur rom Philologie X 485-525.
sardelo: it. sardella, lat. sardina, gr. oqfrftvrj «sardinia fi o»
sifiliso: scienclat. syphilis. laü lalina poemo Syphilis, sive Morbus Gallicus (1530) de itala kuracisto G. Fralasloro: la protagonisto Syphilus suferas je la nomita malsano.
silueta: fr. silhouette, laü la nomo de franca fiuanckontrolisto E. de SiIhouette (1759), u pro tio ke li eltrovis tiun bildiuanieron, u pro lia granda
sparenio (aplikita al malmultekostaj bildoj), cu pro lia efenicra ministreco.
sklavo: mezep. lat. slavus, sclavus t. e. «Slavo». Slavoj estis ofte vendataj kiel sklavoj en Okcidento je la fino de la unua jarmilo p. K.
ovinismo: fr. chauvinisme, laü Nicholas Chauvin, soldato dum la Revolució kaj la unua Imperio, prezentata en komedío de Scribe.
ovinisto: fr. chauviniste, v. supre.
rapnelo. angl. shrapnell. laü nomo de angla artilerigeneralo samnoma
(1825).
taíero: germ. T(h)aler (kaj dolaro, angl. dollar), de Joachimstaler, monero presita en Joachimstal en Bohemio (1519).

124

KATALUNA ESPERANTíSTO

tarantelo: it. iarantella, danco ioni similanta, pro iaj rapidaj movoj, la
konvulsiojn de homoj morditaj de iarantulo (v.).
tarantalo: scienclat. lycosa tarantula, laíi suditala urbo Taranio.
turkiso: germ. Türkis, it. turchese, «Türka tono.>
uragano: it. uragano, hisp. huracàn, la Amerika diajo Huracan.
utopio: la fantazia insulo Utopio (Utopia: gr. ow ne: TOXOç loko), piiskribita de angla verkisto kaj ministro T. Morè (1518).
vendredo: fr. vendredi, lat. Veneris dies «tago de diino Venuso».
venencr. lat. venenum, autikve «màgia trinka o», la nomo de diino
Venuso, «amtrinka o».
verdigro: fr. vert-de-gris, antikve vert-de Grice, t. e. «Greklanda verda o.»
vulkano: it. vulcano, la nomo de insuleto Vulcano, kiun la antikvuloj
kredis restadejo de dio Vulcano.
zuavo: fr. zouave, laü kabila gento, kiu donis la unuajn soldatojn al la
franca tianoma korpuso.
BRUNO MIGLIOR1NI
Premiita Ce la Xaj. Intemaciaj Floraj Ludoj

Fajreroj
Internada Konferenco por Uzo de Esperanto en Komerco kaj Industrio
okazos la 14-17an de Majo 1925 duni la Foiro de Paris kiu unuafoje estos
internacia^ La Konferenco estàs protektata kaj mouhelpata de la Paris-a
Komerca ambro, de la foiro de Paris kaj de gravaj komercaj firniaoj kaj
personoj. iuj Komercaj Cambroj kaj Foiroj estis invitataj kaj niultaj jam
ali is kaj seudos delegitojn. Ciuj komercaj grupoj kaj personoj rajtas peti
inviti! ojn. Kiel praktika eksperimento, en la Foiro de Paris, la Halo de la
Moderna Oficejo (Hall du Bureau Moderne) enhavos pluraju ekspoziciejoju en kiuj dejoros oficistoj parolantaj Esperante. Estàs dezirinde ke Ciuj
Esperantistoj kiuj vizitos Paris-on dum Majo iru al la Halo de la Moderna
Oficejo en la Foiro de Paris kaj petu informojn Esperanto.— ESPERANTO
ET COMMERCE, 20 r de l'Arc-de-Triomplie, PARIS 17 e
Barcelona Radiotelefonia Esperanta Sukceso. — La inteligentain enieio
kaj membro de la direktanta komitato de «Radio Barcelono» sinjoro Guillén, eestos, kiel oficiala reprezentanto de Hispana Registaro, en la «2.a
Europa Konferenco internacia pri Radioaüdigado», kiu okazos la 3 a n . de
aprilo en Genevo, alvokita de la Sekretariaro de la Societo de Nacioj. La
esperantaj provoj faritaj en la Barcelona Stacio varbis S-ron. Guillén al nia
kara lingvo, kaj certe li vocdonos favore iujn demandojn, kiuj rilatos Esperanton. — e la unua konferenco, okazinta en la pasinta jaro, oni aprobis
kelkajn konkludojn, publikigitajn en franca lingvo kaj tradukitajn al Esperanto; per unu el tiuj konkludoj oni petas la radioaíídigantajn staciojn, ke
ili bonvolu a digi regule paroladojn kaj kursojn de Esperanto. — «Radio
Barcelona» helpe de K. E. F. kaj de S-ro. Guillén, plenwmas tiun peton, car
komence de la l a de aprilo. iumerkrede je la naüa vespere, laü ni diràs en
alia fajrero, S-ro. Domènech gvidos esperantan kurson por komencantoj:
sinsekve klarigos alian prahtikan kurson de Esperanto S-ro. Dalmau, kaj
poste S-ro Grau, fraülino Castellví k. a. anka partoprenos en tiu radia
propagando.
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Programo de la XIIa Kongreso de K. E. F.
21-24 de Majo de 1925 — Palma de Mallorca
UNUA

TAGO

Matene: Alveno de la gekongresanoj — Prezentado e la akceptejo
por la disdonado de la gvidlíbro kaj Kongresinsigno. — Vizito al
la A toritatuloj. — Solena Meso kun esperanta prediko. — Malferiria kunsido de la Kongreso.
Posttagmeze: Labora kunsido de la Kongreso. — Ekzamenoj.
D UA

TAGO

Matene: Ferma kunsido de la Kongreso.—Festo nomita «Floraj Ludoj»
Posttagmeze: Oficiala Festeno. — Koncerto.
Vespere: Kanta da o de Orfeó Mallorquí.
TRIA

TAGO

Matene: Vizito al la urbo, al iaj monumentoj, muzeoj k. c.
Posttagmeze: Vizito al la irka a oj de la urbo.
KVARA

TAGO

Ekskurso al la famaj kavernoj Manacor.
Post la Kongreso oni povas efektivigi diversajn tre allogajn ekskursojn, nonie: Al Sóller; al Valldemossa, Miramar, Deyà kaj Sóller;
al Torento de Pareis; al la Mona ejo de Lluch; al Pollensa; al Andraitx, Estallenchs, Banyalbufar kaj Esporias. iun el tiuj cï ekskursoj
oni povas efektivigi en unu tago.
Konditoj de «Empresa Soler» por la kongresanoj:
Prezoj por nur irrevena marveturo Barcelona-Palrna:
En l a klaso
. ptoj. 95'—
2a klaso
. ptoj 60'—
» 3a »
.
» 33'4a »
.
> !9'50
Prezoj por irreveno, dumkongresaj lo ado kaj ekskursoj:
l a klaso . ptoj. 195'2a klaso . ptoj. 125'—
a
3
»
.
» 85'4a »
» 70'Tiuj specialaj prezoj estàs por limigita nombro da: 30 enskribi intoj por l a klaso; 30 por 2a, kaj 40 por 3 a ; escepte por 4 a klaso kies
nombro estàs senlima kaj la veturo sur la ferdeko.
Ni atentigas, do, ke iuj volantaj profiti la specialajn kondi ojn de
la tri limigitaj klasoj rapidu enskribigi sin.
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Por enskribi o sendu plej balda minimume 10 ptojn. kiel garantion al la jena adreso: Liceu Dalmau, carrer València, 245, Barcelona.
La monon sendu per po tmandato a bankbiletoj.
Forvetura en ipi o en Barcelona: la 21 Majo je la 8'30 vespere.
Revena en ipi o en Palma, la 24-5 Majo je la 8'30 vespere.
Alveno la morga an tagon je la 7a matene.

Kongresaj sciigoj
Grapaj Standardoj. — La O. K. insiste petas al la Grupoj, ke ili kunportu siajn standardojn. Ju pli multaj standardoj flagros tra la urbo,
des pli efikos la Kongreso e la Palmanoj.
Salutado de delegitoj. — Kiel kutime, delegito de iu esperanta societo
salutos la Kongreson dum la Malferma Kunsido, tuj post la parolado de la prezidanto.
Ekzamenoj. — Por faciligi ilian aran on, la ekzamenotoj bonvolu sin
anonci kiel eble plej balda al la 0. K. Oni devos pagi la kutiman
sumon por la diplomoj de kapableco kaj profesoreco.
Kongreskarto. — La O. K. presigis specialan karton por la kongresanojPor ricevi in estàs nepre necese ke iuj partoprenontoj sendu tuj
sian ali on al la prezidanto de la 0 . K., Sro. Narciso Bofill, Sindikato 188, Palma de Mallorca, kiu estàs senpaga por K. E. Fanoj,
kaj kostas nur 5 ptojn. por aliaj samideanoj.
Kongresiibro kaj insigno. — Ciu kongresano ricevos e la Akceptejo la
kongreslibron kaj insignon kontra prezento de la ustatempe
petita kongreskarto.
Labora Kunsido. — ói okazos laü la jena tagordo: sekretaria raporto,
aprobo de bilanco, disku tode prezentitaj proponoj, elekto de komitatanoj kaj akcepto de kongresurbo por 1926. — Ciu federaciano portu kun si la kvitancon 1925 por aventuala vo donado. La
diversaj grupoj ali intaj kaj pagintaj la federacian kotiza on ricevos
ustatempe la diversajn kvitancojn.
Oficiala Festeno. — eestontoj enskribi u anta
sendu la enskribon al Sro. Bofill.

la 15 de majo. Oni

Anta vido. — Tiuj feli aj kamaradoj kiuj povos veturi al Palma por
eesto pli longa oi la oficiale kvartaga Kongreso estàs petataj por
faciligo de veturo kaj lo ado iri al Palma anta la 21 de Majo.
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XI a i Internaciaj Floraj Ludoj
Llsto de verkoj ricevitaj (fino)
36. Laü la manieio de Rubén Darío. — 37. Pli da aferoj trovi as en ielo kaj sur tero oi filozofio klarigas. — 38. Majfloro. — 39. Maltrankvilo. —
40. Quare fremuerunt gentes...?. — 41. Fjodor, — 42. Fundamento kaj fideleco. — 43. Natura. — 44. Noktineza batalo. — 45. Ami... ami... ami!! — 46. La
patrujo súper Cio. — 47. Komuna sorto. — 48. Larmi inta ojo. — 49. Se la
polvohomo meditas. — 50. iela graco-hora paco. — 51. Se socio pekas ;
amo krimas. — 52. Rememoroj. — 53. Malofta temo. — 54. Fata Morgana.—
55. Mimemo. - 56. Sankta vesper', paca vesper'. — 57. Supren la kapon! —
58. Arbara silento. — 59. Vi estàs prava, etulo. — 60. Laboro de l'mano - de
V koro la sano. — 61. Beninda malsato. —62. Obstupescite coeli..! —63. anemeco. — 64. Vojo, Vereco kaj Vivo. — 65. Lori. — 66. ajni kaj esti, jen diferenco. — 67. Fortuno favoras kura ulon. — 68. Kio komenci as devas nepre fini i. — 69. Pekoj de patró peisekutas idon.~70.La bonuloj el iu nació
havas lokon en Paradizo. — 71. La vivo estàs son o, kaj la amo la suno de
eterna maja tago. — 72. Vian ielon kovru, Ze s!. — 73. Pla i al iuj neniu
sukcesis. — 74. Tra l'mondo sonoru la vortoj de Hafis. — 75. Kiom da kapoj
tiom da apoj. — 76. Ex abundautia cordis...—77. Kiel jusnasko al glor'Mortinto. 78. Al ru a kruco. — 79. Priskribaj sonetoj. — 80. Kisu sed kore. —
81. Al senmakula Mario. — 82. Du jaroj pasigitaj en pensiulejo estàs la plej
bona bazo de la edukiteco. — 83. Parolantaj tonoj. — 84. Ridanta viza o.
— 85. Libere spiri ne signifas vivi. — 86. Trosevereco estàs fiereco. — 87.
Turbano kaj duonluno. — 88. E la naturo parolas esperante. — 89. Canigó.
— 90. Rondalla del Vallespir.— 91. Silento estàs oro. — 92. Amor omnia vincit. — 93. Sóc al país dels tarongers florits. — 94. De quan les bèsties parlaven. 95. Vindicamus hereditatem patrum nostrorum. — 96. Konsolo, —97.
Valoraj pensoj. — 98. Amo diverse komprenita. — 99. Mi amas frenezulojn.
— 100. Malamikete de las nacjes Kadó, kadó, jam temp'està... — 101. Ad
pédem litteram. — 102. Per esperanto al repaci o kaj konkordo. — 103. Hundo kiu bojas ne...—104. Herooj sen patrujo. —105. La Fiandno de la Morto.
— 106. Konstantinopolo. — 107. Asonancoj. — 108. Els ulls són l'espill de
l'ànima. — 109. No hi fa res que m'enganyis. — 110. Patrino kaj infano. —
111. Amo-plej supera rajto.
VERDIKTO. Nia maja numero publikigos la verdikton.
DANKON sinceran al la diversaj gazetoj, kiuj bonvolis represigila Alvokon al la Xl-aj. Internaciaj Floraj Ludoj.

Ci-tiu numero de «Katalüna Esperantisto» estàs submetita al la militista cenzuro.
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Àntauparolo al lernolibro^)
La problemo pri internacia litigvo ne estàs
puré «lingvistika", sed ankau, kaj eble precipe.
«sòcia». La perfekteco tie ei sidas malpli en la
lingvo mem, oi en la plena akordo de tiuj, kiuj
gin uzas.

Krei universalan lingvon a priori, postulus unue — se tia kreado estàs
io alia oi simpla Indo — detalan, zorgan, precizegan klasifikadon de la homaj scioj, kies esprimilo estus tia lingvo. Sed tiu i klasifikado malproksimi as des pli, jupli vasti as la kampo de la scienco, ju pli multi as sur
tiu i kampo novaj vojoj, kiuj siavice disdividigas en disvojoj, u inter si
paralelaj, u interplektitaj
Unu el la meritoj de D-ro Zanienhof estàs, ke li tute alinianiere komprenis la problemon kaj ke ian solvon li ser is a posteriori. Li ne kreis
lingvon: li eltiris la elementojn de sia lingvo el la jam ekzistantaj lingvoj,
kies sintezo i estàs. Se ni komparas la lingvojn kun fortoj, lia lingvo estàs la «rezultanto» de tiuj Ci fortoj.
Sed, kial li tiamaniere konsideris la demandon? Tial ke, anstata seri ian lingvon por la plezuro gin kombini pli malpli sukcese, li ser is anta
io, súper io, a pli uste, li ser is nur traduki senpere la ideojn, kiuj plenigis lian animon, tiel ke lin kompienu la plej eble granda nonibro da homoj, liaj »fratoj». Ella koro venas la altaj pensa oj. liujn i grandanimajn pensa ojn, tiun i profundan ainon al la homaro, tiun i ardan dcziron
alproksimigi Ia regnon de la paco, ion tion i li volis, per iuj siaj fortoj,
konigi, komuniki al iuj, kiaj ajn estus iliaj diversaj lingva oj. Por lila lingvo estàs nur ilo; sed precize el tio konsistas la intima originaleco, la eksterordinara indeco de la lingvo, tiel ke — ilo for ita por difinita celo: praktika utiligado — gi tuj kaj plene ta gas. La perfekteco de ia ajn instrumento ku as ja en la perfekta adaptado al ia funkeiado, kiun iam celas
la bona verkisto!
Komprenigi al multnombiaj homoj tion, kio prucis el lia koro, traduki
ideojn, ne simple vortojn, jen la tasko, kiun preuis sur sin D-ro Zanienhof
en la gojo kaj doloro de la kreado.
ar tiel li komprenis sian taskon, li povis nurforjeti ian sistemon apriori, kiu malproksimigus lin de la celo; lj
plie — ne nur sperta gramatikisto kaj poligloto, sed «apostolo» — devis eltrovi ion tute alian, oi simple lertan kombinajon de vortoj kaj degramatikaj
formuloj, ion tute alian, t. e. lingvon, idon de ideo, posedantan propran
ekziston, propran animon, vivantan lingvon.
Jen, kvankam la lingvo estàs rimarkinda la aliaj ecoj, la vera fonto de
ia tuta forto, jen kial kontra ia alia sístemo gi konservis kaj konservas
sian superecon.
Sed u el la konstato de tiu cï fakto rezultas, ke, por la Esperantistoj,
estàs nepra devo akcepti de tiu, kiun ili nomas: tMajstro», ion alian oi la
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lingvon mem, kiun li donis al ili? Ne, tute ne! D-ro Zamenhoí deklaris
insiste, ke «Esperantistoj estàs iuj, kiuj scias kaj uzas la lingvon Esperanto, tute egale, por kiaj celoj ili in uzas». Se, laü deveno, Esperanto
ne estis ne trala lingvo, t. e. lingvo indiferenta al ia ajn sòcia politika a
religia koncepto, tia i fari is fakte kaj laü la konsento niem de ia a toro.
E , se la animo an i us a an i is, tio neuion forprenis el la forto de la
lingvo: la vivon i konservas, kiun gi ricevis je sia naski o.
Cetere laü alia vidpunkto anka Esperanto estàs tre vivanta lingvo.
u i estàs nun legata, skribata, e parolata de multe pli da homoj, oi kelkaj
aliaj vivantaj lingvoj a dialektoj; iuj kiuj in uzas, malgiaü la diverseco
de la naciaj lingvajoj, uzas in same.
Oni ripro is al Esperanto, ke i estàs artefarüa lingvo! Sed iuj niaj
civilizitaj lingvoj estàs en tre alta grado artefaritaj kaj fari as tiaj iani pli
kaj pli sub la potenca influo de la inteligenta volo. Inter Esperanto kaj la tiel
nomataj «naturaj» lingvoj la diferenco estàs neje naturo, sed nur je grado.
Esperanto estàs komuna lingvo, kiel estàs iu literatura lingvo a , pli
uste, la lingvo uzata de la kulturitaj klasoj interne de la landoj, kiuj uzas
satnan lingvon; sed Esperanto estàs komuna inter popoloj, kies lingvoj estàs tre diversaj. Tie ku as certe la sola vera dangero por internada lingvo,
kiu riskas, sub la nacilingvaj influoj, difekti i kaj disfali en dialektojn. Sed,
ar Esperanto estàs lingvo precipe legata kaj skribata, lingvo por tiu la duat
sekve lernita, ne tre ver ajna estàs la naski o de dialektoj. Cetere la Esperantistoj anta vidis la dan eron kaj in kontraustaris per lakreo de Lingva
Komitato kaj Akademio, kies efa, se ne sola tasko estàs: konservilaunuecon, komunecon, purecou de la lingvo, akceptante novan vorton, novan esprimmanieron nur, kiam ne kontra fundamenta, i estàs jam internacie
koniprenata kaj sufi e enerale uzata.
La Esperantistoj estàs konvinkitaj, ke ili venkos iujn mokojn de la
nesciuloj kaj iajn malfacilajojn, kiujn ili survoje renkontas. Ili posedas
multajn gazetojn kaj revuojn ; ili havas ntalantaü si jam tre ri an, tre diversan literaturon, kiun ili severe konservas al sia fundamenta libro, la
«Fundamento», kie D-ro Zamenhoí, por tiel diri, koncentrigis siau lingvon :
tradicion ili do jam havas. — Multaj intemaciaj kongresoj pruvis plie la
praktikan taügecon de ilia lingvo, kiel parolata lingvo, kiel oiatora lingvo.
La esperantistoj ne diskutas pri sia lingvo; in Ui uzas. Ili ne dubas,
ke fine i enpenetros en la gis nun plej malfavorajn mediojn, tial ke utila
al iuj, gi estàs al neniu malutila. Respektante la naciajn lingvojn, kies
purecon i fakte irmas, Esperanto ofendas neniun respektindan senton.
La firmeco de ilia konvinko, de ilia sintenado estàs forto kaj garantio
de P fina sukceso.
Th. Cart,
Profesoro e la Alta Lernejo
pri Politikaj Sciencoj
*) 2 Cours Pratique d'Esperanto, préface de M. Th. Cart, Librairie Centrale Esperantiste, 51, rue de Cllchy, Paris. La iernolibro nun estàs presata.
Red.
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Pa o por lernantoj = Pàgina per a alumnes
La personoj, animaloj kaj aferoj,
Les persones,

animals

i

kies

nomoj estàs,

coses, de les quals els noms són

substantivoj, kaj estàs montrataj en esperanto per
substantius,

i

són

indicats

en ununombro kaj oj en plurnombro, estàs:
en

singular

ku as,

i oj en

ajnas,

jeuen,

plural

aspektas,

semblen,

semblen,

fini o o

en esperanto per la terminació o

staras,

sidas,

són: estan drets, seuen,

ripozas, dormas, falas, scias,

reposen,

konas, volas, sentas, pensas,

dormen,' cauen, saben,

uas,

coneixen, volen, senten, pensen,

suferas,

gaudeixen,

ridas,

sofreixen,

riuen,

ploras, vivas, mortas k. c. La personoj, animaloj kaj aferoj
ploren, viuen,

moren

et cetera. Les persones, animals

i coses

ankaü agas: venas, iràs, laboras, supreniras, malsupreniras,
també obren: vénen, van, treballen,

eniras, eliras, parolas, skribas,
entren, surten, parlen,

pugen,

legas

baixen,

k. c.

Kiam homo

escriuen, llegeixen etcètera, Quan un home

man as, estàs man anta;
menja,

està

menjant;

menjat.

jo

bec

io:

viando, fi o, frukto estàs

quelcom:

man ata. Mi trinkas akvon:

akvo

aigua;

carn,

peix, fruita

és

estàs trinkata de mi.

aigua

és

beguda

per

mi.

Hiera mi diris multajn aferojn. Mi estàs dirinta aferojn: aferoj
Ahir

jo vaig dir moltes

coses. Jo

he

dit

coses: coses

estàs diritaj. Morgaü mi vidos vin: mi estàs vidonta
són

dites.

estàs

ha d'ésser

Demà

jo veuré a V.: jo

vidota de mi.
vist

nc amas

Edzo

ller estima

el maiit. Ambdós
Esperanto:

Mi deziras

peti,

la muller

són

esperanto

amants

i

és

Ni

arnats. Nosaltres

estudiat per

ni.

nosaltres.

paroli, komenci, ekzerci, diri, vivi,

vidi, audi, havi, esti.
oir,

i una mu-

estàs amantaj kaj amataj.

Jo desitjo demanar, parlar, començar,

veure,

a V.: V.

edzinon kaj edzi-

estima

lernas Esperanton: esperanto estàs studata de

aprenem

vin: vi

de veure

amas

per mi. Un marit

edzon. Amba

he

exercir,

dir, viure,

iuj verboj en esperanto estàs regulaj

haver, ésser. Tots verbs en esperanto són regulars

kaj fini as en infinitivo per i, por pasinta tempo per is, pasanta
i

acaben a l'infinitiu

en i, per passat temps en is, present

per as kaj pasonta per os. Nun mi studas, hiera

mi stud/s,

en as i

jo estudiava,

morgaü mi
demà

jo

futur

en os. Ara

studos.

estudiaré.

jo estudio,

ahir
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Fajreroj
Radio-Genève estàs fondtta. -En la gazeto Esperanto de U. E. A. estàs
informite ke la radiostacio en Genève funkcias. ar i estàs regiona stacio,
la komitato sin turnis nur al la svisaj samideanoj, kiuj promesis a eti akciojn. Por ke la stacio povu esti bone prizorgata kaj oni baldaü estu kapabla inendi pli potencan stacion, la eksterlandaj promesintoj tamen estàs
petataj jam min subteni la gravan entreprenon. — Ni vere gratulas U. E. A.
portin nova kaj grava sukcisigo de Esperanto, kaj rekomendas al iuj samideanoj ke ili helpu plej malavare por subteno kaj pligravigo de la Esperanto-Radiostacio kiu certe estos balba la Internacia Radiostacio de
Eüropo.
Averto al K. E. F.-grupoj. — Ni petis letere de iuj ke ili bonvolu sendi
al ni plej baldaü la plenan liston de la respektivaj geanoj por publikigo en
en la Kongreslibro de Palma. Ni tre beda ras ke ankora kelkaj ne plenumis nian peton, kaj tiel ili prokrastigas la presigon de la Kongreslibro. Tiuj
Grupoj, kiuj ne estos sendintaj al ni sian liston antaü la 25 de aprilo, ne
povos aperi en la Kongreslibro, kaj tio malfavoros ilin kaj nian movadon.
Charles Richet. — Antaü kelkaj tagoj nia fama samideano honoris Barcelona per sia eesto. Li invitis nian prezidanton partopreni la Konferencon,
en kies organizo li efike laboras en Parizo.
Estàs tre agrable al ni sciigi ke kelkaj s-anoj fondis en Barcelona «RADIO TELEFONIA ESPERANTA RONDO», kies sidejo estàs CAN
MORITZ (Placo Sepúlveda). La kunvenojn ordinare eestas niaj konataj
fervoraj samcelanoj kaj amikoj Dro. Bartomeu, Dro. Bremon, Sroj. Grau,
Domènech, Dalmau, Paluzie, Valdepenas kaj aliaj ne malpli entuziasmaj oi
tiuj. Oni bonakceptos esperantistojn dezirantajn la sukcesigon de Esperanto en Radio-sfero.
Ni ïnformaske «Esperanto-Servo» fondi is en urbo Ceské Budejovice,
Zizkova str. 6, e oslovakujo. ói donasinformojn senpage Ciun Esperantiston pri komercaj, negocaj, industriaj, socialaj, k. t. p. demandoj, koncernaj al dirita latido; vendas Esp. libroju de tutmonda literaturo, Esp. gazetojn; liveras unuakvalitajn ernajl-kuirvazarajn kaj propagandajn Esp.
krajonojn kaj cetere. La priservado estos efektivigita iam uste, precize
kaj tre konten.ige.
Pretigu la Flagojn. — Ni rememorigas al esperantistoj kiuj kongresos en Palma ke ili ne forgesu kunporti la respektivan esp. flagon de
sia grupo, okaze de tiea manifestació. Ni devas forte impresi la Palman
publikon.
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Experimental Wireless. — La tiel fama radio-gazeto, dezirante montri
sian praktikan intereson pri Esperanto, publikigas en siaj pa oj artikolojn
en a pri nia lingvo. ói intencas, se i ricevos sufi an subtenon, rezervi
unu a pli da pa oj en du eldono por teknikaj artikoloj en Esperanto, tiel
ke, la gazeto, kvankatn presita preskaü tute anglalingve, interesos senfadeu-atnantojn iulandajn. «Experimental Wireless» aperas je komenco de
iu monato, kaj estas legata de seriozaj eksperimentistoj. Oni opinias, ke
i estas la plej bona radio-gazeto eldonita.
Ni ricevis la februaran íuimeron, kiu enhavas 5-pa an Esperantan-Anglan Radio-Vortaron. Tiun artikolon kaj la antaüe aperintajn kontribuis
S-ro Harry A. Epton, Honora Sekretario de la Internada Radio-Asocio.
La eterne reformema Antido. — Jen la reformo akiris la nomon Esperantido. Post kelka tempo oni nomis in Esperantida kaj nun oni baptis in
deuove kaj fari is Nov-Esperanto. Ni solene proinesas ke ni alprenos la
reformonde Antido, kiam ni serioze povos prípensi, ke la reformo kaj nomo
estas la lasta. Ni estu certaj, ke ni neniam jurrompos kaj samtempe povos
esti fidelaj fundamentanoj.
Unua laborista olimpiado Frankfurt am Main. — 24-28 julio 1925. Depost multaj jaroj la «Unió internada por fizika eduko» (2-a. kongreso) estas akceptinta niau lingvon kiel sian intemacian korespondlingvon kaj decidís praktike uzi in dum la unua laborista olimpiado okazonta en Frankfurt am Main.
Niaj samideanoj en la nomita urbo alvokas la diverslandajn esperantistaju olimpianojn por ke iü anoncu sian partoprenon al la Esperanto-Fako,
Eckenheimerlandstrasse 97, Frankfurt am Main (Germanujo).
ielarko. — Lastatempe ni fanfaronis, ke ni estas flavaj, ru aj, k. t. p.
Jen alia esperantisto skribis al ni, ke ni estas separatistoj, ke ni prezentas
Katalunujon subpremita nació. u oni balda kulpigos nin, ke ni vendas
batalilojn al la ma roj? Ni tremas kaj tremas, neniam laci as pri 1' sa uloj
(?) ieaj pensante.
Travestio. — u vi pagis vian kotiza on al K. E. F.? Se jes, dormutrankvile, se ne, ni certe dormi os kaj poste kun larmoj disrevi os. Kion vi
povas hodiaií fari, faru kaj la vojon al ni ne baru. (Ni malpermesas la represigon de la jusbakita nova proverbo).
Radiotelefonia kaj \urnalaj kursoj de Esperanto estas gvidataj de niaj
kamaradoj Artur Domènec kaj S. A. T-anoj, en cRadio Barcelona» kaj «Acción Social Obrera» el St. Feliu de Guixols. Vere grava por nia Movado estas la tasko de niaj amikoj.
Nia malnova grapo «Paco kaj Amo» vigle laboras, pruvo estas, la multnombra eesto en la kursoj kiujn i subtenas sub la gvido de S-noj J. Alberich kaj L. Domènech, kaj la paroladoj; pasiutan monaton paroladis sinjoroj
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Delfí Dalmau kaj Jaume Grau, la unua pri Esperanto kaj Radio kaj la lasta
pri Esperanto kaj Literaturo; certe tiuj paroladoj inokulis entuziasmon al
la novaj lernantoj ar ili majstre disvolvis tiujn temojn.
La potenca radia stacio W C C O (Duobla Vo, Co, Co, O), e Minneapolis kaj Sankta Paulo, Usono, dissendos Esperantan Programon de la 23a
is la 24a horo, centra tempo (90a meridiano), vendredon, la 24an de Aprilo.
Sur la meridiano de Greenwich estos de la 5a is la 6a horo, sabaton, la
25an de Aprilo. La potenco estos kvin kilovatoj kaj la ondlongeco 417 metroj. La programo estos koncerto kun anoncoj esperantaj, parolado esperanta kaj esperantaj kantoj. — iun esperantiston, kiu legas tiun i avizon,
oiii urge petas plenumi tri devojn. — Unue: ke li penu, aü per sia ricevaparato au per ricevaparato de amiko, ricevi la programon, kaj nepre skribu al
Gold Medal Station WCCO, Minneapolis, Minn., Usono, pri sia sukceso
au mal sukceso, priskribante la tipon de ricevilo; — Due: ke li petegu al la
Lokaj kaj landaj jurnaloj esperantaj ke ili represu tiun i avizon; — Trie:ke
li influu la jurnalojn kaj precipe la radiajn jurnalojn ke ili donu kiel eble
la plej grandan publikecon al la tutmonda penado. — Ni montru kia vasta
estàs Esperantujo.
La pagoj por K. E. F. — Por faciligo ni pretigis akceptejon de pagoj de
jarabonoj de nia gazeto (ses pesetoj en Iberio kaj Amerikaj landoj, kaj ses
svisaj frankoj au egalvaro en la ceteraj) kaj aligoj de grupoj kaj individuoj
al la Kataluna Esp. Federació, en la adreso de la Prezidanto, Carrer València, 245, Barcelona.
Servoj de K. E. F. al la Grupoj. — Gazetoj Esperantistaj el iuj nacioj
estàs sendataj de nia Federació al la Grupoj por sciigoal iuj niaj samideanoj pri la tutmonda batado de nia Movado. Okaze de novaj kursoj au
aliaj motivoj la Grupoj orgauizu propagandajn paroladarojn kaj ekspoziciojn, por kio la K. E. F. estàs preta plenumi petojn pri oratoroj kaj
konsiloj.
Vi povas aieti nian gazeton e la Barcelonaj grandaj librejoj «Catalonia», Plaça Catalunya, 17; «Nacional i Estrangera» Rambla Catalunya, 72,
kaj, «Italiana» Rambla Catalunya, 125.
i-tiu numero de K. E. kostas
50 pesetajn centimojn. — Petu anka esperanto-librojn kaj Jurnalojn en tiuj
Librejoj por ke ili interesígu pri esperantajoj.
Ekzamenoj pri lernado, kapablo kaj profesoreco, en Palma de Mallorca.
— Dum nia proksima Kongreso en Majo, ni okazigos ekzamenojn por aljugo de atesto al la esperantistoj kiuj pruvos tra ekzameno ke ili konas profundete, profunde au profundege la gramatikon kaj la internacian lingvon.
Ni, do atentigas iujn kursanojn kaj jam lertajn gesamideanojn, ke ili pretigu por atingo de atesto. — Por pruvo de «lernado» de gramatiko kaj Esperanto sufi as fre a kaj konscia lerninteco de la «Gramàtica» (curs mitjà)
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de Pompeu Fabra, kaj de la «Ekzercaro» de la Zamenhofa Fundamento. Por
pruvo de kapablo estàs ankaü necesa la kono de «Esperanta Sintakso» de
Paul Fructier. Kaj por pruvo de profesoreco estàs ankaü necesa la kono de
«Lingvaj Respondoj» de Zamenhof kaj «Converses Filològiques» de Pompeu Fabra. — Bonaj helpaj libroj estàs la vortaroj «Esperanto-Català» kaj
«Català-Esperauto» kaj la «Gramàtica Raonada d'Esperanto», de F. Pujulà
i Vallès, la vortaro Kabe kaj la «Oficiala Klasika Libro de Esperanto, kolekto de la Akademio, eldonita de Esp. Centra Librejo, 51, Rue Clicliy, París (9e.).

Libera

Rubríko
Al la évidantoj de U . E. A.

En la Iasta numero de «Kataluna Esperantisto» unuafoje aperis reklamo pri U. E. A. En tiu sarna numero aperis ankaü sciigo pri la decido de la
Komitato de U. E. A. daürigi la sisteman neuzon de la sufikso uj por landnomoj, nialgra la peto de la Prezidanto de la Lingva Akademio reveni al
la uzado, la la Zamenhofa tradició, de la sufikso uj, samtempe kun la formo lando kaj la internacia finajo io.
Nu, mi devas diri ke por mi la tuta forto de la reklamo pri U. E. A., sur
la kovriloj de «Kat. Esp.», estis nuligata de la samtempa sciigo ke U. E. A.
ALMENAÚ malatentas la konsilojn de la Prezidanto de la Akademio.
Mi volas atentigi la gvidantojn de U. E. A. pri tio, ke la celo de ilia asocio estàs nur praktika; do ili devas labori por Esperanto nur en la praktikaj aferoj kaj ne devas preni sur sin la taskon plibonigi aü reformi la lingvon. Estàs vero, ke iu esperantisto individue povas koutribui al la evoluigo de la lingvo, sed pri tio ne devas zorgi oficiala asocio kiu jam havas
sian difinitan praktikan celon. U. E. A. laboru en sia propra kampo (kie
estàs jam sufi a laboro) kaj lasu al la lingvaj institucioj kaj al la lingvistoj
kaj literatnristoj enerale la prilingvajn zorgojn. Pri praktikaj aplikoj de
Esperanto, U. E. A. havu plenan liberecon; sed i ne tu tl la lingvajn demandojn, por kitij ne estàs sufi e preparitaj la gvidantoj de U. E. A. — simple praktikistoj kaj organizantoj.
La nunaj gvidantoj de U. E. A., malgraft sia] meritoj en aliaj aspektoj,
estàs kulpaj pri lingva maldisciplino, car ili persiste evitas formojn plene
Fundamentajn kaj pli persiste ankoraü uzadas formojn malrekomenditajn
de la Lingva Akademio. Se ili ne plenumas la devon respekti la lingvon, ili
ne rajtas alju i al citi esperantisto la devon ali i al U. E. A.
Kiam Ú. E. A. ne plu miksigos en lingvajn aferojn, i ne bezonos fari
tiom da reklamoj por plikreskigi la nombron de siaj membroj.
JAUME GRAU CASAS
eks-Direktoro de «Kat. Esp.»
PresejoJ. Vinyals, Plaça Constitució, 6 : BARCELONA (Sarrià)

L'ESPERANTO

A C O P D_MJJL L

ALFABET. — A, b, c (ts), e (tx), d, e (é), f, g (gue, gui), (tj), h (aspirada), (fortament aspirada), i, j (y), j (j), k, 1, m, rt, o (ó), p, r, s (ss), (ix), t, u, , v, z (s).
L'accent tònic recau sempre sobre la penúltima síl•laba (paraules planes)

LA

y)
i es terminació del plural
faktoj, manoj
okuloj, animoj

el, els
la, les

o

IN

J
(sona

article determinatiu

sufix a formar
el femení
heroino, re ino
katiuo, leoiiino

1

A

E

terminació
substantiu

terminació
adjectiu

terminació verb
(infinitiu)

terminació
adverbial

lakto
urbo
komerco

blanka
antikva
komerca

kompreni
labori
komerci

klare
konstante
komerce

(comerç)

(comercial)

(comerciar)

C O N J U G A C I Ó

AS

temps present

IS

temps passat

DEL

OS

temps futur

(comercialment)

VERB

US

mode condicional

Mi

skribas

skribis

skribos

skribus

Jo

escric

esciiví

escriuré

escriuria

u

mode impera
fiu o subjunc
tiu
skribn
escrigui

Els verbs compostos es conjuguen amb el verb auxiliar esti, i les formes de
participi ant, int, ont (actiu : present, passat i futur) i at, it, ot (passiu: present,
passat i futur). Mi estàs skribanta, jo estic escrivint. La letero estis skribata, la
lletra fou escrita
DECL1NAC1Ó

DEL

En esperanto, tota paraula que rep
l'acció d'un verb (complement directe)
acaba en ^
Li vidas min.
Ell em veu.
Mi vidas Un. Jo el veig.
Mi skiibas la leteron. Jo escric la carta.

SUBSTANTIU

En els altres casos, la relació que
hi ha entre dos substantius és expressada per mitjà de les preposicions al,
de, kun, per, sur, súper, sub, en, ekster,
tra, trans, antaa, post, inter i altres.
Al la patró, per la plumo, sur la tablo.

ATENTU, LEGU, KOMPRENIL

Nur ma inskribitaj manuskriptoj sur unu flanko de iu paperfolio,
rale korektaj en kataluna a esperanta lingvoj estàs akceptotaj

ene-

u akceptitaj a ne, originaloj neniam estàs resendotaj
«Deklaracio pri Esperantismo» — (Akceptita de la Unua Kongreso, en sia
lasta kunsido) — Car pri la esenco de la Esperantismo multaj liavas tre nialveran ideon, tial ni subskribintoj, reprezentantoj de la Esperantismo en diversa] laudoj de la mondo, kunveiiintaj al la internada Kongreso en Botilognesur-iVler, trovis necesa la la propouo de la a toro de la lingvo Esperanto
doni la sekvantan klarigon— 1 La Esperantismo estàs penado disvastigi en
la tuta mondo la uzadon de lingvo neütrale hotua, kiu «ne entrudante sin en la
internan vivon de la popoloj kaj neniorn celante elpu i la ekzistantajn lingvojn líadajn», donus al la homoj de malsamaj nacioj la eblon konipreni adi
inter si, kiu povus servi kiel paciga lingvo de publikaj institucioj en tiuj landoj,
kie diversaj nacioj batalas inter si pri la lingvo, kaj en kiu povus esti publikigataj tiuj verkoj, kiuj havas egalan intereson por iuj popoloj iu alia ideo
a espero, kiun tiu a alia Esperantisto ligas kun la Esperantismo, estos lia
afero puré privata por kiu la Esperantismo ne respondas»
El «Esenco kaj Estonteco de la Ideo de Lingvo Internada» — «Fundamenta Krestomatio» — Per si niem la lingvo internada ne sole ne povas inalfortigi la lingvojn naciajn, sed kontra e, i sendube devas konduki allliagranda forti ado kaj plena ekflorado: dank' al la neceseco ellernadi diversajn fremdajn lingvojn, oni nun malofte povas renkonti homon, kiu posedus perfekte
sian patran lingvon, kaj la lingvoj niem, konstante kunpu i ante unuj kun la.
aliaj, iani pli kaj pli konfuzi as, kripli as kaj perdas sian naturan ri econ kaj
armon»
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OFICIALA ORGANO DE LA KATALUNA ESPERANTISTA
FEDERACIÓ KAJ DE LA INTERNACIAJ FLORAJ LUDOJ
JARABONO: 6 SV. FRANKOI AU EGALVALORO EFEKTIVIGEBLA EN BARCELONO

Redaktoroj: S. Alberich-Jofre, Delíí Dalmau, Marian Solà

Un gran misteri per als
Eminents ignorants de l'Esperanto
«L* Ere Nouvelle», diari parisenc dels que pesen en el periodisme de França, país de llengua nacional de presligi internacional,
publica, ja fa mesos, en fulletó, com a novel•la d'interès literari
general a França, la obra « u li» escrita originalment en Esperanto
pel Dr. Vallienne, i traduïda de l'Esperanto al francès per Ernest
Archdeacon.
Els intel•lectuals tle Barcelona poden constatar aquest fet, puix
que en alguna biblioteca trobaran *L' Ere Nouvelle» de Paris, i
també el trobaran en alguns quioscos de les Rambles.
Les idees preconcebudes í els prejudicis són falsos si són contradits pels fets.
La Federació Catalana Esperantista ofereix totes les dades necessàries als nostres intel•lectuals que vulguin sortir de dubtes relativament a un fet de tanta transcendència científica i literària com
és la solució del problema de la llengua internacional en tots els
ordres per mitjà de l'Esperanto.

r ajreroj
«Sud-Ameriko». Oficiala organo de la Urugvaja Esperanto-Societo.
Aperas monate. Redakcio: Calle Rio Branco 1341, Montevideo (Urugvaio).
Jaro I, N-ro 1, Januaro 1925. [4 p., 19,5 X 27 cm.] Abonprezo ne indikita.
óia Direktoro estàs nia kataluna samideano Santiago Gomis, in eniero,
kiu de anta longe lo as en Sudameriko, kaj iam laboris por nia afero.
XVII Universala Kongreso de Esperanto. — Genève, 2. — 7 Aügusto
1925.
Administra informilo: Adreso: XVII. Kongreso de Esperanto, 12, Boulevard du Théatre, Genève.
Kotizo: 25 Fr. sv. por persono: UEA-anoj 20 Fi. sv.; Junuloj (UEA-anoj)
15 Fr. sv.
Turista bileto, entenanta la kongreskotizon, bíletojn por somera universitato, teatro, baló, ipekskurso, unusemajna lo ado kaj man ado, kun
inj trinkmonoj:
Simpla: 110 Fr.
(ru a)

Meza: 140 Fr.
(verda)

Unuaranga: 200 Fr.
(fiava

Luksa: 300 Fi.
(blanka)

Tiuj prezoj ne entenas la vojagkoston. — Repago okaze de ne eesto malpli
20 fr. (kongreskotizo).
Car la nombro de la turistaj biletoj estàs ümigita pro hotelaj kaj teatraj aran oj, oni mendu ilin tuj. La mendlisto estos f .rniata tre balda !
V'izo de pasportoj — El jenaj landoj la kongresanoj rajtas eniri Svislandon sen vizo, nur prezentante sian nacian pasporton: Francujo, Liechtenstein, Belgujo, Danujo, Brita Imperio, Luksemburgo, Nederlando, Norvegujo,
Svedujo, Hispanujo, iiuj tatoj de Ameriko, Hinujo, Japanujo.
Alilandaj kongresanoj devas prezenti sian pasporton al la svisa konsulejo, kie ili ricevos senpagan vizon, montrante sian kongreskarton. Kie
ekzistas specialaj kondi oj pri voja o eksterlandeu, la L. K. K. faros necesajn klopodojn e la koncerna registaro.
Pagmaniero: La interkonsento kun UEA iaj po t ekkontoj diverslandaj kun adreso de UEA povas esti uzataj.
Oomoto, la nova spirita movado. Ajabe, Japanlando 1924: Oomoto
Fremdlanden-Propaganda Oficejo. [40 p., 12,5 V 18,5 cm.; 0,300 Sm
Elektoj. — Ien la rezultato de la vo donoj en la Lingvan Komitatonkaj
en la Akademion: Vo donintoj; 92. -- Lingva Komitato: S r o Behrendt (89)
vo oj, — S-ro de Lajarte (88), — S-ro Telliui (86), — F-ino Zschepank (81),
— S-ro Kasteer (78). iuj elektitaj. — Akademio. (6 postenoj). 1. S-ro Christaller (78) vo oj, — 2. S-ro Warden (72), — 3. S-ro Nyléri ,67). — 4. Isbrucker (65),— 5. S-ro Bailey (47), — 6. Migliorini (47), — S-ro Behrendt (41),
— S-ro Fisher (40), — S-ro Setiila (39), — S-ro Coilinson 30). — S-ro Solà
(14), — S-ro Butin (12). La ses unuaj, elektitaj.

XIIa Kongreso de la
Kataluna Esperantista Federació
21-25 de majo 1925 - Palma de Mallorca

PROGRAMO
UNUA TAOO. — 2 2 - M A J O 1925
Matene: Je la 7a ; Alveno de la gekongresanoj.
Je la 8a; Prezentado e la akceptejo (Esperantista Klubo Palma;
Mesquida, 6) por la disdonado de la gvidlibro kaj Kongresinsigno.
Je la 9 a ; Vizito al la A toritatuloj.
Je la 10'30; Solena Meso kun esperanta prediko e Pre ejo Sankta
Francisco.
Je la 12a; Malferiria kunsido de la Kongreso, e «Associació per la
Cultura de Mallorca» (str. Socors, 62).
Posttagmeze: Je la 15'30; Esperanta Ekspozicio e Esperantista Klubo Palma (Mesquida, 6) kaj Ekzamenoj e «Associació per la Cultura
de Mallorca» (Socors, 62).
Je la 17'30; Labora kunsido de la Kongreso e «Associació per la
Cultura de Mallorca».
DUA TAGO. - 2 3 - M A J O 1925
Matene: Je la 9 a ; Ferma kunsido de la Kongreso e «Associació per la Cultura de Mallorca» (Socors, 62).
Je la l l a ; Festo nomita «Floraj Ludoj» e «Teatro Principal».
Posüagmeze: Je la 13'30; Oficiala Festeno Ce «Grand Hotel».
Je la 16'30; Koncerto e «Teatro Lírico».
Vespere: Je la 21 a ; Kanta da o de «Orfeó Mallorquí» e «Teatro Principal».
TRIA TAGO. - 24-MAJO 1925
Matene: Vizito al la urbo, al iaj monumentoj, muzeoj, k. c.
Posttagmeze: Vizito al la irka a oj de la urbo.
KVARA T A G O . - 2 5 - M A J O 1925
Ekskurso al la famaj kavoj el Manacor.

Post la Kongreso oni povas efektivigi diversajn tre allogajn ekskursojn, nome: al Sóller; al Valldemossa, Miramar, Deyà kaj Sóller; alTorento
de Pareis; al la Mona ejo de Lluch; al Pollensa; al Andraitx, Èstalleiichs,
Banyalbufar kaj Esporles. Ciun el tiuj i ekskursoj oni povas efektivigi en
unu tago.

"...*Í5

TRIA EPOKO

MAJO

1925

N-RO 11

OFICIALA ORGANO
DE LA KATALUNA ESPERANTISTA FEDERACIÓ KAJ
DE LA INTERNACIAJ FLORAJ L ü D O J

Nia devizo: Maro estàs gutaro Redakcio : Carrer València, 245 - BARCELONA

X I I a Kongreso de N i a Federació
22*25 Majo en Palma de Mallorca

SOLENA MOMENTO
NI AMASE KONQRESU
Nia gojo estàs granda. Nia spiro estàs profunda. Ni atingis preskaü la
pinton de la alta kaj abrupta monto de nia Kongreso en Palma. La Komitato
de K. E. F. kaj nia kuragega prezidanto de la loka Komitato en la Baleara
efurbo devisfoje c malesperi pri la eblo pro malnia volo.
Sed la forto de nia idealo estàs tiel kiira iga e ni ke e plej altdevena
baró ne timigis nin, sed, kontra e nin incitis al pli grandaj klopodoj kaj
oferoj.
En la mondo estàs iam kompenso. Kaj jn pli matèria estàs batado
kontraíí bono des pli sentebla kaj sentiga estàs bono: Atmosfero, etero, animo forti as responde al baioj de l'sorto kaj mokoj de l'hohioj. La bono, la
vero, la belo, post krizoj kaj krimoj, militoj kaj faloj de homoj,—instrnmetitaj etuloj de ili, — iom post iom certe progresas, kaj ni iràs malgraü cïo kaj
spite de Ciuj al regnoj pli belaj, pli kaj pli bonaj kaj veraj.
En la mondo estàs solenaj niomentoj kiuj sentigas nin pli puré en la
vojo de progreso kaj alti o. Esperanto-Kongreso, kun Floraj Ludoj, en belega lando: la XIIa Kongreso de nia Federació, en Palma de Mallorca, estàs
plej certa okazo por uo plej nobla.
Amikoj, samideanoj, gis la pene kaj sopire celita renkotiti o en Palma
postkelkaj tagoj.
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Klariga Noto
de komprenema Samídeano
Kun vera ojo ni legis en la aprila numero de nia preskolego "La Suno
Hispana" du "Notojn de Leganto", kiuj vidigas esperigajn horizontojn por
vigligo kaj organizo de la hispanlingva samideanaro.
La unua el tiuj du "notoj" estàs revoko ke "hispanaj esperantistoj el
iuj regionoj unui u".
La duan noton ni volas, ni devas represi tutan:
"Jam rni haltas e la vorto, kiun rai volonte estus evitinta. Vere, nia
eminenta pioniro V. O. de Allende estàs prava dirante, ke «kun relativa
malfacileco la hispanaj esperantistoj iràs la vojon de organizado». Organizo,
grupi o, unui o — jeu kio ajne ne facile resouas en la koroj de niaj samideanoj. Bilbao estis grava pa o anta en en tiu direkto. «Sed restas ankora
io farota». Allende diràs, ke konfederacia regularo estos aprobata de la
Registaro nur post aprobo de la unuopaj Federaciaj statutoj. Tio supozas
unue la ekziston de Federació] en iuj regionoj, kio por mi ajnas peza postulo. u la plej simpla organiza linio ne estàs grupo — konfederacio? Unue
ni ne disigu niajn malmultajn fortojn! Federacioj ne estàs nepre necesaj, sed
konfederacio jes. Tiuj nun devus ludi la rolon de «teritorioj« kiel e UEA,
ne esti memstaraj organizajoj kun granda estrara aparato, aparta kotizo kaj
tre duba realvaloro. La grupoj estu la eloj, el kiuj konsistas la tutlanda
organizajo kiel en abel tato.
Ankaü pri la nomo mi ne konsentas. Mia sincera penso estàs: Niaj katalun-lingvaj samcelanoj jam havas sian fortan, bone funkciantan federacion, kiu por ili samtempe estàs nacia asocio kiel ekz. Brita E. asocio,
Germana E. asocio k. t. p. La portugalaj samideanoj fondis laü ricevita informo anta nelonge nacian federacion, kiu reprezentos la «portugalan
asocion». Do, la nomo de nia organizajo a societo aü unuigo tute logike
devas esti: Hispana Esperanto-Asocio (HEA) iu el tiuj 3 asocioj publikigos sian organon. La katalunoj «Kataluna'n Esperantisto'n», la hispanoj
LA SUNO'N HISPANA'N kaj ver ajne ankaü la portugaloj povos eldoni nacilingvau-esperantan gazeton.
iuj tri asocioj, tiamaniere povos labori negenite kaj ne enmiksante sin
en nacilingvaj au regionaj aferoj, Ciu por si kaj por Esperanto. E b l e - k a j
mi esperas ke balda venos la tempo, kiam súper tiuj tri naciaj asocioj fondi os el ili uuu sennacia, tiu, kiun nihodiaü nomas tute malprave «Iberia
Konfederacio». Sed tiu de mi imagata havas nialmulte da simileco kun la
nuna.
£1 io supre dirita sekvas, ke rilate al gazeto por Hispana EsperantoAsocio ne povas ekzisti ia dubo. Gi estàs propagandilo por nada societo,
gi havas la taskon varbi inter nacilingvanoj, kaj tial ia plej ta ga, plej trafa
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formo estàs tiu de LA SUNO HISPANA. Se poste ia: «Iberia Konfederacio»
kreos alian gazeton, tiu koinpreneble ne povos aperi kun trilingva teksto
kaj Esperanto sed simple en nia internacia idionio. u i tamen neniel tu as
a anstat as la nacian asocian organon.
Mi konscias, ke miaj pensoj, sugestoj kaj rimarkoj ne estàs neeraremaj.
Malgra tio mi komunikas ilin al vi, hispanaj esperantistoj, kaj mi esperas
ke ili kunhelpu al la progresigo de nia sankta afero sude de la Pireneoj. Se
tion mi nur iomete atingus, ne estus vane skribitaj la notoj de leganto.
JOBO"

Kiu inteligenta kompronema samideauo konanta la hispanan organizan
tíemandon de la Esperanto-Movado sin ka as sub la nomo "Jobo"? Cu eble
nia kataluna Jacint Bremon? Cu la madridaj pioniroj Perogordo a Inglada?
Cu la valenciaj Pino a Caplliure? Cu la Saragosaj Qaston au Maynar? Cu
la kordovaj Azorin a Serrano? Cu eble la militisto Mangada atente legis
kaj bone koniprenas la Zamenhofan principon de «Homaranismo» ke «la
identigado de la interesoj de lando kun la interesoj de tiu a alia gento au
religió, kaj la pretekstado de iaj historiaj rajtoj, kiuj permesas al unu gento
en la lando regi súper la aliaj gentoj kaj forrifuzi al ili la plej elementan kaj
naturan rajtou je la patrujo, devas esti afero rigardata kiel resta o de la
tempoj barbaraj, kiam ekzistis nur rajto de pugno kaj glavo"? Cu estàs fine komprenata ke en la Iberia duoninsulo estàs almena kvar gentoj: la
liispanlingva, la katalunlingva, la portugallingva, kaj la basklingva?
En la regnoj kie estàs malsamaj língvoj, Esperanto estàs la sola neutrale-homa, la sola intergenta, internacia, komuna.paciga lingvo.— Cu? —
En la regnoj, kie estàs malsamaj gentoj, la principoj de homaranismo, kaj e
la svisa re imo de respekto kaj samrajteco, estàs firma bazo de paco kaj
amo, Car nur maljusteco akrigas interhomajn diferencojn. — Kontraüe, t n
justa re imo, la diferencoj interhomaj estàs armo kaj klarigo de vivo: Cu
estus iaia vivado de homoj iuj korpe samformaj kaj spirite satngradaj?
Nuntenipe se iuj homoj en la mondo vere povas paci kaj interfrati i
estàs ja la esperantistoj. Bonveninta semideano «Jobo», sub via ptezido
klariga kaj komprenema la katalunlingvaj esperantistoj sinsentas en regno
de paco kaj amo ie en la Iberia duoninsulo. Kura u prezenti i kaj preni
kaj teni la bridojn de nia Movado intergrupa, interfederacia, internacia, au
konfederacia kaj estu certa pri nia konsento la via noto.

Ci-tiu numero de «Kataluna Esperantísto» estàs submetita al la militista cenzuro.
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Pli

a t a s mi...

(Laü la maniero de la Kataltino Manuel de Cabanyes)
Printempo kantigas birdetojn sur bran oj,
amtriloj aíídigas en iu novnesto.
L'animo en festo pli atas mi kanton
de eia kisado.
Somero florigas e herboj, floretojn
kaj bluajn cejanojn sur vasta kamparo.
Sen ia komparo pli atas mi bluon
de ciaj okuloj.
Aütuno flavigas de l'arboj, foliojn,
per suno tre pala orumas tagfinon.
Mi diràs l'inklinon: pli atas mi oron
de ciaj blondharoj.
La Vintro malvarma veteron frostigas
kaj nego flokege blankigas la teron.
Afidetu l'preferon: pli atas mi palon
de eia blatikha to.
Kantetoj printempaj, floretoj someraj,
a tuna orumo a vintra aspekto
— de l'viv' jen logplekto — ...Pli atas mi armon
de eia amado.
CHARLES

BRUNET

(Menciita de la Xai- Floraj Ludoj).

Lastahore ni informigis, ke la aütoro de la verko prerniita per la Natura Floro estàs nia kara poeto S-ro Artur Domènech, kiu elektis F-inon Catalina Montaner Re ino de la Festo. Nian saluton alia poeto kaj riverencon al la Re ino.
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Por la «Kataluna Antologio»
La Eldona Komitato de la «Kataluna Antologio», por faciligi la baldaan eldonon de tia grava verko, decidís krei kvanton da 25-pesetaj akcioj
is la atingo de la necesa kapitalo. Multaj akcioj estàs jam akiritaj de fervoraj samideanoj kaj ni esperas ke la restantaj el erpi os dum la Kongreso en Palma de Mallorca.
La materialo por la «Kataluna Antologio» estàs jam komplete preparita. ó i konsistas el: 1. «Aiita parolo» pri la katalunaj lingvo kaj literaturo.
2. Pli oi ducent traduka oj en prozo a en verso el proksimume 50 a toroj.
3. Listo de la verkoj de iu el ili. 4. Studo pri la efaj katalunaj verkistoj:
Verdaguer, Maragall, Guimerà, Costa i Llobera, Carner, Guasch, Víctor
Català, Bertrana, Ruyra, Casellas, kaj aliaj.
La «Kataluna Antologio» (la vera «antologio») ampleksos nur la modernajn poetojn kaj prozistojn, de post Verdaguer. Nia granda poeto malfermos la verkon per fragmentoj de sia fama poemo «La Atlantido». Sed,
kiel «aldono», kometice de la libro, estos presataj kelkaj belaj pecoj de la
Mezepokaj aütoroj Bernat Metge, Auziàs March, Ramon Lull, Jordi de Sant
Jordi, Joan Martorell, Roiç de Corella, la re o Jaume I. kaj aliaj. Eble aperos
anka tri a kvar tradukoj el la plej antikvaj katalunaj «trobadoroj».
Apartan intereson donos al la libro 14 versaj tradukoj de katalunaj popolkantoj, akompanataj de interesa studo pri la originoj kaj disvolvigo de la
popolkanto, kaj eble anka de la koncernaj 14 melodioj.
La «Kataluna Antologio» okupos 400 pa ojn kun la sarna formato de
«Kataluna Esperantisto» kaj pli bona papero; la libro estos tole bindita, kun
orkoloraj literoj sur verda kovrilo. La prezo estos 12 pesetoj.
Se vi volas ui la zorge elektitajn kaj tradukitajn literaturajojn pretajn
por la «Antologio», helpufari tuj la eldonon per a etado de akcioj. Detalojn
pri la finança flankj liveros la membroj de la «Eldona Komitato» S-roj
Eduard Capdevila (Carders, 29), Artur Domènech (Cabanyes, 81) kaj Joan
Gili Norta (Cornet i Mas, 43), iuj en Barcelona. Se iu ne povas a eti akciojn, tiu sendu almena la sciigon ke li a etos unu aü du ekzemplerojn.
Ni esperas ke iu kataluna samideano komprenos la gravecon de la
projektata verko, same por la kataluna movado kiel por Esperanto, kaj ne
rifuzos al ni sian malavaran helpon.
JAUME GRAU CASAS
Grava aktualasc iigo. — Samtenipe kun la aliaj irka 15 nacilingvaj tradukoj de la plej nova verko de Francesco Nitti (iama ministrara prezidanto
itala) aperos sub la titolo «LA PACO» (aro da paroladoj faritaj en Skandinavio kaj en Svislando) speciala Esperanto-eldono. La tradukaj laboroj
nuntempe estàs farataj de du lertaj esperantistoj. La diplomato kaj pacifisto meni instigis la eldonejon de la Frankfurter Societàts-Druckerei, Abteilung Buchverlag, Frankfurt a. M., fari specialan Esperanto-tradukon por
konatigi kiel eble plej rapide siajn ideojn al la tuta mondo.
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Bibliogràfic»
(Ni recenzas verkojn duope ricevitajn)
LA üRBHSTi O DE ZALAMEA. — Dramo en tri aktoj de Calderón de la
Barca, tradukita el hispana lingvo de Enrique Legrand. Eldono de la tradukinto, Montevideo, 1925, 136 pa oj, 18 X H 1 /* Prezo ne montrita.
El la verko ni erpas la jenan noton de la tradukinto: «La Urbestro de
Zalamea estàs verkita en la jaro 1651, kaj la sanian jaron Calderón fari is
ekleziulo. Aparte de sia merito literatura, tiu i dramo estis severa kaj kura a leciono kontraú tro oftaj ofendajoj de la tiutempa soldataro. Perforta oj de oficiroj kontra lionestaj virinoj okazis ofte. El unu el tiuj veraj dramoj eltiris la granda poeto sían teatra on. Li maltimis, e sub regado de
rego kiel Filipo II., niontri sur publika scenejo, kiel simpla kamparano punas per maluobla mortigo tian perforton, kvankam la krimulo estàs kapitano de la re a armeo».
La konata klasika verko trovis ne tre lertan tradukanton. La vigleco de
la originalo, tamen, kelkafoje trafe reflekti as tra la traduko. En diversaj
lokoj la tradukinto uzas «kvankam» anstata «see », imperativon anstataü
indikativo, prepozicíojn de kaj krom anta infinitivo. Aliaj makuletoj estàs
forigindaj okaze de nova eldono. — Saljo.
OFICIALA KLASIKA LIBRO DE ESPERANTO. — Kolekto de la Akademio.

Franca, angla kaj germana partoj. Esperantista Centra Librejo, 1924, 120
pa oj, 15Vi X 10. Prezo, 3 fr. frk.
Tiu i bro uro, la noto de la kotnpilinto Sro. E. Grosjean-Maupin,
enhavas, krom la dek-ses reguloj de la gramatiko, iujn nunajn oficialajn
radikojn de Esperanto.
1-e. La unua parto enhavas la francan, anglan kaj germanan zorge
korektitajn kaj kompletigitajn tradukojn de tiuj oficialaj radikoj, esceptante
la radikojn, kiuj estàs sufi e internaciaj por ne bezoni tradukon.
2-e. La dua parto enhavas la internaciajn radikojn, kiuj, e estante
netradukitaj, estàs enerale kompreneblaj por eúroplingvanoj.
3-e. La tria parto enhavas la esperantlingvan difinon de la netradukitaj radikoj, kiuj ne trovi as en la bonega Vortaro de Kabe, kium devas
posedi kaj konstante uzi iu serioza Esperantisto.
4-e. La kvara parto enhavas riniarkojn koncernantajn la franca-angla
kaj gertnanlingvanojn.
Estàs ja superflue rekomendi, ke la libro estàs havinda. — Saljo.
OOMOTO. — La nova spirita movado. Eldonita de Fremlanden-Propaganda Oficejo, Ajabe, Japanlando. 40 pa oj. Prezo, 30 spesdekoj.
Presita sur bona papero kaj kun diversaj fotografajoj. La teskston ni
legis kun plezuro kaj konstatis, ke la stilo iom deflankigas, tamen i estàs
komprenebla kaj ne malbela. La nova religió ne konvinkis la recenzanton
pro tio, ke li malfacile kredas je tiaj superhoinaj benoj kaj fortoj. — Saljo.

Kastelo Bellver: Turoj
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X I I a K o n reso de K. E. F.
21-25 Majo 1925 — Palma de Mallorca
Nia lasta numero publikigis la diversajn kondi ojn de «Empresa
Soler» specialajn por kongresanoj. La enskribi intoj, pagintaj la koston de la elektita klaso is la 15 majo, ricevos antaü la ensipi o, la necesajn biletojn por la voja o, hotelo, ekskurso, k. t. p.Tiu kiu ne volos
atendi la lastan momenton por ricevi la biletojn, povos ilin ricevi e
Liceu Dalmau, València, 245, Barcelono, du tagojn antaü la Kongreso.
La ordinarajn biletojn por voja o al Palma oni povas a eti en
Companyia Transmediterrània, Via Layetana, n.° 2, unu tagon antaü
la voja o afí la saman tagon de la 10a is la 12a matene, sed ni konsilas ke oni a etu ilin plej frue.
La prezoj de la ordinaraj biletoj por la voja o inter Palma kaj
Barcelona estàs la jenaj (iro kaj reveno):
l. a klaso: 105'20 ptoj.
2.a
» : 6770 »

3.a klaso:
je ferdeko

37'50
21'50

*
»

Oni povas fari voja on iulunde, - marde, - a de, - sabate.
Ni volonte a etos por kongresanoj biletojn laü mendo kaj anta sendo de la necesa sumo. Respondecon ni ne povas akcepti.
OFICIALA FORVETURO DE BARCELONA:

a don 21 de majo je la 20'30.
La vapor ipoj de Cia. Trans a . staras dekstre de monumento Kolumbo, je 100 metroj proksimume.
OFICIALA FORVETURO DE PALMA:

Lundon 25 de majo je la 20'30.

Kongresaj sciigoj
Sendu viari ali on. — La O. K. presigis oficialan karton por la kongresanoj. Por ricevi in estàs nepre necese ke iuj partoprenontoj
sendu tuj sian ali on al la prezidanto de la 0. K. Sro. Narciso
Bofill, Sindikato 188, Palma de Mallorca, kiu estàs senpaga por
K. E. Fanoj, kaj kostas nur 5 ptojn. por aliaj samideanoj.
Oficiala Festeno. — Se vi deziras partopreni giri, sendu kiel eble plej
balda vian enskribi on al la O. K. Estàs ja kompreneble, ke por
la bona organizo plej multe helpas tiu, kiu ne atendas la lastan
momenton por agi.
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Medalitisigno pur la Kougresanoj de la
XIIa Kongreso de nia Federació

Kongreslibro kaj insigno
Al iu kongresano oni donacos la kongreslibroi'Çkaj insignon,sed
li nepre devas prezenti por ricevi ilin la ustatempe [petitan kongreskarton.
Membrokartoj. — Al la diversaj grupoj, kiuj pagis la kotizojn de la unua
kvaronjaro, ni sendis la necesan nombron da kartoj disdonotaj al
la grupanoj Sur iu karto oni skribu la nomon de la grupano.
Rememoru ke la la 9a kondi o de nia regularo «Tots els esperantistes pertanyents a organismes federats, igual que els membres
isolats, tindran veu i vot en les assemblees anyals, i llur vot serà
delegable a un altre federat mitjançant el membrokarto, de presentació necessària per votar en nom propi i d'altres federats».
Grupoj, kiuj ne pagis ankora , sendu tuj la kotizojn por ricevi
ustatempe la membrokartojn.
Membroj de K. E. F., pagu por ricevi la kvitancon de 1925.
BILANCO: De la 1 Julio 1924 is la 1 Majo 1925.
ENSPEZOJ . .

Saldo, la 1 Julio 1924 . . .
Donacoj
Vendo de «K. E.», losiloj, vortaroj. k. a
Kvitancoj (Kotizajoj kaj abonoj)
ELSPEZOJ . . Diversaj elspezoj el la Vik' a
Kongreso
Presó de K. E
Aliaj presajoj
Postelspezoj
eneralaj elspezoj . . . .
SALDO: de la 1 Majo 1925

374'15 ptoj.
530'40 »
102'30 »
1.626*40 »
108'50
1.650'10
47'—
158'75
74'05

ptoj.
»
»
»
»

2.633'25 ptoj.

2.038'40 ptoj.
" 594'85 »
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XI ai Internaciaj Floraj Ludoj
EKSTERORDINARAJ TEMOJ
Ni ricevis la du jenajn premiojn por temo la vola:
XLII. — Ekscelenca Deputataro de Baleares: 100 pesetoj.
XLIII. — Ekscelenca Urbestro de Palma: artobjekto.

Verdikto
ORDINARAJ TEMOJ
ORIGINALAJ TEKSTOJ

I. — Originala versa o kantanta Amon: Premio al la verko n-ro. 108,
devizo: Els ulls són l'espill de l'ànima. Al la a toro de tiu i
verko oni alju as la Naturan Floron kaj la rajton elektila Reinon de la Festo.
II. — Originala ama verko en prozo: Premio al la verko n-ro. 34, devizo: Ni vidas, nenion ni scii povas.
TRADUKITAJ TEKSTOJ

I. — Traduko de la versajo: «La Pastoreta» Premio al la verko n-ro.
3, devizo: Versa tradukado estàs re-kreado.
II. — Traduko de la proza o; «Via Blanquerna» Premio al la verko
n-ro. 9, devizo: Avis Rara.

EKSTERORDINARAJ TEMOJ
I. — Premio de Sro. Narciso Bofill.— Duonigita inter la verkoj
n-ro. 4, devizo: Kaj Dio la eternulo... kaj n-ro. 3, devizo: Versa
tradukado estàs re-kreado.
II. — De S-ino. Maria Fornaris de Bofill. — Premio al la verko n-ro.
9, devizo. Avis Rara.
III. — De F-ino. Amàlia Bofill Fornaris. — Premio al la verko n-ro.
33, devizo: Migrado, jes, migrado.
IV. — De Sro. Antonío Rosselló. — Premio al la verko n-ro. 7, devizo: Domine da mini pacem!
V. — De Sro. José Salom. — Premio al la verko n-ro. 32. devizo:
Felicita
VI. — De Sro. Pedró J. Tous. — Premio al la verko n-ro. 26, devizo:
Se ne la «se» malfeli a, mi estus hotno tre ri a.
VII. — De Sro Miguel C, Oliver. — Ne konkursita.
VIII. — De Sro Mariano Jaquotot. — Premio al la verko n-ro 73, devizo: Pla i al iuj neniu sukcesis.
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IX. — De Sro Jaume M. Granada. — Premio al la verko n-ro 2, devizo: En versfarado, formo estàs funda.
X.— De Banko Fomento Agrícola de Mallorca. — Premio allaverko n-ro 106, devizo: Konstantinopolo.
XI. — De Banko Crédito Balear. — Premio al la verko n-ro 38, devizo: Majfloro.
XII. — De Fomento del Civismo. — Premio al la verko n-ro 59, devizo: Vi estàs prava, etulo.
XIII. — De Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares. —
Premio al la verko n-ro 43, devizo: Natura.
XIV. — De Associació per la Cultura de Mallorca. — Premio al la
verko n-ro27, devizo: Plumo ne sentas, papero silentas.
XV.— De Banko Vitalicio de Espana.— Premio al la verko n-ro 44,
devizo: Noktmeza batalo.
XVI. — De Fervojo de Sóller. — Premio al la verko n-ro 109, devizo:
No hi fa res que m'enganyis.
XVII. — DeRu a Kruco (Santa Catalina). — Premio alia verko n-ro
39, deviza: Maltrankvilo.
XVIII. — De Prezidanto de K. E. F. — Premio al la verko n-ro 93, devizo: Sóc aï país dels tarongers florits.
XIX. — De Sekretario de K. E. F. — Premio al la verko n-ro 16, devizo:
Pax Vobis.
XX. — De Episkopa Mo to de Mallorca. — Premio al la verko n-ro
37, devizo: PH da aferoj trovl as en ielo kaj sur tero olfilozofio klarigas.
XXI. — De Oficiala Cambro de Urbobieno.— Premio al la verko n-ro
110, devizo: Patrino kaj infano.
XXII. — De Generala Societo de Elektraj Tramvetuiilcj. — Premio a
la verko n-ro 70, devizo: La bonuloj el iu nacío havas lokon
en Paradizo.
XXIII. — De Esperantista Klubo Palma. — Premio al la verko n-ro 101
devizo: Ad pedem litteram.
XXIV. — De Oficiala Cambro de Komerco, Industrio kaj Navigado de
Palma. — Premio al la verko n-io 60, devizo: Laboro del' ma
no, de 1' koro la sano.
XXV. — De Fomento de Turismo de Palma. — Premio al la verko n-ro
5, devizo: Lingvo sen poezio estàs korpo sen spirito: mortinta o.
XXVI. — De Asocio de la Baleara Gazetaro.—Premio al la verko n-ro47i
devizo: Komuna sorto.
XXVII. — De S-ro Fernando Ramírez. — Premio al la verko numero 87,
devizo: Turbano kaj duonluno.
XXVIII. — De S-ro Miguel Guasp. — Premio al la verko n-ro 83, devizo,
Parolantaj tonoj.
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XXIX. — De S-ro Antonio Coll. — Premio al la verko n-ro 105, devizo:
La Fian ino de la Alorto.
XXX. — De Esp. Grupo Gerona Espero, Girona. — Ne konkursita. La
preniianto konsentas alju i la duonon de la premio al la verko
n-ro 111, devizo: Amo plej supera rajto.
XXXI. — De S-roj efoficistoj kaj Oficistoj de Po to, Palma. — Premio
al la verko n-ro 95, devizo: Vindicamus hereditatem patruni
nostrorum.
XXXII. — De S-ro Rafael Blanes. Premio al la verko n-ro 41, devizo:
Fjodor.
XXXIII. — De Mo ta Kolegio de Prokuristoj, Palma. — Premio al la verko n-ro 67, devizo: Fortuno favoras kura ulon.
XXXIV. — De Veloz Sport Balear. — Premio alia verko n-ro 98, devizo:
Amo diverse komprenita.
XXXV. — De Mallorka Societo Protektanta de Bestoj kaj Plantoj. —
Premio al la verko n-ro 71, devizo: La vivo estàs ongo kaj la
Amo la suno de eterna maja tago.
XXXVI. — De S-ro Bartolomé Font.— Ne konkursita.
XXXVII. — De La Hejmo de 1' Estonteco. — Premio al la verko n-ro 25
devizo: Pacienco, energio kaj laboro ion venkos.
XXXVIII. — De Mo ta Kolegio de Advokatoj. — Premio ai la verko n-ro 31
devizo: Tapuaïi.
XXXIX. — De Oficiala Kolegio de Farmaciistoj. — Premio al la verko n-ro
15, devizo: Ómne Trinum est perfectum.
XL. — De Oficiala Kolegio de Kuracistoj. — Premio al la verko n-ro
56, devizo: Sankta v e s p e r ', paca v e s p e r '.
XLI. — De Federación Patronal de Mallorca. — Premio al la verko
n-ro 12, devizo. Don Dinero.
XL1I. — De Ekscelenca Deputataro de Baleares. — Premio al la verko
n-ro 50, devizo: iela graco — kora paco.
XL1II. — De Ekscelenca Urbestro de Palma. — Premio al la verko n-ro
107, devizo: Asonancoj

La 111 verkoj ricevitaj formas 21 grupojn. En diversaj grupoj,
kelkaj verkoj ricevas premion kaj aliaj meritas mencion. Jen la
listo de la grupoj kun la premiitaj kaj menciitaj verkoj. La devizon de la premiitaj verkoj vidu pli supre:
I. — 1-a premio al la verko n-ro 108; 2-a P. al n-ro 4; — 3-a P. al
n-ro 107. 1-a Menció al la verko n-ro 51, devizo: Se soclo pekas, amo krimas; 2-a. Menció al la verko n-ro 36, devizo: Lafí
la maniero de Rubén Darío; 3-a Menció al la verko n-ro 45,
devizo: Ami... ami... ami!
II. — Premio al la verko n-ro 34. 1-a Menció al n-ro 35, devizo: Polyhymnia; 2-a Menció al n-ro 23, devizo: Amo venkos malpacon.
III. — Premio al la verko n-ro 3.
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IV. — Premio al la verko n-ro 9. Menció al la verko n-ro 17, devizo:
Marrigardejo.
V. — Premio al la verko n-ro.93. Menció al la verko u-ro 28, devizo:
Vora el barranc...
VI. — Premio al la verko n-ro 16. Menció al la verko n-ro 89, devizo:
Canigó.
VII. — 1-a Premio al la verko n-ro 106; dua al n-ro 33; tria al n-ro 32;
kvara al n-ro 73. 1-a Menció al la verko n-ro 91, devizo: Silento estàs oro; dua al n-ro 6, devizo: Finis coronat opus; tria
al n-ro 97, devizo: Valoraj pensoj.
VIU. — 1-a Premio al la verko n-ro 38; dua al n-ro 2. 1-a Menció al la
verko n-ro 72, devizo: Vian ielon kovru, Zeus; dua al n-ro
76, devizo: Ex abundantia cordis; tria al n-ro 86, devizo: Trosevereco estàs fiereco.
IX. — 1-a Premio al la verko n-ro 59; dua al n-ro 27. 1-a Menció al
la verko n-ro 69, devizo: Kulpoj de patró persekutas idon;
dua al n-ro 58, devizo: Arbara silento.
X. — 1-a Premio al la verko n-ro 7; dua al n-ro 44; tria al n-ro 109.
Menció al la verko n-ro 13, devizo: Kial plendi se estàs amo?
XI. — Premio al la verko n-ro 39. Menció al la verko n-ro 75, devizo:
Kiom da kapoj, tiom da apoj.
XII. — Premio al la verko n-ro 26. Menció al la verko n-ro 54, devizo:
Fata Morgana.
XIII. — 1-a Premio al la verko n-ro 37; dua al n-ro 70. 1-a Menció al
la verko n-ro 53, devizo: Malofta temo; dua al n-ro 66, devizo:
ajni-kaj esti, jen diferenco; tria al n-ro 18, devizo: Libri
oracuia pandunt.
XIV. — Premio al la verko n-ro 47. Menció al la verko n-ro 46, devizo:
La patrujo súper io.
XV. — 1-a Premio al la verko n-ro 87; dua al n-ro 83. Menció al la
verko n-ro 52, devizo: Rememoroj.
XVI. — 1-a Premio al la verko n-ro 110; dua al n-ro 105; tria al n-ro 41;
kvara al n-ro 67. Menció al la verko n-ro 68, devizo: Kio komenci as, devas nepre flni i.
XVII. — 1-a premio al la verko u-ro 101; dua al n-ro 98; tria al n-ro 71;
kvara al n-ro 111. Menció al la verko n-ro 92, devizo: Amor
omnia vincit.
XVIII. — 1-a Premio al la verko n-ro 60; dua al n-ro 25. 1-a Menció al la
verko n-ro 61, devizo: Beninda malsato; dua al n-ro 65, devizo: Lori; tria al n-ro 57, devizo: Supren la kapon!
XIX. — 1-a Premio al la verko n-ro 95;dua al n-ro 31,tria al n-ro5.Mencio al la verko n-ro 94, devizo: De quan les bèsties parlaven.
XX. — 1-a Premio al la verko n-ro 50; dua al n-ro 15; tria al n-ro 56;
kvara al n-ro 12. 1-a Menció al la verko n-ro 14, devizo: La
Poesia non muore; dua al n-ro 48, devizo: Larmi inta ojo;
tria al n-ro 19, devizo: Suno levi as — La mondo vivi as.
XXI. — Premio al la verko n-ro 43.
.
La la dua regulo de la Regularo de la Konservantaro de Floraj Ludoj,
la verkoj premiitaj fari as proprajo de la Konservantaro, kiu zorgos pn
ilia publikigo.
Permeson por reprodukto oni petu de la Redakcio de Kataluna Esperantisto.
Majo de 1925. - Kolomano de KALOCSAY, Prezidanto; J. SCHMID;
Eúsebjo ARTIGAS; Narciso BOFILL; Frederic PUJULÀ i VALLÈS; S. ALBERICH JOFRE, Sekretaria
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Tra la Gazetaro
«Pola Esperantisto-». — n-ro. 3 (tnarto). — El la marta numero ni
erpasla jenan alvokon:» Kion pensas pri tio iulandaj esperantistoj? — En
Nro. 294 (p. 32) de la eneva ^Esperanto» aperis sciigo, ke la Centra Oflcejo de U. E. A. okazigis votdonon priuzo de landnomoj. Tute sendepende
de niaj opinioj pri la landnoma demando, konataj al niaj legantoi, la fakto
mem ajnas al ni to absolute eksterordinara. Kio okazos kun Esperanto, se
krom la Lingva Komitato vo donos pri lingvaj demandoj diversaj aliaj organizoj? Facile anta vidi. Baldaií ni legos en niaj kronikoj. — «ETURBET
(10.000 lo antoj). La Centra Oficejo de Eturbeta Esperanto Asocio, fondita
hiera (enskribigis tuj pli oi 150 anoj!), esploris zorgeme la landnoman demandon. Dezirante kunigi diversajn opiniojn, i per 11 vo oj (kontra 1 sindeteno) decidís akcepti la sufikson ej por ciuj landnomoj (ekz.: Svisejo, ehoslovakejo). La Centra Oficejo instrukciis la Asocion da re sekvi tiun
principon senescepte». Esperantistoj! u vere a di os inter vi neniaj vo oj
de protesto, de persvado? Ois nun ni solaj faris tion. Se Esperanto devas
resti unu lingvo, venis tempo, ke helpu nin aliaj! La vo dono de la Centra
Oficejo de U. E. A.nepre estàs ruiligota! «Niaj polaj samideanoj ne estàs solaj. Nia lasta numero publikigis artikolon de Sro Jaume Grau Casas per kiu
oni faris sa ajn avertojn al la gvidantoj de U. E. A. Ni plene subskribas la
plendon de nia kunfrato Pola Esperantisto kaj esperas, ke por la bono de
nia afero U. E. A. forlasos la entreprenitan dangeran vojon, kiu povus konduki nin al pereiga disi o de niaj fortoj.
«Espero Katolika». — n-ro. 8 (aprilo). — Tre interesa gazeto kun artikoloj tre gravaj pri katolikaj aferoj. óia enhavo estàs redaktata en fundamenta kaj imitinda Esperanto, tre malofte trovebla en aliaj bruantaj gazetoj. La X-a. Katolika Esperanto-Kongreso okazos en Paris la 13-16 a gusto
1925. La kongresa kotizo estàs 25 fr. frk. Gi donas la rajton eesti iujn
kunsidojn, religiajn cerenioniojn kaj la annizan vesperon, kaj ricevi Ciujn
kongresajn dokumentojn kaj insignon. —Por detaloj kaj ali o oni turnu
sin al Fino. M. Larroche, rue de Vaugirard, Paris VI.
«La Progreso*. — n-roj. 4-5 (febr. marto). —Interesa gazeto kun
regule aperantaj artikoloj pri la e oslovaka popolo, kiun enerale bone
konas katalunoj. La aludita numero publikigas interesplenan arlikolon pri
Masaryk kaj Benes, fondintoj de e oslovaka Respubliko, kaj krom aliaj
valoraj artikoloj kun celo nacia en i aperas kun bela enhavo la rubrikoj
«Literaturo», «Por komencantoj», «El scienco», «Lingva fako» k. t. p.
«Belga Esperantisto». — n-ro. 1 (jan). ~ Gi reaperas vigia kaj arma
post longa krizo. La presisto estàs kulpa, ke i ne aperadis akurate, la
presisto kaj la oscedantaj proletariaj po oj, kiuj ie bataladas kontraií la
esperantistoj Ni deziras al nia kunbatalanto, kiu estàs presata sur bona
papero kaj belstile, longan vivon kaj ne malpli longan pacon kun la presisto.
XIV-a- Belga Kongreso okazos en Verviers. 31 majo-1 junio.
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«Germana Esperantisto*. — n-ro. 4 (apr). — Sub la plumo de Sro. Fr.
Ellersiek, la konata sprita kaj sagaca germana samideano, G. E. akiris enviiiidan reliefon e la esperantista gazetaro. Ne nat por germanlingvanoj i
estàs vera juvelo; inj esperantistoj trovos en la abunda esperanta teksto
artikolojn, kiuj fari as aparte interesaj pro la stilo kaj merito de iaj verkintoj. Magdeburg estos dum Pentekosto la scenejo deia XIV-a. Germana
Esperanto-Kongreso. Al i ui deziras grandan sukceson!
*Le Monde Espérantiste» — u-ro. 1 (jan. febr), — La batalema malnova
gazeto energie batalas kontra la deflanki oj de U, E. A. kaj da re subtenas lingvan disciplinon. Tiu i gazeto iafoje, eble, pro aferoj puré personaj
tro multe bruis, sed oni ne povas nei, ke i estàs la sola gazeto en Esperantujo, kiu plej sincere iam sin tenis, ne fordonante siu al fantazio kaj
troigita entuziasmo fiktiva.
«Literatura Mondo». — n-ro. 4 (apr). — Kiel kutime gia enhavo superas
la dezirojn de plej postulema literaturanianto. Verkoj de alta nierito kaj de
de rafinita stilo donas al i rajton por okupi la unuan lokon en in blblioteko kaj rajton donas al i anka por esperi, se ne postuli, pli efikan subtenon
de la tutmonda esperantistaro. Katalunaj amikoj, turnii vin por tuja abono
al la reprezentanto en Barcelona. (Vidu anoncon).

r ajreroj
Saluto de K. E. F. al Kordova Kongreso. — Nia eminenta poeto S-ro
Artur Domènech liavos la aucon eesti la proksiman Kongreson de la Iberia Konfederacio, kaj nia Kataluna Esp. Federació liavos la lionoron saluti
persone de nia amiko tiun Kongreson.
Gazetoj ricevitaj. — Litova Stelo, marto. — La Taquigrafía, aprilo.—
La Progreso, febr. marto. — La Semisto, aprilo. — Sudameriko, marto. —
Marto, aprilo. — Heroldo de Esperanto, 1, 4, 8, 11 aprilo. — La Ora Epoko,
marto. — Reklamo, marto. — Espero Teozofia, januaro-marto. — Katolika
Mondo, marto. — International Language, marto. — The British Esperantist, marto. — La Interligilo, febr. marto. — Pola Esperantisto, marto. —
Esperantista Junularo, apriio. — Amerika Esperantisto, jan. febr. — Arguso, febr. — Hungara Esperantisto, aprilo. — Itala Esperanta Revuo, marto.
— La Suno Hispana, aprilo. — Belga Esperantisto, jan. — Arbeider Esperantisten, marto. — La Espero, aprilo. — Revista del Ateneo, aprilo. — Holanda Esperantisto, aprilo. — Espero Katolika, aprilo. — Le Monde Espérantiste, jan. febr. — La Fervojisto, febr. marto. — Konkordo, marto. —
Germana Esperantisto, aprilo.
Presejo J. Vinyals, Plaça Constitució, 6 : BARCELONA (Sarrií)

L'ESPERANTO

A COP

D'ULL

ALFABET. — A, b, c (ts), e (tx), d, e (é), f, g (gue, gui), (tj), h (aspirada), (fortament aspirada), i, j (y),j (j), k, 1, ni, n, o (ó), p, r, s (ss), (ix), t, u, fi, v, z (s).
L'accent tònic recau sempre sobre la penúltima síl•laba (paraules planes)

IN

LA
article determinatiu

(sona y)

el, els,
la, les

i es terminació del plural
faktoj, manoj
okuloj, animoj

sufix a formar
elfemení
heroino, re ino
katino, leoiiino

terminació
substantiu

terminació
adjectiu

terminació verb
(infinitiu)

terminació
adverbial

lakto
urbo
komerco

blanka
antikva
komerca

kompreni
labori
komerci

klafe
konstante
komerce

(comerç)

(comercial)

(comerciar)

(comercialment)

C O N J U G A C I Ó

AS

temps present

IS

temps passat

D E L

OS

temps futur

V E R B

US

mode condicionat

Mi

skribas

skribis

skribos

skribus

Jo

escric

escriví

escriuré

escriuria

u

mode impera
tiu o subjunc
tiu
skribu
escrigui

Els verbs compostos es conjuguen amb el verb auxiliar esti, i les formes de
participi ant, int, ont (actiu : present, passat i futur) i at, it, ot (passiu : present,
passat i futur). Mi estàs skribanta, jo estic escrivint. La letero estis skribata, la
lletra fou escrita
DECLINACIO

DEL

En esperanto, tota paraula que rep
l'acció d'un verb (complement directe)
acaba en ( ^
Li vidas min.
Eli em veu.
Mi vidas Un. Jo el veig.
Mi skiibas la leteron. Jo escric la carta.

SUBSTANTIU

En els altres casos, la relació que
hi ha entre dos substantius és expressada per mitjà de les preposicions al,
de, kun, per, sur, súper, sub, en, ekster,
tra, trans, anta , post, inter i altres.
Al la patró, per ta plumo, sur la tablo.

LITERATURA MONDO

•

•
•

•

La plej valora literatura esperanta revuo.

KVAR PUNKTOJ

Rekomendita de ia XVIa Universala Kongreso de Esperanto.

instigas nepfe aboni al
HEROLDO DE ESPERANTO
Tio estàs:
Duonsemajna
Àktuala
Ilustrita
Grandformata
Senpagajn specimenojn petu de
la administració:
HORREM b. KOLN, Germanujo

iu esperantisto devas
boni.

in a-

La plej bonaj sülistoj estàs
kunlaborantoj.
Turnu vin por abono:
F. MONTSERRAT
STR. VlLLARROEL, 107, 2.0", 2. a
BARCELONA

iaj

Reprezentaiito en nia lando
F.

MONTSERRAT

STR. Vll.LARROEI , 107, 2.<"1, 2. a
BARCELONA

•

10 0 0 0

u

menibrojn
devas
havi

HAVEBLA

E: A
en 1925.

Ali u tu] por atingi

10 0 0 0
Aligojn a k c e p t a s la lokaj Delegitoj, aü la Delegito en Barcelona:
S-ro Delíí Dalmau, València, 245

í/4 - pa a anonco en nia gazeto
kostas nur 10 ptojn ; sed valoras
multe.

TRIA EPOKO
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1925
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I^TOANTIfTo
OFICIALA ORQANO DE LA KATALUNA ESPLRANTISTA
FEDERACIÓ KAJ DE LA INTERNACIAJ FLORAJ LUDOJ
JARABONO : 6 SV. FRANKOI AU EOALVALORO EFEKT1VIQEBLA F-N BARCEI.ONO

Redaktoroj: S. Alberich-Jofre, Delfí Dalmau, Marian Solà

F E N T

V I A

La Direcció General de Comunicacions d'Espanya ha declarat admetre
l'Esperanto com a llengua clara, seguint l'exemple de França i els altres Estats
membres de la Lliga de Nacions. Felicitem els nostres companys de la «Hispana h'speranto-Asocio» per gesti, ns dels quals ha estat reconegut l'Esperanto oficialment en el dit Departament de l'Estat Espanyol.
Homes de Ciència dels països més avançats s'han reunit darrerament a
Paris sota la presidència del nostre eminent amic Charles Richel i el Rector
de la Sorbonne, i han convingut en la necessitat d'emprar l'Esperanto per a
la Ciència.
En Conferència internacional de Fires de Mostres i altres entitats comercials, sota la presidència del Secretari de la Chambre de Commerce de Paris
i sota els auspicis de son patronatge, autoritats prestigioses del món comercial, han convingut en la necessitat d'adoptar l'Esperanto per al Comerç.
Els Jocs Florals Internacionals d'èxit insospitat presenten l'ús reeixit de
l'Esperanto per a la Literatura.
»
A la Universitat Imperial de Tokio, on fins ara la medicina era ensenyada
emprant els mots tècnics en alemany, els professors han començat a substituir l'alemany per l'Esperanto,
Els cursos universitaris internacionals que seran donats en Esperanto a
Ginebra l'agost vinent, sobre psicologia, pedagogia, lingüística i electrotècnia,
presenten una prova més de l'ús definitiu integral de l'Esperanto com a
llengua auxiliar internacional.
Invitem els nostres homes intel•lectuals a conèixer o reconèixer la veritat
sobre l'esperanto. I ens plau de poder-ne citar de tan prestigiosos com Joan
Arús, Rovira i Virgili, Carles Riba, Millàs Raurell, Jordana, entre els que sabem
més matiners en aquesta qüestió. Els Drs. Torres Carreras, Figuerola, Bremon, Orriols, Bartomeu, Teresa Campana, Jacint Barrera, Marian Solà, Gustau Galceran, figuren en les llistes dels esperantistes militants de la Federació
Catalana d'Esperantistes.

L'ESPERANTO

A COP

D'ULL

ALFABET. — A, b, c (ts), ce (tx), d, e (é), f, g(gue, gui), (tj), li (aspirada), (fortament aspirada), i, j (y), j (j), k, 1, m, n, o (ó), p, r, s (ss), (ix), t, u, ú, v, z (s).
L'accent tònic recau sempre sobre la penúltima síl•laba (paraules planes)

LA

J

IN

article determinatiu

(sona y)

sufix per al
femení
lieroiiio, re gino
katino, leouino

i es terminació del plural
faktoj, tnanoj
okuloj, animoj

el, els
la, les

o

A

1

E

terminació
substantiu

terminació
adjectiu

terminació verb
(infinitiu)

terminació
adverbial

lakto
urbo
komerco

blanka
antikva
komerca

kompreui
labori
komerci

klare
konstante
komerce

(comerç)

comercial)

(ce merciar)

C O N j U Q

A C 1Ó

DEL

comercialment)

VERB

u

AS

IS

OS

US

temps present

temps passat

temps futur

mode condicional

Mi

skribas

skribis

skribos

skribus

mode imperatiu o subjunctiu
skribu

. Jo

escric

escriví

escriuré

escriuria

escrigui

Els verbs compostos es conjuguen amb el verb auxiliar esti, i les fornies de
participi ant, int, ont (actiu: present, passat i futur) i at, it, oi (passiu: present,
passat i futur). Mi estàs skribanta, jo estic escrivint. La letero estis skribata, la
lletra fou escrita
DECLINACIÓ

DEL

En esperanto, tota paraula que rep
l'acció d'un verb (complement directe)
acaba en ^
Li vidas min.
Ell em veu.
Mividas Un. jo el veig.
Mi skiibas la leteron. Jo escric la carta.

SUBSTANTIU

En els altres casos, la relació que
hi ha entre dos substantius és expressada per mitjà de les preposicions al,
de, kun, per, sur, súper, sub, en, ekster,
ira, trans, anta , post, Mer i altres.
Al la patró, per la plumo, sur la tablo.

TRIA EPOKO

JUNIO - JüLIO - AUGUSTO 1925

N-ROJ 12-13-14

JPHPTIJTo
OFICIALA ORGANO
DE LA KATALUNA ESPERANTÍSTA FEDERACIÓ KAJ
DE LA INTERNACIAJ FLORAJ LUDOj

Nia devizo: Maro estàs gutaro Redakcio: Carrer València, 245 - BARCELONA

Raporto pri la X I P Kongreso de K. E. F.
21-25 Majo 1925 — Palma de Mallorca
Alveno de la kongresanoj
La bela vapor ipo" «Mallorca», plena de gesamideanoj en ipi intaj antaü 10 horoj en Barcelona, je la 6a matene de la 22a de Majo, alvenis la belan havenon de Ciutat de Mallorca, atendata de balearaj samideanoj sub la
prezido de reprezentanto de la urbestro, Sro. Fiol, kaj de niapioniro Narciso
Bofill. Laalvenantaj kaj laatendantaj gesamideanoj kun esperantistaj flagoj
intersalutis sin kun ojo kaj amikeco. Kaj en aütomobiloj kaj aliaj veturiloj
iuj iris al respektivaj hoteloj kaj lo ejoj.
Akceptejo ce la Esp. Klubo
Je la 8a is la 9a renkonti is iuj kongresanoj en la oportuna sidejo de
la Palma Esp. Klubo, kaj tie iu ricevis belajn Gvidlibron kaj kongresinsignon kaj vizitis gravan Ekspozicion de esperantajoj.
Vizito al la Aútoritatuloj
Je la 9a, promene tra la bela urbo, la gekongresanoj iris viziti la Urbodomon kie nin atendis la urbkonsilanto Sro. Fiol reprezente de la urbestro.
Bonvenaj kaj dankaj intersalutaj paroloj inter an i is, kaj gvide de la afabla
urbkonsilanto ni vizitis la ri an kaj belan Urbdomon de Palma.
Poste ni iris al la Deputitejo, kie okazis simile. anka la guberniestron
kaj fine la militestron. e la antaülasta nia impreso estis eksterordinara
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ar tie la vizitato Sro. Pérez, post longa atendigo alvenis kaj diris al ni ke oficiale li malkonsentas pri nia Movado, Car estàs devo nia propagandi kaj dis"
vastigi la hispanan lingvon, kaj tiu «dialecto mundial»— li diris rilate al Esperanto — ne devas konkuri in. Tiu neatendita respondo al nia saluto
kaj vizito obee al konsilo de nia amiko Bofill, vere strange impresis nin, sed
pense al la politikaj cirkonstancoj kaj sendan erige al nia Kongreso ni iuj
mutemis pri tiu temo.
Solena Meso kun Esp. prediko
Multnombra publiko esperantista kaj neesperantista eestis la katolikan
diservon. Efektive la esperanta prediko anoncita estis altira. La pre ejo estis omamita kiel okaze de plej solenaj festoj religiaj. i-tie komencis mirigi
nin la malavaro de la organizinto de la Kongreso.
Pastro Bartomeu Font, malnova Mallorca samideano, faris elokventan
predikon plurfoje e kun impresaj silentoj. «La Espero», niatuta himno, estis anka en la prediko. iuj eestintoj certe longe memoros la predikon de
Pastro Bartomeu.
Malferma Kunsido
En la salono de la «Associació per la Cultura de Mallorca», kun eesto
de multaj kongresanoj, la Direkta Komitato de K. E. F., la Organiza Komitato de la Kongreso, S-ro Kreuz reprezentanto de la Centra Komitato kaj de
U. E. A., S-ro F. Fiol delegito de la Urbestro, je la deka matene okazas la
Solena Malferma Kunsido.
Unue la delegito de la Urbestro kore salutas la kongresanojn kaj deziras
al ili pla an restadon en la insulo Mallorca. S-ro Bofill, Prezidanto de la
Organiza Komitato, legas paroladon titm- i:
«Altestimataj gesamideanoj:
Estu bonalvenintaj, karaj pioniroj de nia movado, fervoraj kunbatalantoj de nia sankta afero, kaj akceptu, mi petas, plej koran kaj sinceran saluton kiun mi proponas al vi nome de viaj Palmaj samcelanoj dezirantaj kunfrati i kun vi okaze de nia Kongreso kaj samtempe pruvi al vi sian fratan samideanecon kaj puran amikecon. Mi esprimas al vi la respektajn kaj amajn
sentojn de miaj samurbanoj esperantistaj kaj kvankam mi bone scias, ke
mi ne estàs tute lerta por bele paroladi kaj facile konvinki vin pri tio, ke ni,
viaj kamaradoj el la bela insulo Mallorca, ojas kaj estàs kontentegaj pro
la okazigo de nia esperanta festaro Ce ni, mi plenumante mian devon, kiel
Prezidanto de la Organiza Komitato de nia Kongreso, honoras min saluti
ciujn vin, distingindaj pretermaraj disciploj de nia senmorta kaj neforgesebla Majstro.
Estu certaj, karaj samlingvanoj, ke ni el tuta nia koro akceptas vin kaj
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deziregas, ke via restado en nia insulo kaj en nia Palma estu por vi tre
agrabla; por atingi tion ni faros ion eblan por plenumi viajn dezirojn kaj
estàs pretaj servi vin per frata zorgo same kiel se vi estus en via hejmo. Ni
estàs tute viaj kaj estus tre granda plezuro por ni se vi senkomplimente
petus de ni tion, kion vi deziras au bezonas dum vi estos niaj gastoj, kiun
okazon ni tre honore kaj fiere uzas por esprimi al vi nian puran samideanecon.
Anta io, mi devas elmontri al vi mianome kaj nome de miaj i-tieaj
gesamídeanoj, nian plej sinceran kaj koran dankemon por via eesto al nia
Kongreso; tial mi dankegas vin ke vi estàs atentintaj nian vokadon, kaj ar el
diversaj naciaj kaj fremdaj urboj venis tien- i, en nian karan Mallorca, por
plenumi nian deziron, por plezurigi nin, car vi estàs farintaj tion akceptante
nian peton, atentante nian alvokon, kiun por sukcesigi nian Kongresan solena on ni sciigis al vi per nia presorgano «Kataluna Esperantisto» kaj aliaj
esperantistaj gazetoj. Akceptu, do, ankora unu fojon, mi petas de via entileco, nian respektplenan kaj fratan dankon por tio.
Vere estàs por ni, viaj komaradoj el la insularo, la unua fojo, kiam ni
uas la intiman haj kunfrati an festaron, kiun havigas Kongreso de Esperanto, precipe, kiel okazas je la nia, se en i oni povas ati la literaturan
feston nomitan «Floraj Ludoj», kiun amuzajonpli bone oni povus nomi universala oi internacia, kiel i estàs de ni nomata; festo la plej solena el iuj,
kiuj okazas en la tuta mondo esperantista kaj kiun neniu el la diversaj hispana] Federacioj ankora povis okazigi en siaj regionoj; ni povas certigi, ke
niaj Floraj Ludoj, kiel ni bone scias, estàs belega festo, gloro de nia «Kataluna Esperantista Federació», solena kaj brila literatura okazajo tre grava,
kaj miregajo de samlandanoj kaj fremduloj. Ni devas daúrigi, per nia peno
kaj per la helpo de niaj estimataj kaj kleraj verkistoj, la famon de ia historio, ni devas atingi, Cíun jaron, ke gi estu pli grandioza, ni devas klopodi
por ke la listo de la premioj alju otaj al la plej bonaj literaturistoj
partoprenontaj gin estu multenombra por tiel povi premií multajn literaturamantojn. Mi konfidas al via fervora samideaneco kaj al via amo por nia
kara Esperanto, ke vi igos ion, kion vi povos por nia tuta sukcesego. Fide
mi esperas, ke iuj vi eestos nian literaturan feston por pli solenigi in kaj
ke neniu el vi mankos por varme aplaudí nian arman Re inon, por rigardadi ian belecon kaj por kore gratuli la aíítorojn de la premiitaj verkoj de
la aludita konkurso. Faru tion, estimindaj pioniroj de nia movado, por la
progresado de nia idealo.
Antaü kelkaj jaroj jam iu Palma samideano pritraktis la eblecon okazigi e tiu- i urbo Kongreson de «Kataluna Esperantista Federació»; por sukcesigi tion li parolis pri tiu deziro kun diversaj eminentaj esperantistoj katalunaj okaze de eesto en la lastaj Kongresoj de nia Federació en malsamaj urboj en Katalunujo, sed lia projekto ne efektivi is pro iaj malfacila oj
kaj ar ne estis akceptita tia propono de la tuta i-tiea samideanaro au almena de la plimulto el ili; sed lastatempe dank' al la fervora sindoneco de
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iaj malmultaj pioniroj membroj de nia loka Grupo «Esperantista Klubo Palma>, tiu bela ideo okazigi la nomitan Kongreson en nia kara Palma, Cefurbo
de la baleara insularo, efektivi is pro la entuziasma helpo kaj pro la ciuspeca subtenado de la membroj el kiuj konsistas la Organiza Komitato,
kiun mi tre honore piezidas. Ni iuj aran is nian Kongreson, ni iuj klopodis por ia plej brila okazigo kaj ni penis ankaü por ke nia festaro estu plej
grandioza kiel eble, kune kun la famega literatura solenajo nomita «Floraj
Ludoj», por kiu ni atingis tre gravan liston da premioj. Ni faris ion eblan,
kaj e neeblajojn, por sukcesigi nian entreprenon; ni ne igis pli, car ni ne
plu povis kai se io tio meritas vian aprobon, kaj viaj deziro kaj espero pri
nia Kongreso kaj iaj amuza oj estos plenumataj, ni estos tre ojaj kaj kontentaj, ke nia organiza laboro kaj peza tasko havigos al vi agrablan kaj uigan restadon e nia insulo, dum kelkaj tagoj. Mi tre esperas, ke Ciuj vi
pasigos gajajn kaj feli ajn tagojn en nia Mallorca kaj vere mi beda ras ke
nia amika kunestado da ros malmulte da tempo, nur la necesajn horojn por
okazigi nian kongresan festaron.
Malgra tio, mi konfide kredas, ke multaj el vi volos ekskursi tra nia
bela insulo dum kelkaj tagoj por rigardadi kaj elkoni iajn naturajn belega]ojn. Precipe oni povas igi diversajn ekskursojn tre interesajn; vi ne devas
foriri al via hejmo antaü oi efektivigi ilin. Mi petegas de vi, ke atentu mian
rimarkon pri tio, car mi estàs certa ke vi poste dankos min pro mia konsilo da rigi vian restadon en tiu- i insulo por tia celo. Plenumu do mian deziron kaj plezurigante min vi havigos al mi kaj al la i-tieaj gesamideanoj
okazon povi vigligi nian puran amikecon, kaj nia kunfrati o plida ros, kiel
ni el tuta nia koro deziras.
Al la kunestantaj personoj ankaü mi devas altiri ilian atenton pri tio,
ke en nia urbo staras antikvaj konstruajoj, privataj kaj publikaj, kiuj meritas esti vizitataj de vi, se efektive vi atas la belartojn. Nia Katedralo, nia
Vendistarejo, diversaj nobelsinjoraj palacoj kaj pre ejoj, kelkaj modernaj
kaj aliaj multmeritaj konstruajoj en Palma kaj e iaj irka a oj estàs vizitindaj.
Mi ne volas fini mian paroladeton ne dirante al vi, ke kiam vi revenos
e vin, bonvolu diri al viaj konatuloj kaj amikoj, ke insulo Mallorca frate
akceptis vin, ke la Palmaj samideanoj organizis Kongreson pli aii malpli bona kaj solena, ke la Floraj Ludoj kaj ceteraj festajoj estis pli aii malpli brilaj kaj grandiozaj, sed ne forgesu diri al iuj kun kiuj vi parolos pri la XIla
Kongreso de nia kara «Kataluna Esperantista Federacio>, kies unuan agon
ni estàs nun komencantaj, ke la samideanoj el Palma de Mallorca sciasplenumi sian devon, ke ili dece prenis sur sin la kongresan taskon por atingi
plenan sukceson je sia entrepreno kaj fine diru ie, mi petegas, ke ili estàs
fervoraj pioniroj de nia movado, ar ili pruvis sian puran esperantismon.
Kaj se vi estàs konvinkitaj pri tio, venigu niajn kamaradojn el la tuta mondo eesti estontan kongreson, kiun sendube cu la Palmaj samideanoj u
tiuj el alia urbo de la baleara insularo okazigos post iaj jaroj por denove,
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kiel ni igas nun, rekunfrati i kaj plie iuj ni kune kun novaj varbitoj al nia
paca kaj progresema movado disvastigi nian karegan Esperanton kaj praktike diskonigi nian Federacion en nia propra teritorio. Ni, do, devas diri,
kiel diversajn fojojn jam diris: anta en, iam anta en».
Korega apia dado salutas je la fino de la parolado de S-ro Bofill.
Nia Prezidanto legas tuj poste la jenan paroladon:
«Estimataj kunfederacianoj:—La novaj ekonomiaj bazoj de nia Federació pli intime kunvivigas iujn esperantistojn katalunlingvajn, kaj tial plifortigis nian organizajon, kaj ioni in ekonotnie plibonigis, sed nia ekonomia
bazo ne estàs ankora kontentiga. Ni atingis pli da enspezoj sed ni havas
pli da elspezoj, kaj fine de la jaro ni ankorau en 1925 havos deficiton. La
malfacilo enspezi de multaj izolaj membroj kaj abonantoj, kiun ni povas nomi la nesufi a atentemo au bonvolo de kelkaj samideanoj; la manko is nun
de pluraj ri uloj fervoraj kaj ri aj fervoruloj en niaj vicoj, kaj la eneralaj
krizaj cirkonstancoj nunaj, devigas nin al pli da sindonemo, kaj pli da klopodo varbi novajn abonantojn al nia gazeto.
Ni pruvis nunjare per aperigo regula de nia gazeto kiu meritas Cies
la don en Esperantujo, ke ni estis agemaj, kura aj kaj malavaraj. Vi subtenu nin responde al nia pruvo kaj nia afero daüros okupi indan lokon en nia
mondo. Ni devas pagi al la Konstanta Reprezentantaro. Ni devas organizi la
Florajn Ludojn, respondi al grupaj demandoj, okazigi la iujaran Kongreson.
Nia tasko estàs multa kaj grava. Ne manku al ni persona helpo de iuj kiuj
povas, nek subtena mono de tiuj kiuj havas; ebligu kaj lar igu nian vojon
kaj ni ankora multe pli faros: Eldono de lernolibroj kaj propagandiloj kaj
vortaroj estàs nun necesa. Jen estàs nur unu urga afero kiu postulas monon.
Estàs multaj aliaj. Mouo, klopodo estàs ja bagateloj kompare la ojon de
sukceso kaj plenumo de devo. Estu malavaraj. E cele de plej bona profito
de plej intima gajno: sateco de bonago. Bonagu, bonfaru por nia K. E. F.
kiu devas plenumi gravan taskon en la vojo al nia sankta celo, kaj fina
venko».
Longa apla do montras la unuaniman konsenton de la kunvenintoj al
la ideoj tiel trafe esprimitaj de nia Prezidanto.
La sekretario petas poste al la delegitoj de la diversaj grupoj aligintaj
al nia Federació doni siajn nomojn kaj saluti la Kongreson: tiel faràs S-roj
Joan Comadran en la nomo de «Aplech» el Sabadell; S-ro Joan Prat el «Bela Espero» el Manresa; S-ro César Gallego el «Paco kaj Amo» el Barcelono;
S-ro Jaume Grau el «Barcelona Stelo» el Barcelono; S-ro Amadeu Ribas el
«Nova Sento» el Barcelono; Ptro. Josep Planas el «Esperanta Nesto» el Ripollet kaj S-ro Marian Solà el «Lumon» el Terrassa. Anka salutas la kongresanojn S-ro Robert Kreuz, delegito de la Centra Komitato. Oni decidas
la propono de S-ro Jaume Grau sendi telegramon al S-ro Joan Barceló en
Maroko kiu pro siaj okupoj ne povas esti kun ni dum la tagoj de nia Kongreso.
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Ali is al la Kongreso per telegramoj kaj leteroj la S-roj kaj Grupoj: S-ro
Valentí Bruch el Selva del Camp. Johano Flaquerel Capdepera; Miquel Mollel Capdepera; F-ino Louise Briggs el Armley; «Hela Lumo» el Ateneu Cultural Obrer el Vich: Henriko Ruedl el Bozen; D-ro Jascinte Bremon el Barcelono; «Nova Patró» el Mataró; P-tro Ribas, Mulist, Farrés, Noguera, Benet
Pomades, Geedzoj Cornellà el Vich; Josep Grau Casas el Barcelono; «Esperanta Idealo» el Santa Coloma de Farnés; S-ro Maynar el Zaragoza; «Suno
Hispana», «Federación Levantina», «Valencià Grupo» el Valencià; Joan
Barceló el Ceuta; Grupo Lumradio» el Cheste; «Juneco» el Girona; «óèrona
Espero» el Girona; F-ino Palmira Castellví el Barcelono; S-ino Dolors Magre
el Santa Coloma de Farnés; Valentí Alavedra el Terrassa; Rodolfo Horner el
óenevo; Pere Domènech el Vilassar de Mar; «Frateco* el Vendrell, Engelmann el Rosny sous Bois, D-ro Privat, k. a.
La Prezidanto rekomendas al iuj akuratan viziton al la laborkunsido
vespere okazonta, kaj fermas la Malferman Kunsidon.
Esp. Ekspoziclo kaj Ekzamenoj.
Posttagmeze, dum multaj gesamideanoj vizitis la Esperanta aron en la
Klubo Palma, e la «Associació per la Cultura de Mallorca» okazis ekzamenoj, e kiuj rimarki is nia estimata plurfoje premiita germanlingva samideano el Cekoslovakujo, S-ro Josep Berger, kiu kandidatis por la Diplomo
pri Profesoreco de Esperanto, kaj in atingis kun la doj.
Laboraj Kunsidoj
En la salono de «Associació per la Cultura de Mallorca» je la sesa vespere la Prezidanto malfermas la kunsidon.
Unue parolas S-ro Berger el Córdoba pri la nova projekto de Hispana
Esperantista Federació kaj raportas pri la taskoj efektivigitaj en la Córdoba Kongreso. S-ro Dalmau respondas al li kaj montras sian konsenton al
tiuj ideoj. S-ro Solà diràs ke la hispanaj esperantistoj ne devas esperi amasan Ceeston de katalunoj al hispana kongreso ar por esperantisto estàs
iam pli alloga la Ceesto al universala kongreso kiu tre ofte estàs pli pioksitna al nia lando kaj la voja o e pli malniultekosta.
La Sekretario S-ro Solà legas la raporton pri la tutjara agado de la Komitato:
«Karaj Kunfederacianoj:
Venas la momento kiam la Direkta Komitato de la K. E. F. devas al
vi raporti pri sia agado dum la tenipo kiam gi havis sur si la taskon gvidi
niau societon. La tasko farita, bedaürinde ne atingas la vastecon kiun ni
estus dezirintaj, kiamni ptenis sur niu la ar ou de la direktado, sed mi
esperas ke iu rekonos ke ni faris ion eblan laü permeso de la specialaj
cirkonstancoj.
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Nia unua klopodo, la sperto efektive sukcesinta, estis la restarigo de
nia oficiala gazeto «KATALUNA ESPERANTISTO» en ia kutima aspekto
kaj preskaü tute redaktita en Esperanto: tio estis certe tre atata de niaj
kimfederacianoj kaj mi esperas ke la zorgoj kiujn la redaktantoj havis por
la teksto kaj enhavo estàs anka
uste estiniataj de la kutiniaj legantoj.
Multe da laboro okazigis al ni la organizado de la Kongreso hodia
okazanta kaj nur dank'al la bona volo kaj entuziasruo de S-ro Bofill kaj de
nia Prezidanto vi uldas la okazigon de la bela Festo de nia Kongreso. Ni
devis por tio kalkuli kun la kontra staro de erarinta hispana sindiranta samideano kiu ne hezitis e per artikoloj en la gazetoj de tiu Ci gastama urbo
kaj per denuncoj apud la lokaj kaj regnaj a toritatoj diskreditigi nian kongreson kaj se eble neebligi ian okazigon: vi iuj scias la motivon sur kiu li
bazas sian argumentadon kaj vi scias iuj kiel ajn vi piïvate pensas, ke neniu povas rajte ripro i al niaj kongresoj ian politikan sintenon, sed ke iuj
rimarki is nur pro sia esperantisteco kaj ke en neniu el la urboj de ni iam
vizititaj la a toritatoj, el kiu ajn koloro ili estis, havis por ni ripro on ka ze de iu a alia tendenco, kiu iarn estis for de nia agado kiel esperantistoj.
Vi estàs certe informitaj per nia gazeto kaj per la ceteraj esperantaj
Jurnaloj pri la organizo de la esperanta novado aprobita en la Kongreso de
Hèlsinki kaj kompletigita en la Kongresoj de Nüïuberg kaj Vieno: en tiu
lasta oni aprobis la nuligon de la Konstanta Kongresa Komitato kaj la
ar on organizi la Internaciajn Kongresoju oni transdonis al la Centra Komitato, organismo elektita ínterkonsente de la Naciaj Societoj kaj de U. E. A.
La Delegito de la K. E. F. en la Kongreso en Vieno vo donis favore al tiu
i propono, kiu estis aprobita kun la konsento de iuj naciaj societoj esperantistaj.
En la Kongreso en Vieno, mi portis la reprezenton de la K. E. F. kaj
eestis la kunsidojii de la Konstanta Reprezetantaro; interese estàs diri ke
el la Hispana Preskaiíinsulo sole la K. E. F. pagis sian kotizajon al la Centra Komitato kaj sekve rajtis vo doni en la Kunveno: pri la aferoj diskutitaj kaj aprobitaj en tiuj kunvenoj mi jam faris raporton en K. E. kaj sekve
iu siatenipe estis pri tio informita.
Estàs mia devo hodiaü protesti antaü vi kontra la agado de S-ro Mangada kiu tute senrajte alprenis sur sin la taskon alparoli la Kongreson en
la Solena Malferma Kunsido en la norno de la kataluna esperantistaro kaj
kiu en kunveno de la grupo en Salzburg malpei mesis sub minaco de skandalo kaj uzante sian a toritalon kiel regna delegito, ke iu kataluno parolu tie:
vi scias pri tiu afero ke ni sendis proteston al la Centra Komitato kaj vi havis jam okazon legi en nia oficiala organo la kontentigan respondon ricevitan.
La Direkta Komitato de K. E. F. kredis necesa por la plej bona efektivigo de sia tasko la reformon de nia regularo. Por tio ni publikigis en nia
gazeto la proponon de la Komitato kaj kunvokis Eksteiordinaran Kunvenon,
kiu okazis en Barcelono la 21an de Decembro de la lasta jaro; tie la projekto, kun kelkaj angoj kiujn oni kredis necesaj, estis aprobita kaj la nova re-
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gularo aprobita deia provincestro estis diversfoje presita sur la kovertoj
de nia gazeto kaj certe de vi iuj jam konata.
En la sarna kunveno oni diskutis kaj aprobis nian sintenon kontra la
Iberia Esperantista Federació, sínteno kiu permesas al ni interkonsenti
cïam pri kuna laboro sen la devigo de matèria ali o kiun ni ne konsideras
necesa nek konvena.
En la kunveno oni kompletigis nian Direktan Konútaton, la la us
aprobita regularo, per la sa a elekto de niaj fervoraj amikoj S-roj Isidre Torrents kaj Lluis Domènech.
Anta kelkaj tagoj okazis en Córdoba la Hispana Kougreso al kiu nia
amiko S-ro Artur Domènech veturis kaj salutis en la nomo de la katalunaj
samideanoj. Okazis anka anta semajno Kunveno de Konstanta Reprezentataro kaj Konferenco por la Uzo de Esperanto en Komerco kaj Scienco;
tiuj okazintajoj estàs partoprenitaj de nia reprezentanto S-ro Gili.
Krom nia kutima laboro en la administrado kaj zorgado de la Federació
ni okazigis ankaü publikajn paroladojn kaj helpis per paroladistoj la grupojn kiuj tion petis okaze de lokaj propagandaj festoj. Ankaü multon ni
faris en la propagando en la gazetoj kaj certe Ciuj vi estàs rimarkintaj ke
iam pli kaj pli ofte notoj pri la esperanta movado aperas en la urnaloj en
Barcelono. Ni klopodis ankaü kaj helpis en la propagando de Esperanto en
la Radio-Stacio en Barcelono, propagando kiu certe donos vastan fruktadon, ar i permesas al ni atingi mediojn kiuj restis al ni fermitaj kaj alparoli persouojn alimaniere neatingeblajn.
Jen estàs la raporto de la tasko efektivigita dum unu jaro, cetere nekontentiga por ni kiuj pli multon celis; tamen mi esperas ke nia bona volo
estos almena de vi atata kaj estimata».
Kun aplaudoj i estàs aprobita.
S-ro Qili raportas pri la Konferencoj por Esperanto us okazintaj en
Parizo kaj kiujn li eestis kiel reprezentanto de nia K. E. F. Oni aprobas
lian agadon kaj oni esprimas dankon por la tasko.
S-ro Solà parolas pri la sistemo de vo dono en Konstanta Reprezentataro, afero aludita de S-ro Gili en siaparolado, kaj miras ke en Parizo oni
sumis al la anoj de la Naciaj Societoj tiujn de U. E. A. S-ro Grau ankaü
petas klarigojn pri tio kaj oni decidas da rigi tiun diskutadou kiam S-ro
Kreuz estos alveninta.
Nia kasisto legas la bilancon publikigitan en la lasta numero de nia
gazeto kiu estàs unuanime aprobita.
S-ro Alberich raportas pri la dekreto de la provincestro kiu devigas
sendi la insignojn kaj stampilojn por aprobo. S-ro Jaume Grau pledas por
ke nia malnova stampilo estu konservata; en la diskutado kiu fari as longa
intervenas S-roj Gili kaj Dalmau. Tiu lasta proponas ke la afero estu pristudata de la Komitato. Fine car neeble estàs moniente interkonsenti oni
decidas prokrastUa diskuton.
Je la oka vespere la Prezídanto fermas lakunsidon.
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IIa LABORKUNSIDO

La duan tagon de la Kongreso, matene je la na a en la sarna sal-ono
estàs malfermita la Ferma Kunsido.
S-ro. Kreuz donas la klarigojn atendatajn pri la sistemo de vo donado
en Konstanta Reprezentaiitaro kaj konsilas peti pri tio respondon de la
Centra Komitato.
Oni transiras al la elekto de la novaj komitatanoj. Post kelkaj diversaj
proponoj pri nomoj de ta gaj kunfederacianoj la jena üirekta Komitato estàs unuanime elektita: Prezidanto: Delfí Dalmau; Vicprezidanto: Marian
Solà; Sekretario: Eduard Capdevila; Vicsekretario: Conrad Domènech; Kasisto: Jaume Herp; Administristo: Josep Alberich; Kalkulisto: Ramon Marsà;
Vo donantoj: Lluis Domènech, Isidre Torrents, Joan Prat,Josep Ventura.
La Prezidanto anoncas ke neniu urbo sin proponis por organizi la venontan Kongreson kaj la Feston de la Floraj Ludoj. S-ro. Gili proponas ke
oni okazigu la venontan en Sabadell. S-ro. Comadran, Prezidanto de la grupo en Sabadell, rezignas pri tio pro lokaj kauzoj. S-ro. Jaume Grau proponas
okazigi gin en Barcelono. S-ro. Dalmau respondas keli ne kredas tion oportuna kaj ke oni intencas, se iam okazos Internada Kongreso en Madrido,
aran i Anta kongreson en Barcelono kaj tiam ankaü nian Katalunan Kongreson. Fine oni decidas lasi al la Komitato la taskon elekti taúgan urbon
por nia venonta Kunveno.
S-ro. Comadran petas ke la Komitato zorgu pri la eldono de lernolibroj
kaj ke oni klopodu aran i propagandon en Lleyda kaj Tarragona. S-ro Dalmau respondas ke la intencoj de la Komitato iràs ja tiun direkton, sed oni
ne povas rnulte fari pro manko de mono kaj la propagando en tiuj provincoj estàs afero ne de manko de propagandistoj sed de manko de bonvolemaj personoj por instrui la lingvon.
Oni decidas esprimi dankon al la «Associació per la Cultura de Mallorca» por la afabla gastigo de nia kunveno kaj, sendi telegramon al D-ro
Privat dankante lin por lia senlaca laborado por Esperanto.
S-ro. Gili parolas pri la presado de la Kataluna Antologio kaj petas ke
oni subskribu akciojn, kion faràs la plimulto de la eestantoj. S-ro. Kreuz
petas al iuj esperantistoj ali i al U. E. A.
S-ro. Bofill dankas por la eesto al iuj kongresanoj.
S-ro. Dalmau deziras en la nomo de iuj kunfederacianoj montri sian
dankon kaj estimon al organizanto de la Kongreso, S-ro. Narcís Bofill, kaj
por tio proponas ke li estu elektata Honora Membro de la K. E. F. Longaj
apla doj subtenas la proponon.
La Prezidanto fermas la kunsidon je la dekunua matene.

Preti u por la Universala Kongreso 31 julio—9 aíígusto en Genève.—
Kaj por la XIIIa K. E. F-a en Santa Coloma de Farnés en majo-junio 1926,
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XI-"' Internaciaj Floraj Ludoj
23 majo 1925.
«Teatro Principal», la plej bela teatro en Palma de Mallorca, vestis sin
feste por akcepti la eksterordinaran solenajon. e la fasado de la teatro
pendis inultaj girlandoj, kiuj donis plian reliefon al la beleco de la konstruajo. La interno estis kvaza
ardeno kaj la scenejo, kun la majstraarano de floroj, arbetoj, flagoj, k. t. p., rave altiris la rigardon de la multnombra eestantaro.
La naturo anka volis esprimi sian ali on al la Festo, kaj ni uis helan
inajan tagon, kiu sor e revigis nin pri amo kaj feli o.
Je la 11-a, la reprezeutanto de la urbestro kune kun la prezidanto de la
O. K. la Ju intaro kaj urbaj eminentuloj eniris kaj sidi is e la scenejo, kaj
kiani silente la eestantaro kun emoció atendas la komencon de la Festo, la
reprezeutanto de la urbestro elparolas: «Oni komencas la feston.»
La sekretario, S-ro. S. Alberich Jofre, stari as kaj alpa iute al tribuno,
dekstre de la scenejo, eklegas:
«Gesinjoroj:
Eu septembro de 1909 por la unua fojo la katalunaj esperantistoj konigisal la tutmonda sauiideanaro la armon kaj dol econ de Floraj Ludoj.
Post tiu glora unua tono al la moiiumento Poezio, kies plej altan lokon
okupis Sinó. Marie Hatikel kiel re ino, diversfoje la rigardo de multaj poetoj kaj verkistoj turni is al nia lando sopirante al la Festo, en kiu kuni as
Poezio ku" Belo pere de la Re ino, simbolo de Amo kaj Pureco.
Rigardante la amason da verkoj, kiuj okaze de iu Festo venas el tiel
diversaj landoj, oni tuj konstatas kiel trafe divenis la unuaj organizintoj de
uiaj festoj. Se la Floraj Ludoj sukcesis en Katalunujo revivigi la iam velkantan katalunau língvon kaj sukcesis ankora doni al i viglecon kaj kapablon, kiu naskas envion e aliaj eúropaj lingvoj, por Esperanto gi estis
nova pu o auta en por pliri igi la jaui multnombran verkaron kaj poraíídigi tra la mondo lareliefau belecou de nia internada Poezio.
Legante la valorajn verkojn la penso flugas renkonte al la landoj, kiuj
donis inspiron al la verkintoj. Se eu Katalunujo la poetoj erpas inspiron el
Montserrat kaj Montseny, el la bluo de la maro kaj el la bluo de la ielo»
kiu tie malproksiuie kuni as kun la unua formante harmonian tuton, anka '
ekster la limoj starigitaj de la homoj por disigi nin laü rasoj, lingvoj kaj
nioroj, la bluaj hoi izontoj desegtii as, la montopintoj fiere alti as kaj la verdo de la kampoj senfhie etendi as por ame akcepti la poetojn kaj doni al ili
inspiron, sian carmon, sian virgecon, siajn florojn.
La floroj, kiuj diverskolore desegni as en nia bukedo, havas parfumon
plej allogan, plej astan. iu floro travivis en sia patrujo ventojn a ventegojn, ne on a sunvarmon, sed iu el ili venkis la barojn kaj fiere sin for-
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donis al la Re ino de la Floraj Ludoj por plireliefigi ian belecon, por pliharmoniigi la kanton al sia senmakuleco kaj pura amo.
Por nacia lingvo nia festo estàs signo de spirita forto kaj patrujamo:
por Esperanto i estàs pruvo de ia literatura potenco, kiu injare fari as
pli ri a kaj grava. Por nia sankta afero la Internaciaj Floraj Ludoj estàs
fonto de bonodora travidebla akvo, kiu saturas kaj surver as la kampon de
floro-poezio kaj revivigas iujare la liron de la poetoj, kiuj genufleksante
oferas e la trono de nia ainata Re ino la frukton de amsopiroj kaj revoj.
Tiel longe kiel la homo vivos sur la tero, la liroj de 1' poetoj a digos
por kanti la Belon kaj la Amon. Ni de longe estos atingintaj la eternan
dormon kaj ankoraü tra la aero flugos la murmuro de la deklamantoj kaj la
dolça rideto de iam juiia Re ino prezidos la Florajn Ludojn.
Kaj jen la destino donis al Poezio la plej bonan espriïnilon dank'al
la geuio de Zamenhof, kiu tiel feli e kunligis la sonojn por krei artefaritan
lingvon, kies artefariteco superas ja la naturecon de multaj naturaj lingvoj.
La infana pretendo de kelkaj naturaj lingvoj farigi internaciaj estàs ja vere
ridinda, ne nur pro la granda gramatika aoso reganta en iu el ili, sed pro
la simpla fiero, kiun sentas iu popolo por sia lingvo, por sia vera trezoro, la sola, kiun ne povas renversi la envio, la netoleremo, la subpremado de unu gento súper alia, kaj kiun e la logiko kaj rezonado ne povus
forigi.
Ni aldonu ankoraü ke la nunaj Floraj Ludoj havas kiel scenejon la plej
belan lokon, kiun oni povus trovi por inde akcepti la grandan feston de
Poezio, kaj ni konstatos kia feli o estàs por ni, kiuj povas ui propraokule
la armon kaj belon de la Xl-aj. Internaciaj Floraj Ludoj.
Sinjorinoj, Sinjoroj: Kun emoció mi aüdigas inian vo on por diskouigi
la nomon de la poeto, kiu meritis la plej altan premion. Sro. Artur Domènech Mas estàs la gajninto de la Natura Floro.
Mia brusto ne plu povas enteni la batantan koron, tuia spiro preskaü
haltas proklamante F-inon. Catarina Montaner Re ino de la Festo. Dankon al la poeto, ke li donis al ui esperantistan Re inon. Ni akceptu in kun
amo kaj respekto, ni klinu la kapon kaj riverence in levu al la alta trono
e kies piedoj ni juras eternan fidelecon."
Sro. Joan Gili Norta, reprezentanto de la laüreata poeto, kiu bedaürinde ne povas ui persone la varman aplaüdon de la publiko, akceptas de
manoj de la prezidanto la Naturan Floron kaj kune kun akompanantaroforlasas la scenejon kaj iràs renkonte al ia Re ina Mo to por proponi la prezidan tronon.
Fari as silento, kiun subite iras varmega aplaudado kaj murmuro de
admiro: la beleco de nia Re ino kaj Kortego de Amo, kiu konsistas e) fraiílinoj Teresa Bauzà, Josefa Brignon, Conchita Alou, Pilar Sànchez, Rosa
Brignon, Jeróuima Oliver kaj infaninoj Franciscà Sanipol kaj Josefina Mayol, altiras ies rigardojn, kiam ili eniras brakon e brako kun la poeto kaj
akompanantoj.
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ia Re ina Mo to sidi as e la trono kaj la Korteganinoj irka
niante belegan bukedon.
La sekretario reprenas la legadon de sia raporto:

i, for-

«Re ina Mo to.
Regina Kortego:
La lingvo de mi uzata por saluti vin, amata Re ino, estàs ri a kaj fleksebla, sed mi humile devas konfesi, ke mi ne majstras in la merito de via
beleco por interplekti el i bukedon kaj in proponi al vi, kiel pruvon de
mia admiro, amo kaj submeti o. Al vi, belaj korteganinoj, kiuj havas la feli on servi tiel altan Re inon, mian respektoplenan saluton,
Ekscelencaj a toritatuloj.
Sinjorinoj.
Sinjoroj:
La nunjaraj Fioraj Ludoj ne nur superis la anta ajn la la nombro da
premioj — 43 por eksterordinaraj temoj — sed ankaíí laú la merito de multaj ricevitaj verkoj. El la 111 verkoj ricevitaj ni certepovus citi kelkajn, kiuj
efektive ja niontras grandan kura on de la sendintoj, sed, kaj tio ne estàs
aliè farebla, ni nepre devas akcepti la laboron de komeucanto, kiu eble post
konstanta ekzerci ado sukcesos altiri la ateuton de la ju antoj, ne per la
rimarkinda mallerteco, sed per la alta beleco deia verko. Tra la kribrilo de
la Ju antaro kelkaj tnanuskriptoj, feli e nur kelkaj, per si meni glitis kaj
multaj belaj verkoj restis sur gi por pliri igi la ekzistantan literaturon.
Plenuminte la kutimau auta parolon al la raporto pri la premiitaj verkoj mi transiras al la detala priskribo kaj kritikado de la plej valoraj kaj
al la disdonado de la premioj al iliaj a toroj:
Originala versa\o kantanta

Amon.

Por tiu i temo ni ricevis 14 verkojn. Tri el ili estàs aparte interesaj kaj
belaj. La Jugautaro, kiu ne opiniis unuauime pri la elekto de la plej supera
verko, decidís alju i la Naturan Floron al la verko n-ro. 108, devizo «Els
ulls són l'espill de l'ànima». Eble la poemo estàs tro longa por sia temo kaj
tial estigas spirmankoj de inspiro, kion eble pleje niontras la tria strofo. Gi
havas tamen, armajn tre belaju partojn, precipe riniarkindajn en la dua
kaj lasta strofoj. La aütoro estàs Sro. Artur Domènech Mas el Barcelona».
Brua apla do eksonas, kiam la reprezentanto de nia fama kataluna
poeto starigas kaj alpa as la scenejon por deklami la premütan verkon.
Sro. Joan Gili Norta eklegas klare kaj belsone:

Sendu

vian

pagon

al

K.

E.

F•,

tu
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VIAJ OKULOJ
Se estàs la rigardo, de l'animo
vera reflekto,
1' okuloj viaj estàs la esprimo
de plenperfekto.
Ho, kiel estàs pura 1' ànim' via,
ho kiel bela,
la via rígard' milda, senpasia,
naiva, karesema kaj àngela!
L' okuloj viaj de ielkoloro,
de helo brila,
sub la gràcia brovarkaj' el oro,
velursimila,
du bluaj el ira oj ajne estàs
de la lazuro;
du pecoj de ielo kiuj restas,
por irm', en juveluj' el orveluro.
Kiele je V tagi ' rosgut' perlumas
pro 1' sunrebrilo,
pro senpekeco tiel milde lumas
via pupilo;
kiele ne V sablaron en kvieto
marondoj frizas,
tiele de la vivo 1' malkvieto,
pasante kontrau i ne l'frunton izas,
Kaj, kiel en lazur' modesta stelo
ka e fajrumas,
sed traus la blua fundo de 1' Cielo
tamen i lumas,
jen tiel, traus la bluafund' de via
rigard. bela,
ka eme, sed serena, plenradia,
fajruinas modestec' kun brilo stela.
En via pupil' regas tiu Carma
kaj miroplena
de ensoréita virgulin', senvarma
rigard' serena.
Ho, kiom da Castec', kiom da mildo
sur min direktas
l'okuloj viaj kiam mia bildo
en ili, mirekstaze, sin reflektas!
Jen tiam mia lir', de siaj kordoj
la tutan gamon
a digas, kaj per versoj kaj akordoj
i kantas amon;
kaj al ten, alten, sian kanton levas
la liró mia,
dum, forportata de l'feliC, mi revas
en la reviga lum' de l'rigard' via
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Sed kiam vi ne min rigardas, muta
la liró restas,
kaj por unu rigard', deziro tuta
de Panim' estàs
e de poet' la nomon oferdoni
en mortsopiro,
kaj en la fund' de ia bluo droni
kun miaj versoj kaj kun mia liró.
ARTUR DOMÈNECH MAS

Generala ovació premias la verkiuton de tiel bela versa o kaj la sekretario da rigas:
«Al la verko n-ro 4, devizo «Kaj Dio la Eternulo...» oni aljugas kiel duan
premion la duonon de la premio 1 de S-ro Narciso Bofill. La poemo estàs
bone ritmita kaj rimita, la stilo estàs agrabla, kaj flua kvazail bona prozo,
sed en i mankas originalaj pensoj. La aütoro estàs S-ro. Jaume Grau Casas el Barcelona.
La verko n-ro 107 kun devizo «Asonancoj» havas kelkajn armajn versojn, frapantajn pensojn. En gi asonancas la tri lastaj vokaloj de unua kaj
tria versoj. Tio Ci estàs formo ne ankoraü uzata en esperanta versfarado,
ar gis nun oni uzis nur la hispanan asonancon konsistantan el sameco de
vokaloj, kalkulante de tiu lasteakcentita. En la tuta poemo oni povas trovi
e ne unu substantivon kun apostrofo. Al gi oni aljugas kiel trian premion
la premion XLIII, de Ekscelenca Urbestro de Palma. La aütoro estàs S-ro.
Artur Domènech Mas el Barcelona.
Oni aljugas I-an mencion al la verko n-ro 51, devizo «Se socio pekas,
amo krimas» verkita de S-ro. Julio Baghy el Budapest.
II-an mencion meritas la verko n-ro 36, devizo «Laü la maniero de Rubén Darío» kies aütoro estàs S-ro. Jaume Grau Casas el Barcelona.
111-an mencion oni aljugas al la verko n-ro 45, devizo «Ami... ami... ami!»
verkita de S-ro. Julio Baghy el Budapest.
Originala ama verko en prozo
Kvar verkoj estis ricevitaj por tiu Ci grupo. Al la verko n-ro 34, devizo
«Ni vidas, nenion ni scii povas» oni aljugas la premion. La aütoro de la
belstila, tragèdia noveleto, estàs S-ro Josep Berger el Córdoba.
La sarna aütoro ricevas I-an mencion por la verko 35, devizo «Polyhymnia».
Dua menció estàs aljugita al n-ro 23, kun devizo «Amo venkos malpacon», verko de F-ino. Hilde Scholze el Reichenberg ( e oslovakujo).
Traduko de la versa\o La Pastoreta de M. Costa i Llobera
Unu sola traduko estàs ricevita. Estàs beda rinde, ke niaj enlandaj
poetoj ne volis interesigi por doni al la kataluna versa o plej trafan tradu-
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kon. La ricevita verko n-ro 3 kun devizo «Versa tradukado estàs re-kreado»
feli e elpruvas tra la traduko la gracian trajton de la originalo. Al i oni alju as la reston de la premio 1 de S-ro. Narciso Bofill. La tradukinto estàs
S-ro. Jaume Grau Casas el Barcelona, kiu in niajstre legas:

La P a tis tineto
Aspektis la knabino,
zorgata kun atent',
valora perl' garnita
per oro kaj argent'.

— Kia kanzono nova
hodiau ravas min?
— Ci tie trapasante
in kantas pa tistin'.

i, blanka kiel perlo
kaj blonda kvaza or',
bur on' el alta bran o,
de kie estis flor'?

— Vi iru, do, in peti
kantadi anta mi. Post tio, tuj pa io
direktas sin al i.

Ho ve! ke nuu i havas
la teron por kusen',
post kiam patró iris
militon, sen reven'.

— u vi, la pa tistiuo,
min sekvus al Kastel?
— Mi kion faros tie,
vestita kun malbel'?

Duonpatrin' malbona
afpa ti igas in:
i pa tas la afidojn
kun afa rnol-inklin'.

— Ne gravas, pa tistino,
vest' luksa a
ifon':
vi grafon kontentigos
per nur via kanzon'.—

i ekster la vila on
la afojn pelas for;
dum pinas i, per kantoj
oji as ia kor'.

Timeme i eniras,
konfuza la viza '...
La graf ja in invitas,
i restas sen kura '.

e 1' gaja sunlevi o
jam kantas i en val':
je ia vo o sentas
envion najtingal'.

— Se vi, la pa tistino,
kantadus nun por mi,
vi tiun ringoii havus,
el oro, por premi'.

in a dis ja la grafo,
iu a dis la nobel'
agrene nedormanta
interne de 1' kastel'.

— Sinjor', por mi ne estàs
pri via ring' neces'...
Mi iru pa ti afojn
denove, kun permès'.
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— Al vi, se vi kantados,
donacos veston mi.
— E plena de flika oj,
sufi as tiu- i.

Kiele in a skultis
la agrenita graf'!
agren' de li foriris
kaj venis dol a rav'.

— Por mia viv', nu, kantu:
ne estos ia don'.
Sinjoro, vi min a dis:
jen nun mia kanzon'.—

Ie ia kant' unua,
sur in jani falis flor';
je ia kanto tria,
de 1' graf flugis la kor\

i kantis: in a skultis
e 1' arbara popol',
kai venis sur balkonon
kardelo kaj pirol'.

— Ho vi, pa tistineto,
komplezi volu min;
akceptu... niian manon,
vi estos la grafin'!—

El la kataluna lingvo tradukis

JAUME GRAU CASAS
Entuziasma aplaüdo de la a dantaro premias la leginton.
ïraduko de la prozajo Via Blanquerna de Llorenç Riber
Kvar verkoj estàs ricevitaj. Aparte rimarkindaj estàs du el ili, sed ar
tiu kun n-ro 9 kaj devizo «Avis Rara» pli bone al usti as al la originalo kaj
enhavas tre detalan biografion pri Ramon Llull, a toro de la granda verko
«Blanquerna», oni alju as al i la premion II de S-ino. Maria Fornaris de
Bofill, l a aütoro estàs S-ro. Josep Ventura Freixas el Terrassa.
Mencion meritas la verko n-ro 17 kun devizo «Marrigardejo», kies aütoro estàs S-ro. Josep M.a Terricabras el Vich.
EKSTERORD1NARAJ TEMOJ
La abundeco de premioj por temo laüvola estis tiel granda, ke la Ju antaro decidis grupigi la verkojn la simileco de ilia senco kaj celo, kaj en iu
grupo doni kelkajn premiojn al la plej meritaj verkoj. Kelkaj grupoj envicigis tiom multajn verkojn, ke oni decidis fari duan kaj trian grupon. Entute
ni faris la kutimajn por la Ordinaraj Temoj kaj 17 por la Eksterordinaraj.
jen la rezultato de nia tasko:
Temo XVIII. Plej bona elekto kaj traduko de katalunlingvaj verkajoj
de valenciaj a toroj. Premio de S-ro. Prezidanto de K. E.jF.
El la du ricevitaj verkoj reliefi as pro sia merito tiu kun n.°93kaj devi-
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zo «Sóc al país dels tarongers florits», Gi enhavas ustan tradukon de la
versajoj unuaj strofoj de Fantasiant de Auzias March kaj «La Batalo de floroj en Valencio» de Miquel Duran i Tortajada. En prozo i enhavas «Pri
kiel la sanktuloj volis man i fragojn» de E. M. Ferrando. La aútoro de tiu i
verko, kiu ricevas la premion, estàs S-ro. Jaume Grau Casas el Barcelona.
Mencion meritas la verko n° 28, devizo «Vora el barranc...», bela traduko de «La Diman o de la rozoj» de Eduard L. Chavarri, kies tradukinto
estàs S-ro. Josep Ventura Freixas el Terrassa.
Temo XIX. — Plej bona elekto kaj traduko de katalunlingvaj verkajoj
de rusiljonaj aütoroj. Premio de S-ro. Sekretario de K. E. F.
Du verkoj estàs ricevitaj. La premion oni alju as al n° 16, devizo «Pax
Vobis» ói estàs traduko de la bela prozajo «La Perdita losilo» de Esteve
Casadeponce. La traduko havas kelkajn makuletojn, kiujn nur tre malfacile
oni povus eviti pro la originaleco de kelkaj esprimoj en la kataluna teksto.
Aütoro S-ro. Josep Ventura Freixas el Terrassa.
Mencion ricevas la verko n° 89, Devizo «Canigó», konsistanta el du
versaj tradukoj kaj studo. Verkinto S-ro. Jaume Grau Casas el Barcelona.
Tradukitaj versa\oj
Nau tradukoj estàs ricevitaj. Unu el ili estàs aparte meritoplena pro
la arma flueco de la versoj kaj ia korekteco. ói estàs tiu kun n° 38, devizo «Majfloro» al kiu oni alju as la premion XI de Banko Crédito Balear. La
majstra traduko estàs farita de F-ino. L. Briggs el Armley (Anglujo).
Duan premion, la IX de S-ro Jaume M. Granada, indas la verko n° 2,
devizo «En versfarado formo estàs funda» kolekto de ok katalunaj sonetoj,
tradukitaj de S-ro. Jaume Grau Casas el Barcelona.
Unuan mencion ricevas la verko n° 72 kun devizo «Vian ielon kovru
Zeus». Tri poemoj el Goethe, tradukitaj de S-ro. Wilh. Solzbacher el Honnef
(Germanujo). Duan mencion ricevas n° 76 «Ex abundantia cordis», ses tradukitaj poezioj el kataluna lingvo de S-ro. Jaume Grau Casas el Barcelona.
Trian ricevas n°86, devizo «Trosevereco estàs fiereco». Du sonetoj el hispana lingvo tradukitaj de S-ro. Josep Berger el Kordovo.
Tradukitaj proza]oj. (1-a. Grupo)
Na verkojn ni envicigis en tiun i grupon. Tre peza tasko estis por la
Ju antaro la analizado de multaj tre ampleksaj verkoj kaj ankorau pli peza
kaj malfacila estis ilia laügrada envicigado. En tiu i grupo distingi is unue
la verko n° 106, devizo «Konstantinopolo», romano pri la modernaj turkaj
haremoj, kiu enhavas multajn pa ojn en nesupereble bela stilo. ói ricevas
la premion X de Banko Fomento Agrícola de Mallorca. Tradukis el franca
lingvo S-ro. Marian Solà el Terrassa.
Duavice ni havas tri verkojn, kies kvalitoj estàs preskaü la samaj. En ili
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la lingvo estàs korekta, flua kaj gràcia, kaj nur post tre profunda sondado oni decidís aljugi tri premiojn laíí la jena ordo: al la verko n° 33, devizo «Migrado, jes migrado» bela rakonto el la germana lingvo, oni alju as la
premion III de F-ino. Amàlia Bofill Fornaris. Aiítoro estàs nia e oslovaka
samideano S-ro. Joseph Berger el Kordovo.
La verko n° 32 kun devizo «Felicity» ricevas la premion V de S-ro. Josep
Salom. La belan tradukon ni uldas al la facila plumo de F-ino. L. Briggs el
Armley (Anglujo).
Lasta premio estàs alju ita al n° 73, devizo «Plafii al iuj neniu sukcesis», ina legendo tradukita de S-ro. Wilmh. Solzbacher el Honnef (Germanujo). La premio alju ita estàs la VIII de S-ro. Marian Jaquotot.
Unuan mencion meritas pro sia plena korekteco la verko n.° 91, devizo
«Silento estàs oro», traduko de Sro. E. Wiesenfeld el Varsovio (Polujo). Dua
menció estàs ricevita de la verko n.° 6 kun devizo «Finís coronat opus» kies tradukiuto estàs Sro. Josep Ventura Freixas el Terrassa, kaj trian ricevas
n.° 97, devizo «Valoraj pensoj», tradukita de Sro. Otto Ginz el Praha ( eoslovakujo).
Originalaj Versa]oj (1-a Grupo)
Tiu i grupo enhavas kvar verkojn. Tri el ili estàs premiindaj la la jena ordo de merito:
La premion IV de Sro. Antonio Rosselló oni aljugas al la manuskripto
n.°7, devizo «Domine da mihi pacem», poemo de amo kaj doloro, kiu enhavas proksimume 500 versojn. òi estàs kolosa laboro de la verkiuto, kiu en
multaj pa oj dol e sonorigas la liron, dum en aliaj, kelkaj makuletoj forprenas armon kaj gracion. A toro Sro. Jaume Grau Casas el Barcelona.
Al la verko n.° 44 kun devizo «Noktmeza Batalo» pro la belaj pensoj
kaj gusta ritmo de la versoj oni alju as kiel duan premion tiun de Banko
Vitalicio de Espafía. Aütoro estàs la konata poetojulio Baghy el Budapest
(Hungarujo).
La VXI premion, donitan de Fervojo de Sóller, oni donas al la verko
n.° 109 kun devizo «No hi fa res que m'enganyis», tre amuza versajo de nia
poeto Artur Domènech Mas el Barcelona.
Mencion meritas n.° 13, devizo «Kial plendi se estàs amo?», verkita de
Sro. Francesco Pizzi el Veuezia (Italujo).
Originalaj proza\oj (1-a Grupo)
La nunaj Floraj Ludoj, laú mia opinió, distingi as per la kolekto de
originalaj proza oj ricevitaj. La 19 ricevitajn verkojn ni disdividis la tri
grupoj por pli boue premií la meritplenajn verkintojn. En la unua grupo trotrovigas ses manuskriptoj.
Al la verko n.° 59, devizita «Vi estàs prava, etulo», estàs aljugita la
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premio XII de Fomento del Civisrao. La rakonto enhavas tre belajn pa ojn
per kiuj la aütoro priskribas frapantajn scenojn inter avo kaj nepineto. A toro estos Sro. Ed. Jung el Strasbourg (Francujo).
Duan premion — XIV de Associació per la Cultura de Mallorca — oni
donas al n.° 27, devizo «Plumo ne sentas, papero silentas». Kun granda plezuro oni legas lanoveleton, verkitan laú stilo kaj korekteco, kiujn ni vidis
nur en la aütoro S-ro. I. irjaev el Baklanka (Rusujo).
Unuan mencion oni alju as al la verko n.p 69 kun devizo «Kulpoj de patró persekutas idon», kies aütoro estàs Fino. Helena Hempel el Lwow(Polujo). Duan mencion meritas la verko n.° 58, devizo «Arbara silento». Aütoro S-ro. Ed. Jung el Strasbourg (Francujo).
Tradukitaj teatra]oj
El la du envicigitaj verkoj meritas premion tia kun n.° 39 kaj devizo
«Maltrankvilo» al kiu oni alju as la premion XVII de Ru a Kruco (Santa
Catalina). La tradukinto pruvas denove sian lertecon. Tiu estàs Fino. L.
Briggs el Armley (Anglujo).
Mencion meritas la dua verko n.° 75, devizo «Kiom da kapoj, tiom da
apoj», kiun ni uldas al la rimarkinda kapablo de Sro. Josep Ventura Freixas el Terrassa.
Originalaj versajoj kanfantaj la patrujon
La du ricevitaj verkoj estàs majstraj, korektaj, belsonaj, sed car tiu kun
n.° 47 kaj devizo «Komuna sorto» ritmas kaj rimas pli dol e oni alju as al
i la premion XXVI de Asocio de la Baleara Qazetaro. La aütoro estàs la
potenca poeto Julio Baghy el Budapest (Hungarujo).
Mencion oni faràs al la dua verko, n.° 46, devizo «La patrujo súper io»
kies aütoro estàs ankaú Sro. Julio Baghy el Budapest.
Pacifismo
El la tri envicigitaj verkoj atingas reliefon, kiun ne egalas iu alia verko en
tiu i konkurso, tiu kun n.° 26, devizo «Se ne la "se" malfeli a, mi estus homo tre ri a». La stilo kaj originaieco de tiu i verko donas ideon pri la granda talento de la verkínto Sro. I. irjaev el Baklanka (Rusujo), al kiu oni
alju as la premion VI de Sro. Pere Tous.
Mencion meritas la manuskripto 54, devizo «Fata Morgana», verkita de
Sro. J. Kramer el Enkhuizen (Nederlando).
Studoj diversa/
La kvin verkoj enhavataj de tiu i grupo estàs per si meni pruvo pri la
sukceso de niaj Floraj Ludoj. llififujestàs de granda meritokaj kun granda
atento devis la Ju antaro ilin studi por trafe disdoni la premiojn.
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La premion XX de Episkopa Mo to de Mallorca oni donas al la manuskripto n.° 37 kun devizo «Pli da aferoj trovi as en ielo kaj sur tero, oi filozofio klarigas». La verko konsistas el profunda studo pri la verkaro de
Shakespeare.
Duan premion — XXII de Generala Societo de Elektraj Tramveturiloj
— oni cedas al n.° 70, devizo «La Bonuloj el Ciu nació havas Iokon en paradizo». Per tiu i verko oni faràs trafan defendadon de la hebreoj kaj profundan priskribon pri iliaj ecoj. A toro de la du premiitaj verkoj estàs Sinó.
Emma L.Osmond el London (Anglujo).
Unuan tnencion meritas la verko n.° 53, «Malofta temo» de Sro. Otto
Ginz el Praha ( e oslovakujo). Duan indas tiu kun n.° 66, devizo « ajni —
kaj esti, jeu diferenco», verko de Fino. Helena Hempel el Lwow (Polujo).
Trian oni aljugas al n.° 18 kun devizo «Libri oracula pandunt», kies a toro
estàs Sro. Francesco Pizzi el Venezia (Italujo).
Popolkantoj kaj moroj
El la kvar grupigitaj manuskriptoj ricevas unuan premion — XXXI de
Cefoficistoj kaj Oficistoj de Po to, Palma-la verko n.° 95 kun devizo «Vindicamus hereditatem patrum nostrorum». ói konsistas el gusta studo pri la
kataluna popolkanto kun 14 versaj tradukoj kaj melodioj. A toro Sro. Joan
Amades el Barcelona.
Duan premion atingas la verko n.° 31, devizo «Tapua », al kiu oni aljugas la XXXVIII de Mo ta Kolegio de Advokatoj, pro la imitinda flueco kaj
korekteco. A toro Sro, J. D. Applebaum el Liverpool (Anglujo).
Trian premion — XXV de Fomento de Turismo de Palma — meritas la
verko n.° 5 kun devizo «Lingvo sen poezio estàs korpo sen spirito: mortintajo?, kiu kun korekteco priskribas la Balearajn Insulojn, skizas poeton Miquel Costa i Llobera kaj tradukas tri versa ojn. A toro Sro. Jaume Grau
Casas el Barcelona.
Mencion ricevas la verko n.° 94 kun devizo «De quan les bèsties parlaven», kies a toro estàs Sro. Joan Amades el Barcelona.
Traviva\oj originale verkitaj
Tiu Ci grupo enhavas kvin verkojn, kiuj priskribas voja ojn, travivitajn
scenojn k. t. p. Du verkoj staras súper la aliaj kaj el tiuj i du verkoj, kvankam ilia merito estàs preska la sama, meritas unuan premion tiu kun
num. 87, devizo «Turbanokaj duonluno». ói per korekta lingvajo disvolvas
interesan voja on al Maroko. La premio alju ita estàs la XXVII, de Sro.
Fernando Ramírez, kaj la a toro Sro. Joseph Berger el Kordovo.
Duan premion indas la verko n.° 83, devizo «Parolantaj Stonoj». ói
priskribas scenojn el infaneco, kiujn oni legas kun plezuro. Beda rinde ertovigis iu erareto, kiu restigas la verkon en dua vico. La premio alju ita
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estàs la XXVIII, de Sro. Miquel Guasp. Aütoro Sinó. Maria Elworthy-Posenaer el Mariaburg (Belgujo).
Mencion oni donas al la verko n.° 52 devizo «Rememoroj», kies aütoro
estàs Fino. Maria Paz Zamora el Manila (Filipinaj Insuloj).
Originalaj proza]oj (2-a. Grupo)
Envicigitaj estàs kvin verkoj. La Ju antaro trovi is en embaraso por
uste difini la meriton de iu verko ar iu estàs korekta kaj interesa. La
definitiva verdikto donis la jenan rezultaton:
Al la verko n.° 110, devizo «Patrino kaj infano» oni aljugas la premion
XXI de Oficiala ambro de Urbobieno. La aütoro kun stilo tre bela faràs
patetikan priskribon de suferado de edzo post la morto de amata edzino. Qi
estàs kortu a kaj frapanta rakonteto. La aütoro estàs Sro. Christian
Thoma el Koln-Kalk (Germanujo).
Duan premion trafas la verko n.° 105, devizo «La Fian ino de la Morto».
La fantazio de la aütoro facile disvolvas interesajn scenojn de gentoj, kiuj
faràs por siaj feti oj barbarajn krimojn. La premio alju ita estàs la XXIX de
Sro. Antonio Coll kaj la verkinto Sro. Antoni Durà el Barcelona.
Trian premion — la XXXII de Sro. Rafael Blanes—oni cedas al la verko
n.° 41 kun devizo «Fjodor*. Tre korekta rakonto, kies enhavo allogas la leganton per la mistero, kiu irka as in kaj kiu je la fino malaperas por doni
trafan solvon al la aventuro. Aütoro estàs Sro. Theodor Kilian el Kounice
( e oslovakujo).
La premion XXXIII de Mo ta Kolegio de Prokuristoj de Palma oni donas kiel kvaran en tiu Ci grupo al la verko n.° 67 kun devizo «Fortuno favoras kura ulon», kiu konsistas el ama noveleto kun ercoj kaj belaj sceiioj.
Aütoro S-ino. Helena Hempel el Lwow (Polujo).
Mencion ricevas la verko n.° 68, devizo «Kio komenci as, devas nepre
fini i» kies aütoro estàs S-ino. Helena Hempel el Lwow (Polujo).
Tradukita/ prozapj (2-a Grupo)
Ok manuskriptoj konsistigas la grupon. La jenaj premioj estàs alju itaj:
1-a. Al la verko n.° 101 kun devizo «Ad pedem litteram» oni alju as la
premion XXIII de Esperantista Klubo Palma. Qi estàs traduko tre gusta kaj
bela el kataluna lingvo kaj ia aütoro estàs Josep Ventura Freixas el Terrassa.
2-a. La premio XXXIV de Veloz Sport Balear al la manuskripto n.°
98, devizo «Amo diverse komprenita». Belstila kaj tre korekta traduko de
S-ro. E. Wiesenfeld el Varsovio (Polujo).
3-an. premion — XXXV de Mallorka Societo Protektanta de Bestoj kaj
Plantoj - meritas la verko n.° 71 kun devizo «Lavivo estàs son o, kaj la
amo la suno de eterna maja tago». Traduko el kroata lingvo farita de la facila mano de Sro. Fran Janji el Vinkovci (Jugoslavujo).
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4-an. oni donas al la verko n.° 111 kun devizo «Amo, plej supera rajto».
Car la temo XXX de Esp. Grupo òerona Espero ne estàs konkursita, kun
permeso de la donacinto oni alju as la duonon de la premio al tiu cï manuskripto, kies a toro estàs Sro. E. Wiesenfeld el Varsovio. (Polujo).
Mencion rajtas la verko n.° 92, devizo «Amor omnia vincit», traduko de
S-ro. Ed. Wiesenfeld el Varsovio (Polujo).
Originaíaj versa\oj (2-a. Grupo)
Dek-tri verkojn enhavas tiu ei grupo.
Al la verko n.° 50 kun devizo « iela graco — kora paco» oni alju as la
premion XLII de Ekscelenca Deputataro de Baleares. òi estàs nova brilianto
de la talenta poeto S-ro. Julio Baghy el Budapest (Hungarujo).
Duan premion — XXXIX de Oficiala Kolegio de Farmaciistoj — meritas
la verko n.° 15 kun devizo «Omne trinum est perfecturn». ó i bele rimas kaj
agrable sonas. A toro estàs S-ro. Francesco Pizzi el Venezia (Italujo).
Estàs inda je tria premio — XL de Oficiala Kolegio de Kuracistoj — la
verko n.° 56, devizo «Sankta vesper', paca vesper'»,,kies sentimentalaj strofoj uste ritmas kaj farigas aparte interesa pro la korekteco de la enhavo.
ia a toro estàs S-ro. Christian Thoma el Kòln-kalk (Germanujo)
Al la verko n.° 12, devizo «Don Dinero» oni alju as kiel kvaran premion
tiun de Federacíón Patronal de Mallorca (XLI). La a toro estàs S-ro. Jan
van Schoor el Antwerpen (Belgujo).
Unuan mencion ricevas la verko n.° 14 kun devizo «La poesia non muore», kies a toro estàs S-ro. Jan van Schoor el Antwerpen (Belgujo). Duan
meritas n.° 48 devizo «Larmi inta ojo>, kies a toro estàs S-ro. Julio Baghy
el Budapest (Hungarujo). Trian mencion indas la verko n.° 19, devizo «Suno
levi as — la mondo revivigas», verkita de S-ro. Antono Javorskij el Ostrón
(Polujo).
Originaíaj proza\oj (3-a. Grupo)
El ok verkoj konsistas la grupo. Súper iuj brilas tiu kun n.°60kaj devizo
«Laboro de 1' mano, de 1' koro la sano». Belega kaj korekta rakonto per kiu
la aütoro kantas la belecon de Katalunujo kaj la armon de mallorkaninoj.
La verkinto, S-ro. Ed. Jung el Strasbourg (Francujo), en sia verko rakontas
kiom liaj nepoj amas la birdojn, kiujn li mem elfaris por la kristnaska arbo.
Iam, anta la mirigitaj infanoj, la avo faris pakajon kaj sendis la birdojn al la
Re ino de nia Festo kiel pruvon de amo. — Akceptu ilin, amata Regino, car
la donaco fluigis larmojn el dol aj okuloj de infanoj, kiuj vundis la koron de
vin amanta maljunulo. La premio alju ita estàs la XXIV de Oficiala Cambro
de Komerco.
Al la verko n.° 25, devizo «Pacienco, energio kaj laboro ion venkos»
oni aljugas duan premion —XXXVII de la Hejmo de 1' Estonteco —. Novelo
majstre izita de S-ro. I. irjaev el Baklanka (Rusujo).
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K. E. F-a. KONGRESO EN PALMA

Gekongresanoj elire de la Akceptejo.

Grupo de Kongresanoj inter kiuj vidi as niaj konataj Bofill, Kreuz,
Hrbackovà, Fikrle, Osmond, Berger, k. a.
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XII0 KONGRESO DE K. E. F.

Detalo de Esperanta Ekspozicio e Esperanta Klubo Palma.

Alia detalo de la Esp. Ekspozicio e la Esp. Klubo Palma.
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N.arciso Bofill
Jen nomo kiun ni devas skribi hodia per plej helaj literoj. Jen
animo, jen kolono, jen volo kaj kura o, jen ekzemplo por ebligo de
Esperanta sukceso kontra
iaj baroj.
Dank' al Narciso Bofill
nia Kongreso en Palma estis
ebla kontra ies opinió konanta la specialajn cirkonstancojn en tiu bela katalunlingva urbo, efurbo fama de
la baleara insularo, mediteranea perlaro, definitive
konkerita de la Kataluna Rego Jako 1 la Konkerulo, en
la komenco de la XIIP jarcento.Se tiu fama Re o konkeris Balearon por la Katalunaj lingvo kaj kulturo, Narciso Bofill konkeris tiun insutaron por Esperanto.
Narciso Bofill, arma civitano el Mallorca, in eniero, posedanto de minoj, pioniro de nia Movado pruvis
al plej skeptikaj samideanoj,
ke unu sola energia, malaNarciso Bofill, heroo de nia Kongreso en vara, fervora esperantisto en
Palma de Mallorca.
plej malfavoraj cirkonstancoj
povas sukcesigi Kongreson
de nia Federació kaj varbadon por Esperanto.
En la Historio de nia Movado, la nomo de nia amiko brilos plej
hele, kaj lia ekzemplo montros al iuj la efikon de energio kaj sindonemo por Idealo.
En nia memoro neniam malaperos la nomo de Narciso Bofill,
nomo de pioniro, de samideano, de amiko kaj de Honora Membro
de nia Federació.
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Cia sukceso, atin ita
Malgra denuncoj faritaj kontra ni al iuj Palmaj A toritatuloj,
•dank' al la lerteco de la Prezidanto de la Organiza Komitato, ne
nur ili sin detenis de malheipo al nia Kongreso, sed kontra e, la
urbestro S-ro Llopart kaj la Prezidanto de la Deputitaro donis premiojn por la Floraj Ludoj kaj akceptis la honoran membrecon de
la Kongreso, kaj en iuj festoj estis inter ni reprezente de la urbestro, la urbkonsilanto S-ro Fiol, kies afablecon ni plezure kaj danke
memoras. Ankaú akceptis la honoran membrecon de nia Kongreso
lia Episkopa Mo to de Palma, kaj nian Festenon eestis la Prezidanto de la Audienco. Ili iuj povis konstati ke K. E. F. estàs speciala organiza o puré esperantisma por la katalunlingvaj teritorioj,
kaj e , post la Kongreso, la urbkonsilantaro en generala kunsido
vo donis akte esprimi plezuron pri la Kongreso de nia Federació
tiel sukcese okazinta en Palma.
La bela lando, la Floraj Ludoj, la fervoro de la katalunoj, nia Federació, la íamo de niaj kongresoj, la speciala intereso pro la malfacila oj starigitaj kontra la tasko de la organizinto de la XI1£a
altiris grandan atenton kaj scivolemon pri nia Kongreso en Palma.
Kaj tia! ni havis la ojon saluti alilandajn samideanojn ekz. S-ron
Fikrle el Bratislava, S-inon A.Hrbàckovà el Zlin,S-ron {osep Berger,
sekretarion de la Iberia Kongreso en Kordovo, la konatan verkistinon
Emrna L. Osmond, kaj Drinon. Grogan el Anglujo, kaj la Sekretarion
de la Centra Komitato, kaj de la proksima Universala Kongreso de
Esperanto en Genève, S-ron Robert Kreuz. Bedaürinde aliaj, kiel nia
klera hungara samideano Jozefo Major, ne povis veni pro malfacilaoj e hispanaj konsuloj.
Cetere la sukceso de nia Kongreso en la bela Mallorca estis tiel
eksterordinara, ke de ia okazo is nun ali is al la Esperanta
Klubo Palma pli oi 50 novaj membroj, kaj nia samideanino Catarina Montaner, la Re ino de la lastokazintaj Floraj Ludoj, gvidas kurson de Esperanto en tiu Klubo kun vera sukceso. Fine ni diru ke
iuj urnaloj kaj gazetoj el Palma publikigis tre íavorajn impresojn
pri nia Movado, kaj merititajn la dojn al la heroo de la Kongreso,
Narciso Bofill.
La Komitato de K. E. F. publike esprimas sian grandan ojon
pri la pa o anta en al nia venko, kiun signifas la XIIa Kongreso, la
Palma, la glora Kongreso.

Kavernoj e Manacor.—Teatro de la Feinoj.
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Orupo de gekongresanoj e la Granda Hotelo en Palma.

La Proksima Kongreso de K. E. F.
Nia XIIF Kongreso okazos en Santa Coloma de
Farnés, kiu estàs el la plej belaj lokoj en Katalunujo: i
estàs apud la fama montaro kaj ekskursejo Montseny,,
kaj tie estàs la granda Banejo Termes Orion kun granda
hotelo kaj amuzejo, kiu ebligos pla eg-an lo adon de
centoj da kongresanoj.
Niaj samideanoj en Santa Coloma preti as okazigi la XlII-an Kongreson de K. E. F . inda je la antaüaj
kaj je la Xll-aj Internaciaj Floraj Ludoj, kies prezido
estàs proponita al nia eminenta pioniro D-ro Edmond
Privat.
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La jenaj mencioj estàs alju itaj:
Unua al la verko n.° 61, devizo «Beninda malsato», a toro S-ro. EdJung el Strasbourg (Francujo), kiu bele priskribas la Balearajn Insulojn. Dua
al n.° 65 kun devizo «Lori», korekte verkita de S-ro. Christian Thoma el
Kòln — Kalk (Qermanujo) Tria al n.° 57, devizo «Supren la kapon>, kies
a toro estàs S-ro. Ed. Jung el Strasbourg (Francujo).
Por la temo «Lernolibro por katalunlingvanoj» ni ricevis unu solan verkon. ói portas devizon «Natura» kaj n-ron. 43. Kvankam i tre kredeble ne
donus sufi e kontentigan reztiltaton praktikan, gi ineritas premion — XIII de
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Beleares — pro la korekteco kaj
granda laboro de la verkinto, S-ro. Josep Rosselló el Palma.
Krom la pli supre aludita temo de Esp. Qrupo erona Espero estis ne
konkursitaj la temo VII, premio de S-ro. Miguel C. Oliver, kaj la XXXVI de
S-ro Bartolomé Font.
Post la datolimo por la akcepto de verkoj estis ricevita citinda versajo,
kies a toro estàs S-ro. Saito ikara el Tokio (Japanujo).
— Jen, estimataj gesinjoroj, la rezultato de la XI Internaciaj Floraj Ludoj, kiuj, kiel mi diris e la komenco, havas la feli an ancon okazi en la plej
bela loko de nia lando, kaj vi, aúskultantoj, povas atesti ke la kvalito de la
deklamitaj poezioj estàs inda je la loko.
La peza tasko de la Ju antaro, kiu en la dauro de mallonga tempo devas pesi tiom multajn verkojn — oni rememoru ke iujare la manuskriptoj
devas voja i al eksterlando kaj ke tio forprenas multajn tagojn — disvolviis sen baroj kaj ustatempe oni povis publikigi la verdikton. Sed Car en la
rapido ne iam oni uste povas doni sian opinion, estus konsilinde ke en la
estontaj Ludoj oni donu al la Jugantaro pli longan tempon por la plenumo
de ia tasko a , se tio ne estàs ebla, oni limigu la amplekson de la akceptotaj verkoj. Inter la 111 manuskriptoj ricevitajporlanunajFlorajLudojt.rovi as kelkaj verkoj, kiuj postulas kelkajn horojn por fari profundan jugadon.
Pro tio, pro la granda laboro, kiu pezas sur cïu juganto, ni devas danki
plej multe S-rojn. J. Schmid el Bern kaj Kolomano de Kalocsay el Budapest,
kiuj konsciante la respondecon de la posteno, faris tre atentan kaj meritplenan verdikton.
Al la multaj verkistoj, kiuj ricevis premion au mencion, ni anka dankas
por la honoro, kiun ili donas al la iam kreskanta internacia literaturo. Dankon kaj kuragigon al tiuj, kies nomoj ne sonis en la Poezia Festo. La tro severa, tamen saga opinió de S-ro Schmid, kiu en sia raporto diris ke multaj
konkursantoj ne konas la gramatikajn elementojn, ne koncernas vin, poeto
ne konita, gi povas nur koncerni du a tri konkursintojn, kiuj vere ne konas
la A. B. C. de nia gramatiko.
iuj rajtas partopreni nian feston, tiom pli ke la Internaciaj Floraj Ludoj ne fermas la pordojn al kompetentuloj, t. e. L, K. kaj Akademianoj, kiuj
ja facile povas renversi la ceterajn konkursantojn.
Dankon al vi, sinjoroj eestantoj, kies aplaüdoj kaj gratuloj huragigas
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la premiitojn kaj la organizantojn, kaj fine dankojn, plej korajn dankojn al
vi, amata Re ino kaj altrangaj korteganinoj; via regado en la Templo de
Poezio estàs mallonga, sed ni, viaj adorantoj, iam gardos vin en la plej
profunda loko de nia koro kaj kun nostalgio sopirados al tiu i feli a niomento, dum kiu ni iuj estàs ravataj de la dol aj radioj de viaj okuloj>.
La diversaj premiitaj a toroj a iliaj reprezentantoj supreniris la scenejon kaj ricevis de la Regino la alju itajn premiojn. Diversaj versajoj estis
deklamataj kaj aüskultataj kun granda atento de la multaj geesperantistoj,
kiuj plenigis la tutan parteron de la teatro. Apartan ovacion ricevis S-ro.
Robert Kreuz, kiu reprezentis S-ron. Christian Thoma.
Aplaüdon meritis anka la sekretario post la legado de la raporto.
S-ro. Dalmau en la nomo de la prezidanto de la XI Internaciaj Floraj
Ludoj stari as kaj legas lian paroladon el kiu li katalune klarigas kelkajn
fragmentojn por la multaj ne esperantistoj, kiuj eestas la Feston:
Kara festa kunveno
Nia amata cindrulino, la Esperanta poezio, kiu estàs de multaj flankoj
rifuzata, rigardata kiel imero, iun jaron unufoje estàs savata el sia cindrulina sorto. iun jarou unufoje nialfenni as anta
i la pordoj de revolando, kie iuj koroj por i batas, iuj okuloj por i ojlarnias. Kaj i, enkorpi inte en la arma re ino de Floraj Ludoj, irka ate de brila kortego
fra lina, festate de poetoj eestantaj kaj foraj, admirate de entuziasmaj
apla dantoj, irka rigardas inter siaj adeptoj kaj oje diràs: Mi estàs denove en Katalunujo, mi hejmenvenis.
ar vere i tie i estàs hejnie, ar nenie i havas tiom da fidelaj koroj
kiel tie i. Kaj korojn i bezonas por vivi, korojn kiuj in amas, kiuj por i
oferas. La fido, la entuziasmo in nutras, la malfido, la skeptikeco velkigas
la rozojn de iaj vaugoj. Kaj oni devas in iniii kaj gardi, ar i ne estàs
ankora forta kaj ri a. Sed, mirinde, iu nova koro, kiu petas de i donacon
de Belo, pligrandigas ian ri econ. Jeu, kiel ri a i fari is nun pro la multaj
koroj, kiuj petante aliras ian tronon. Re ino i estàs, vere regino, ni klinu
nin antaú i jubilante, kun respekto kaj admiro.
Kaj i tiu respekto kaj admiro, kiuj radias el la feste brilautaj okuloj,
muzikas el la jubile batantaj koroj, ne estàs vane mal parataj. ar se la
Esperanta poezio bezonas íiiaju korojn, tiom pli bezonas niaj koroj in, kiu
en nia benata batalo portas por ui magian armilon, la potencan inspiran
forton de I' Belo. Miraklou i faràs por nia bono: el grizaj vortoj, enuaj gramatikaj reguloj, el sekaj senvivaj skemoj, per la tu o de sia màgia bastono,
esti as vibre vivanta esta o, en kiu oni mire rimarkas la pulsbaton de 1'
Koro. La lingvo, kiu is tiam konsistis kvazaü nur el sekaj formuloj, ta gaj nur por sekaj konstatoj pri la eksterhoma mondo, akiras subite kolorojn
ri ajn, nuancojn fre ajn, tonojn profundajn, penetras en la mallumojn de tiu
mondo, e al ni mera nekonata, kiun ni portas en ni. Kaj kiam nian animon
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unue vibrigas sentoj per i inspiritaj, a kiam i unue donas vortojn por
niaj duonkiaraj sentoj, tiam kun kortu a surprizo ni rekonas en i kvazau
la dol econ de nia lingvo patrina, ian neklarigeblan, korkaresaii armon. Ni
scias Esperanton, kiam ni finis ian lernolibron, sed ni posedas gin nur
kiam la unuan poemon ni el uis. Kaj de tiam anka Esperanto posedas nin
nefor ireble.
Unu el la geniaj trovajoj de la Majstro estis ke Esperanton anta io
li fian igis al la poezio. Per itio li spiris la vivon en la argilfiguron de la
verko. Kaj per i tio li turnis sin ne al la menso de la homoj, kiu en sia sinfido ofte fu as kaj detruas, sed al la sola bona en ili: al ilia sento. Kaj vere,
la homa menso faris irka Esperanto nur malsagajn mokojn, malhelpajn
atakojn, fu ajn reformprojektojn. La sento irmis Esperanton, la sento, esprimata per poezio, donis al Esperanto tian kuntenantan forton, kian al la
patrujideo donas la komunaj rememoroj, doloroj, ojoj, aspiroj, entuziasmoj. Lingvo kaj sento: jen estàs Esperanto. La lingvo vivas en sia literaturo,
la sento parolas per la poezio. Sen poezio, sen literaturo Esperanto estus
muta kaj morta.
Sed u Esperanto estàs ta ga por poezio? Al vi, kiuj vivas nun en la
entuziasmo de d tiuj belegaj tagoj, tiu Ci demando ajuas ridinda. Aliè mi
devas fari la demandon: Kiamaniere estàs eble ke la artefarita Esperanto
estàs ta ga por poezio?
Komence eslis la sento — tiel oni devus komenci la historion de Esperanto. Kaj tiam okazis neklaiïgebla mistero, kiun ne povas koni kaj tial ne
povas kredi tiuj, kiuj staras ekster la lingvo. La sento penetris la gramatikon, la vortaron. La dol a alterno de sonoj, la molaj j-Iiteroj, la sonoraj
-literoj, la akcento pulsanta kvazau korbato kaj aliaj neklarigeblaj nur
senteblaj detaloj en la lingvostrukturo faràs jam unuavide impreson de
armo, de hejmeco. Aliaj projektoj segas per sekaj so, tedas per monotonaj no, emas per multegaj pinglopikaj i; en Esperanto estàs ne nur harmonio, sed anka varma senpereco, kara aromo, afabla humoro, Carma senpretendeco. La ceteraj projektoj sonas apud i kvaza matematika formulo
apud soneto.
Sed la sono ne estàs sufi a, oni povus diri. Anatole France tute rifuzis
la rajton de Esperanto pri poezio. Al la vortoj de la naciaj lingvoj ligigas
rememoroj, asociacioj, kiuj kolorigas ilin, donas al ili ka itan energion, tiel
ke la preciza traduko de la respektiva vorto ne povas havi la saman efekton
Car tute aliaj rememoroj estàs al i ligitaj. Kaj en artefarita lingvo la vortoj tute ne vekas asociaciojn, ili estàs sennuancaj, abstraktaj, do traduko
en kia ajn artefarita lingvo povas esfi nur fu o de la originalo. Esperanto
restu e la komerco.
Same, kvankam pli bonvole, opinias anka la granda estona verkisto
Friedebert Tuglas.
Nu, Ci tiu rezonado, konsekvence, kondukas al la koudamno de iu traduko. En iuj lingvoj estàs vortoj tiel ri enhavaj, tiel plenigitaj de asocia-
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cioj, ke ílfn neniu alia lingvo povas perfekte reprodukti. Per sola vorto oni
povas aperigi tutan epokon de historio, per arkaisnio oni povas veki jeu
impreson de pieco, jeu tonou ercan a mokan. Mirinda materialo ja estàs
la lingvo! Kaj u tiujn i efektojn povas nepre ui tiu, por kiu la respektiva
lingvo ne estàs lingvo gepatra? La vorto por li ja estos simpla vorto, sen
la ri aj asociacioj, nur kun sia nuda senco. Do, konsekvence, ne nur in traduko fu as la verkon, sed auka
iu lego de fremdlingvulo. Sekve - Cíuj
antikvaj verkoj estàs fu itaj, ar ili apena havas plu konipetentajn legantojn. Nu, kiel la alilingva, tiel anka la Esperanta tradukanto devas fari
kompromisojn ofte tre dolorajn. Sed, ekzemploj tion montras, Esperanto
estàs multe pli kapabla oi oni kredus teorie. En lertaj nianoj i povas disvolvi fortajn kaj delikatajn efektojn, veki sincerajn sentojn, kaj — jen la plej
granda afero — tute forgesigi sian artefaritecon.
ar la Esperantaj vortoj ne estàs tiel abstraktaj, pendantaj en aero,
kiel oni opinias sen lakono de la lingvo. Unue, la Esperantaj vortoj estàs
prenitaj el vivanta materialo, por ke ni diru komparon, ili ne estàs floroj
faritaj el papero, sed floroj plantitaj en vazon. lli daürigas tie sian antauan
vivon kaj ju pli multa farigas ilia tero, (la Esperanta literaturo), des pli ili
disbran os kun ri aj asociacioj kaj rememoroj.
ar i tiuj vortoj estàs prenitaj el internada materialo, jam dekomence
ili enhavas iujn asociaciojn internaciajn. La biblio, la antikva mondo, la generala moderna kulturo provizas multajn vortojn per nuancoj ie senteblaj.
En lerta mano i tiuj nuancoj povas havi surprizajn efektojn.
Kaj, kio donis la asociaciojn al la nacilingvaj vortoj? La historio, la moroj, sed precipe la literaturo. La sarna efiko de la saniaj faktoroj estàs ja
atendebla ankaü en Esperanto. La historio de nia movado, la komunaj aspiroj kaj esperoj, niaj kongresoj, nia publika vivo iom post ioin ri igis kaj
ri igos multajn vortojn per specíale Esperanta kromenhavo. Kaj la efiko de
la verkistoj devas saine manifestigi, kiel en la naciaj lingvoj. La tradukoj
kvazau perforte trudas al la lingvo koustantan penon: esprimi la gis tiam
neesprimeblan. Kvazau transfluigata sango en anemiulon, fluas per ili en
in novaj esprimformoj, novaj nuancoj, novaj asociacioj. Originalaj poetoj
kantas, kaj iliaj versoj stampas vortojn per neeviteble aperantaj rememoroj. Komunaj klopodoj kaj ekfloranta literaturo, jen la du rimedoj, per kiuj
la lingvo akiras egalrajtecon al la vivantaj lingvoj kaj trabatante la iman
ambron de la nepra seka logikeco, turnas sin al la suno de 1' Vivo por
kreski, flori kaj frukti!
Du specoj de stilo ajnas maleblaj en Esperanto: la lingvajo arkaika
kaj la lingvajo popola.
Sed ankaü tiuj i malebloj ne estàs nepraj.
Esperanto evoluas. Vortoj, stilmanieroj elmodi as. Tio i okazas malrapide, sed certe. Legante verkojn el la unua epoko de Esperanto, ekzemple
la unuan lernolibron a la Krestomation, oni trovas tie formojn ne plu uzatajn en la moderna Esperanto. Elrigardi anstataü aspekü, dome anst. hejme,
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laboremeco anst. íaboremo, lian anst. tiam, kiel se anst. kvaza , rifuzi i
anst. rezigni ktp. — jen formoj, kiuj povusjam nun veki impreson de arkaikeco, se... — Sed pri i tio poste.
Ankaíí la lingvajo popola ne estàs tute malebla. Pri i jam okazis kelkaj provoj kaj ne tute malsukcesaj. Verbotempo nuntempa anstata estinttempa en rakontado, ofta uzo de ke kaj kaj, inversoj de vortordo iràs mi,
vidas li ktp. povas doni al la stilo ian popolan aromon. Krome uzo de ne
plene konvenaj vortoj, dra i anst. bati, oreli anst. auskutti, piedi anst. iri,
heni anst. ridegi, plenbu i anst. avide man i ktp. La «Proverbaro» de Zamenhof donas i rilate jam belan materialon. Sed certe tre bonvena estus
kolekto de tiaj esprimoj, kuumetita de internacia kunlaborantaro.
Vi vidas ke la Esperanta stilo havas ri ajn perspektivojn. Nun i estàs
ankora en germà stato, sed per la mirinda strukturo de lalingvo kaj perla
fakto, ke ia evoluo okazas tute la la maniero de la vivantaj lingvoj, ia
kresko kaj ri a bran ornamo nepre devas veni. Pli a malpli frue certe ankafl niaj üngvaj institució] venkos la tnalhelpojn, kiuj nun malebligas la pli
intensan laboron, kaj espriïnvortaroj, proverbaroj, kritikaj lingvaj studoj
pri famaj Esperantaj verkoj ebligos, ke io jam farita kaj trovita ne estu
enterigita en disaj, ampleksaj volumoj, sed estu facile alirebla al iuj. Kaj
nur tiam oni surprize rekonos, kian ri an trezoron de esprimformoj kaj
nuancoj posedas Esperanto jam ankaü nun.
Sed al la dezirata evoluo de la Esperanta stilo oni bezonas ankoraü
ion, kio estàs la plej grava afero la mia opinió, ói estàs la unueco de la
stilo. Tre grave estàs emFaze akcenti ei tion, Car multaj eminentaj Esperantistoj ne rekonis ankora sufi e ian esencan gravecon. Ofte mi legis el
bonaj plumoj, ke traduko el iu nacia lingvo konservu specialajojn de la respektiva lingvo, ke iu traduko estàs arma, ar i montras al ni interesajn
idiotismojn nacilingvajn. i tiuj opinioj estàs ne nur eraraj, sed ankaü daneraj por la Esperanta stilo. Esperanto havas sian propran spiriton, Citi
deflanki o de i tiu spirito estàs simple eraro, same kondamninda, kiel
fremdaj naciismoj en iu nacia lingvo. La rumana lingvo, ekzemple, ne havas
participojn, u tradukante el i ni esprimu iun participon per aparta frazo?
Per i tio ni tute ne akiros la samau efekton, ar tia frazkonstruo en la originalo estàs tute natura, dum en Esperanto i estàs nekutima, peza. Kie do
estàs la limo de i tiu permeso pri la naciaj apartajoj?
Pripensu, ni volas havi stilefektojn! Por tio i ni bezonas simplan, eneralan stilon, kanvason, sur kiu oni povas brodi. Tia stilo jam ekzistas,
estàs trovebla en la verkoj de la plej bonaj Esperantaj stilistoj: Zamenhof,
Kabe, Orabowski, ktp, Ilia stilo havas propran spiriton, kaj i tiu spirito de
la lingvo malfermi as por iu, kiu zorge okupi as pri bonaj verkoj. Kun iom
da sperto oni bone povas konstati, kiom diferencas i tiu spirito de la spirito de lia nacia lingvo, kaj tiam oni estos vere enata, rimarkante, ke en
iun lingva on en telis sin fremdlingva spirito. Kiu ne havas ankoraü la certan senton pri Esperanto, tiu ekzercu sin per simplaj tekstoj, partoprenu
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superajn kursojn, legu kaj legu kaj legu, sed literaturajn efverkojn li lasu
en trankvilo. Car nek la originalo, nek nia lingvo dankos al li Han penon.
Do ekzistas pròpia spirito, generala, iutaga stilo. iu, kiu aspiras verkistajn la rojn, devas nepre disponi pri i tiu stilo. iu, kiu volas vere ui
Esperantan literaturon, devas rimarki iun deflanki on de i tiu stilo. ar,
se okazas tia deflanki o, i devas signifi ion\ Ne tion, ke la tradukinto estàs anglo a japano, nek tion ke li estàs komencanto, au eterna komencanto, sed ian nuancon, kiun ano de tiu ajn nació esprimus Esperante per la
sarna stilaparta o. Nur tiamaniere ni povas atingi, ke ian intencan nekutiman esprimformon la leganto ne rigardu kiel nacilingvan idiotismon a lingvan kapricon de la tradukinto, sed li eksentu in kiel arkaikan au popolan
aromon, a kiel stilapartajon de la a toro.
Tia generala stilo ekzistas en iuj lingvoj kaj nur havante in povas
Esperanto kun ili konkuri en la kampo de 1' stilo, t.e. en la literaturo kaj
poezio.
Kompreneble i tio ne signifas ke la naciaj lingvoj, el kiuj devenas kaj
ri i as Esperanto, ne povas in efiki, evoltiigi per novaj esprimformoj. Sed
iu tia nova esprimo estàs bona nur, se gi povas kaj devas fari i generala,
do i konfonnas al la internacia pensmaniero, al la spirito de Esperanto kaj
donas solvon por mankanta esprimo de nuanco. Esperanto estàs vivanta
korpo, do same kiel la homa organismo, i ne povas toleri en si fremdan
elementon, i enas, dolorigas, malsanigas in. La eksterajn efikojn i devas
distneti kaj sintezi, konformigi al si, kiel la homa korpo asimilas la nutrajon; nur tiel ili fari os vere vivantaj partoj de la lingvo.
Tiamaniere mi imagas la konstantan fekundigon de la lingva spiíito,
la sen esaii evoluon de nia lingvo, per la tradukoj. Sed apud tiuj trezoroj,
kiujn la lingvo ricevas tiel kvazaú prunte,ni ne devas ignori tiujn ri a ojn,
kiujn i akiros senpere el la koroj de siaj entuziasmuloj, per la verkoj originalaj.
Oni a dis jam opiniojn, kiuj kondamnas la originalan verkadon en Esperanto kaj koncedas nur tradukoju. Sed estàs evidente ke tiamalpermeso
estàs absurda. Estàs ja ne eble ke iu, kiu multe uzis Esperanton por interpreti fremdajn sentojn kaj rekonis en i Ciel taügan, mirinde flekseblan, perfekte kapablan instrumenton de esprimo, ne uzu gin, se li havas poezian
kapablon kaj inspiron, anka por la interpreto de siaj sentoj propraj. Estàs
vere, ke Esperanto estàs nenies gepatra lingvo. Sed oni ja vidis jam ekzemplojn prí poeziaj ekskursoj en fremdan nacian lingvon kaj okazis e , ke tia
ekskurso produktis majstrovetkon. Cu tio, kio okazis en tute fremda lingvo,
ne povus okazi en la lingvo gefrata?
Kaj, se la aiítoro vere havas ion por diri, se li povas lumigi neesploritajn profundojn de la homa animo, se li havas la misteran donacon : esprimi klare is tiam neesprimitan kaj neesprimeblan — Iia originala verkado
estos pli fruktodona por la lingvo e oi la plej perfekta traduko. ar tie i
inter la iuspiroj, kiuj tu is lian koron, havos parton anka la lingvo mem,
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iaj eblajoj ekfloros spontanee, sento kaj esprimo, penso kaj manifesti o,
ideo kaj formo fandi os en tian harmonion, kian povas doni nur la senpera
enkorpi o de la poezia inspiro. Kaj se iam genian spiriton inspiros nia lingvo por admirata majstroverko, tio estos por Esperanto la triuinfo de triumfoj, tiam nia regino Poezio neniam plu devos forlasi sian tronon, regante la
korojn per la beno de armo, Sento kaj Ideo.
Kaj tial mi, fidela batalanto de nia kara tronpretendantino, varmege
salutas kaj adia as vin en i tiu belega festo de nia bona kaj rajta konspiro.
La Carmo de nia re ino, la sento de entuziasmo, la ideo de nia Afero ravas
vin en tiu i momento. Konservu tiun i magian varmon irka via koro kaj,
per vorto kaj ago kiel is nun, disdonu donace el i ien kien atingas la
radioj de la verda stelo. ar varmajn korojn bezonas nia poezio por vivi,
korojn kiuj siri amas, kiuj por i oferas. Kaj per koroj, per viaj koroj i venkos. Kaj tiam la Clio de nia poezio donos al la bela Katalunujo la nevelkeman Naturan Floron.
Kolomano de KALOCSAY
La tre interesan kaj valoran verkon de la Prezidanto la eestantaro
longe apla das, kaj post tio al la divetsaj grupaj standardoj, kiuj ornamas la
scenejon, la Re ino donas belan rubandon el silko sur kiu estàs broditaj la
blazono de la kongresurbo kaj aludo pri la kongreso.
La orkestro ekludas nian hininon kaj la Re ino kaj la kortego de Amo
forlasas la teatron dum la publiko starigas kaj apla das la belan Feston,
kiun oni longe rememoros.
Oficiala festeno
Post la solenaj Floraj Ludoj, la Prezidanto de la loka Komitato de la
Kongreso regalis la kongresanojn kaj a toritatulojn per ri a Festeno, kunfratiga festo de niaj Kongresoj. En la Granda Hotelo de Palma, en salonego
bele pretigita, Ce tabloj malavare ornamüaj per riveroj da floroj, kunsidis
pli oi ducent personoj sub prezido de la Re ino de la Floraj Ludoj kaj korteganinoj kaj inter ili estis la urbaj kaj kongresaj a toritatuloj. Anstata la
havanaj cigavoj, al viroj disdonitaj, luksaju kaj pienajn bonbonujojn al virinoj oni donacis. Satiga, fratiga, ojiga, gajiga, dankemiga al la nesuperebla
organizinto de la Kongreso, estis tiu neforgesebla Festeno.
Kiam alvenis la ampanmomento, kvaza anta konsentite, esis bruo,
sonoro kaj zumo de man iloj kaj babiloj, fari is silento profunde emociiga,
kaj nia kara venkinto Narciso Bofill dedi is la Festenon al iuj kongresanoj kaj autoritatuloj, kaj diris klarigojn pri nia movado kaj celo la de
kaj fervorige por Esperanto kaj la Kataluna Esperantista Federació. Aplaüdego de iuj festenanoj montris ies simpation kaj dankemon al la glora
organizinto de nia Kongreso en Palma.
La bela Regino legis gentilan saluton.
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La urbkonsilanto S-ro Fiol en reprezento de la urbestro diris elokventan saluton al la kongresanoj, kaj esprimis simpation al nia movado kaj
idealo.
La Prezidanto de la Kataluna Esperantista Federació diris en Esperanto
ke li salutos plurlingve por ke la nekompreno pro diverseco de lingvoj vidigu la neceson de Esperanto, komuna lingvo. En kataluna lingvo, gepatra natura lingvo, komuna de katalunoj,balearanoj,valencianoj,aiidoranoj kaj rusiljonauoj, tial de la Re ino kaj de la Organizinto de la Kongreso, kiuj estàs el
Mallorca, paroladis la de al la beleco de la unua kaj al la heroeco de la dua.
Poste en hispana, angla kaj germana lingvoj salutis la respektivajn eestantojn el tiuj lingvoj, kaj bedauris, reparolante Esperanton,ke li ne povis en ilia
natura lingvo ankaü saluti S-iuoii Hibàckovà kaj S-ron Fikrle alveuintaj el
Zlin kaj Bratislava. Da re en Esperanto li diris al samideano Josep Berger,
sekretario de la Iberia Kongreso okazinta en Kordovo, ke li rimarku, ke individuo, kiu veturis al tiu malproksima andaluza urbo, por diri post la esperanta saluto de nia reprezentanto en la Iberia Kongreso, ke li deziris
saluti en la nomo de la «veremaj» kaj «verecaj» katalunoj, kaj tion faris
per paroloj nek katalunaj nek esperantaj, ne ceestas la Kongreson de la
katalunlingvanoj Tial la prezidanto atentigas S-rou Berger kaj la hispanlingvajn samideanojn ke ili ateutu la faktojn, kiuj estàs veraj pruvoj. La
hispanlingvaj samideanoj ne estu trompeblaj je malplenaj, kiel ajn flataj
vortoj.
Katalunlingveco inter samlingvanoj kaj esperantisteco inter diverslingvanoj estàs fakta pruvo de veremo, sincero kaj vereco de esperantistaj katalunlingvanoj, kiuj tiel estàs profunde esperantistaj ar ili akceptas nek trudon al si nek al aliaj de nesia nacia lingvo, car ili akceptas nur Esperanton
kiel komunan helpan lingvon.
En la nomo de la lernantoj de esperantaj kursoj gvidataj de S-ro Bofill
en Palma, S-ro Nadal liveras al li donacon kiel pruvon de estimo kaj dankemo de iuj kursanoj.
La Generala Sekretario de la Centra Komitato, S-ro Robert Kreuz, sendito de U. E. A. diris la jenan toston:
Re ina mo to,
Honorindaj civitanoj de Palma de Mallorka,
Karaj geamikoj katalunaj kaj eksterlandaj,
Emociite mi staras en via rondo sub la impresoj de la Floraj Ludoj.
Kortusite mi ceestas tiun i grandiozan maiiifestadon en tiu ei pentritida
salono. irka mi, mi vidas la ondojn de 1' entuziasmo de 1' senlaca fidelularo.
Se mi reflektas la okazinta ojn de la lastaj 3 tagoj, dum kiuj estis en via
amika rondo, mi havas la grandan honoron, mi ree venas al la konkludo, jam
kelkfoje de mi aludita en miaj diversaj alparoloj, ke regas vin kaj nin iujn
unu granda idealo, unu granda komuna penso, la interna ideo de l'Esperantismo. Dank' al i estàs kaj kreskas nia afero.
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Volu do vi, ho karestiminda Re ino de 1' Floraj Ludoj, simbolo de l'beIeco kaj majesto, animi nin por nia granda celado; volu vi, ho floroj katalunaj de 1' Floraj Ludoj emblemo de pureco kaj amikeco, fortigi nin por nia
granda tasko, konservadi en ni tiun valoran ideon iuternan de V komuna
sento, kiu gvidas nin iujn kaj helpas al la grandegaj sukcesoj de Esperanto. Helpu al tio, ke balda la tuta homaro komprenu la necesecon de helpUngvo internada, alproksimigilo paca inter la popoloj kaj la grandecon de
tiu tasko, por ke baldaú kaj fine efektivi u nia granda homama celo. Jen la
profunda deziro de mia tosto, je kies realigo mi levas mian glason.
Nia angla samideanino Enima L. Osmoud, kiu plurfoje konkursis en la
Internaciaj Floraj Ludoj kaj meritis premiojn, en la nuna jaro venis persone
ricevi ilin, kaj faris anka salutan paroladon en la nomo de siaj samlandanoj.
S-ro. Josep Berger, salutis, kaj, responde al la Prezidanto de K. E. F.,
proinesis klarigi al la hispanlingvaj sainideanoj lafaktojn, kaj aldonis ke li
esperas de la nova organizo Hispana Esperanto—Asocio, ke nia Movado
en la duoninsulo definitive envoji os por efika progreso harmonie de iuj.
S-ro. Marian Solà, Sekretario de K. E. F. diris finan saluton kaj rimarkigis la duoblan koniunecon inter balearaj kaj katalunaj esperantistoj, kiu
nin duoble kunfratigis: komuna gepatra lingvo kaj samideaneeo.
iuj paroladoj estàs varme apla ditaj.
Muzikaj Festoj
Postfestene, bonega orkestro e «Teatro Lírico» ludis plenan kaj belan
simfonian koncerton en kies programo rimarki is Mallorka kaj Kataluna rapsodoj. Okaze de tiu festo multaj gekongresanoj renkonti is en tiu Teatro,
kaj oje iuterparolis la sukceson de nia Kongreso, kiu niontrigis pli granda
oi espereble, en la soleno kaj poezieco de la Floraj Ludoj, kaj en kunfrati o
kaj animeco e la Festeno, us okazintaj.
Postvespertnan e, e la «Teatre Principal» okazis kanta da o de 1' «Orfeó Mallorquí». iuj gekongresanoj kaj amaso da Palmaj lo antoj tute plenigis la grandan teatron. Post la a da o ni bone komprenis kial tiom da
personoj eestis. La kialo estàs ke tiu «Orfeó», samskola je la fama «Orfeó
Català» en Barcelona, bele, bonege kantas la balearajn kaj katalunajn kantojn.
Jen la interesa programo majstre a digita de V «Orfeó Mallorquí»:
I
Himne Esperantista,
vortoj de Zamenhof
Himne de 1' Orfeó,
» de E. Oliver
L'Hereu Riera,
» Cançó Popular
El Remers del Volga,
»
Sant Josep i Sant Joan,
Cançó Popular

Muziko de F. de Menil
»
de A. Gelabert
»
de Cumellas Ribó
Cançó russa
»
de A. Pérez Moya
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II
Les fulles seques
vortoj de A. Guimerà
Muziko de E. Morera
»
A. Pérez Moya
La Nina i el Moliner
Cançó popular
LI. Millet
Jovenívola,
» de LI. Millet,
>
B. Binimelis
Vou-veri-vou
• de M. Binimelis
» de M. Costa Llobera
»
J. Canyelles
Reculliment
III
Fill d'ànima
Cant dels ocells
Cançoneta
La lluna la bruna
Himne Esperantiste

vortoj de J. Alcover
Cançó popular
* N. Riera
Cançó popular
» Zamenhof

Muziko de A. Noguera
LI. Millet
A. Coll
»
M. Binimelis
»
F. de Mènil

En amba muzikaj festoj varmaj aplaüdoj montris la aton de la a dantoj al la ludintoj, kaj la fervoron, kiun sentigas al la esperantistoj la
aüdo de nia himno «La Espero», kiu estàs bonege aüdigita orkestre en la
unua koncerto kaj ore en la dua.
Kelkaj el la muzikajoj tiel entuziasmigis la publikon ke la aplaüdoj
ne Cesis is dua a digo.
Tiuj du festoj denove pruvis la bonan elekton kaj organizon de lakongresa festaro. Sincere ui gratulas la organizintojn kaj la ludintojn.
Diman o 24
La kongresanoj akurate plenumis la programon difinitan por tiu i tago
kaj rompante la kutiman inalfruemon, e tagi o diversaj a tomobiloj forkondukis ilin tra la plej belaj lokoj en la insulo. Valldemossa, Sóller, Pollensa, Andraitx kaj ceteraj mallorkaj naturbelajoj altiris multajn kongresanojn, kiuj kun lar e malfermitaj okuloj dum la tuta tago rigardadis kaj laüdadis la nesupereblan belecon de tiu kvieta insulo, en kiu iel nekompreneble
amasi is unu apud alia perlo kaj safiro, diamanto kaj rubeno, topazo kaj
brilianto, k. t. p., tiel ke la tuta lando estàs juvelujo, kies enhavataj valoraj
tonoj estàs la plej granda trezoro en la mondo.
Se vi, kara leganto, neniam vidis e tagi o la silueton de la mallorkaj
montoj, kiam via ipo alproksimi as al la palma haveno, ne atendu morga
por fari la ekskurson. Se viaj okuloj por eterne fermi os ne turninte rigardon al la orita insulo, dum la tuta eterna dormo vi beda ros la forgeson kaj
ne dornios tiankvile.
La raportanto ne ali is al la aútomobilaj karavanoj kaj restis en la urbo. Je la 9-a matene en la sidejo de Esperantista Klubo Palma renkontígis
trideko da gesamideanoj kun la celo promenadi tra la urbo kaj viziti la diversajn monumentojn, kiujn i enhavas.
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Mi ne kura as priskribi kiom da belo antaíí niaj okuloj desegni is tiun
tagon. Nur tiu, kiu povis konstati propraokule la belecon de antikvaj kortoj
en multaj palmaj domoj, povas kredi ke en unu sola urbo povas amasi i
tiom multaj vidindajoj. La Katedralo, Re a Palaco, Mara Konsulejo, Araba
Banejo, Episkopa Palaco, k. t. p., pri kiuj la kongreslibro donas diversajn
detalojn, naskis en iu vizitan+o neforgeseblan impreson.
Posttagmeze oni faris promenadon tra la irka a oj de la urbo kaj ie
la sama irnpona beleco kaj la sento, ke neniam anta e oni uis tiajn panoramojn.
S-ro. Bofill kaj Rosselló klarigis en iu okazo pri la epoko de lamonumentoj kaj pri la stilo de la diversaj antikvajoj.
Lundo 25
irka 70 kongresanoj partoprenis la ekskurson al Manacor kaj kavernoj «Del Drac». Vagonaro kondukis la ekskursantojn is Manacor kaj de
tie per tri aütobusoj oni veturis is Porto Cristo.
La tuta voja o estàs rimarkinda, precipe la muelejoj en la Cirkafíajoj de
Manacor altiras la atenton de la voja anto kaj rememorigas al li batalon de
Don Ki oto kontra la flugiloj de ventmuelilo. Súper la tegmento de la turoformaj muelejoj malrapide turni as la flugiloj, kiuj donas reliefan belecon
al la pejza o.
La haveno de Porto Cristo havas tiajn mirindajn kolorojn, ke oni demandas al si u efektive tio estàs verko de la naturo a ia fabela pa o. Sed
io restas pala, io submeti as, kiam vi eniras la fa kon de Kaverno del
Drac kaj sub la tero vi trovi as en grandega ekstazo rigardante kiom povis
ellabori la konstanta falado de guto. Neniu sukcesus priskribi la armon de
tiu subtera labirinto. Neniu povus prezenti al si en fantazio kiom impresas
lago Martel, kies purega travidebla akvo vidigas la misteran fundon de la
lago.
Post la tagman o S-ro. Bofill regalis la eestantojn per improvizita prezentado de la regiona danco «Bolero», kiun dancis diversaj vila aj paroj.
Multe oni aplaudís la organizinton kaj la bonajn dancintojn.
e la fino de la festo al iu partoprenanto oni donacis ekzempleron de
la verko «Homaranismo», eldono de S-ro. Julio Mangada, kiu ajne estàs la
sola homo, kiu ne legis tiel altan verkon.
La omnibusoj kaj vagonaro rekondukis nin al Palma kaj momenton post
la alveno al la kongresurbo, aütomobiloj rapidis al la haveno. Gustatempe
ni atingis la ipon kaj jen alvenis la beda rinda
Adia o
Manpremoj, bondeziroj, reciproka dankado...
Sur la kajo staras multaj palmaj geesperantistoj; anta

ili nia bravega
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Bofill, la homo, la frato, kiu sian vivon estus doninta por sukcesigi nian XII.
Sur la ferdeko grupi as iuj kaj potenca ESPERO sonas tra la aero.
Iom post iom nevidebli as nia amata Re ino, nia elokventa Rosselló,
nia neforgesebla Bofill, kies lasta a debla adia o estàs; vivu K. E. F.
Nia ipo estàs jam malproksime de Palma kaj nia penso estàs ankora
kun la jusadia itoj. Mallorca, bela inter la plej belaj insuloj, vi havas trezorojn aliloke ne troveblajn, sed súper tiuj grandegaj trezoroj staras ne atingeble pli alte nia Bofill, la vera kaj obstina defendanto de la Zamenhofaj
doktrinoj.
La voja o ne estis tiel Carma kaj trankvila e la reveno. La planko balanci is sufi e multe por ni, maristoj de dolça akvo, kaj balda sur la ferdeko restis nur kura uloj kaj tiuj, kiu] ne povis havigi por si kajuton.
Pluva tago atendis nin en Barcelona. Ràpida adia ado kaj generala saluto: is la XHI-a.

Pri la «Kataluna Antolo^io»
En nia lasta numero ni sciigis pri la projekto krei 25-pesetajn akciojn
por atingi la kapitalon necesan por eldoni la «Katalunan Antologion». Hodiafl ni ojas komuniki al niaj legantoj ke estàs jam subskribita la necesa
nombro de akcioj. lliaj posedantoj kunvenis la 7an de Junio kaj elektis la
jenan Administren Komitaton: Prezidanto: S-ro. Artur Domènech; Sekretario: S-ro. S. Alberich Jofre; Kasisto: S-ro. Eduard Capdevila;Teknika Direktoro: S-ro. Jaume Grau Casas, kompilinto de la «Antologio».
Do la presado de tiu grava verko balda komenci os. La tuta eldouo
(500 ekzempleroj) estos «bibliofila», ar i estos zorge presata sur bona
kaj altkvalita papero Guarro. La konata fabrikisto pruvis sian simpation al
Esperanto, farante gravan rabaton en la prezo de la a etita papero.
De keíkaj katalunaj literaturistoj jam estàs ricevita la permeso por
reprodukto de iliaj verkoj. Ni devas mencii kun danko ke unu el ili, la eminenta kaj tre delikata poeto Joan Arús, el Sabadell, ne nur donis sian permeson kaj kura igis la entreprenon, sed anka aperigis artikolon pri gi, tre
favoran ai Esperanto, sur la kataluna jurnalo «La Veu de Sabadell» (2 Junio 1925). Kelkaj paragrafoj de tiu artikolo ajnasverkitaj de malnova samideano.
Petante permeson al la katalunaj a toroj por eldoni la esperantajn tradukojn, ni profitas la okazon por fari efikan propagandon. Ni informos pri
iaj rezultatoj.
Fine, sed ne laste, ni esprimas koran dankon al la fervora samideano
Joan GiliNorta, kies agemo kaj malavareco ebligis la baldaüan starigon de
la akcia societo kaj plenan sukceson de la kuraga entrepreno.
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La Konferencoj en Parizo
14-17 Majo 1925a
(Raporto de nia Reprezentinto)
Al multaj sukcesoj kiujn ni, la tutmonda esperantistaro, uldas al la
Francaj samideanoj, ni devas ankora aldoni du novajn kaj gravajn.
Sendube vi, kara leganto, konscios ke se eniinentaj sciencistoj el la
Mondmetropolo kaj la Pariza Kornerca ambro invitis partopreni la Konferencojn por la enkonduko de Esperanto en iliaj sciencaj kaj komercaj kampoj, estàs ja fakto pri kies graveco mi ne devas paroli. Ambau konferencoj
estàs nova venko por nia idealo kaj ili estàs novaj tupoj kiujn ni supreniris
por rapide atingi la altajon : la fina venko.
Kiel reprezentanto de KEF kaj de nia organo Kataluna Esperantisto, mi
partoprenis la taskojn de la Parizaj Konferencoj. Bedaurinde mi ne povos
raporti detale pri la Sciencista Kouferenco, ar mi estis absolute akaparita
de la komercistaj taskoj kie mi min sentis pli inklinitakaj e pli sperta. Alia
cirkonstanco kiu malpermesas al mi fari detalan raporton pri la Scienca
Konferenco estàs ke iam koiucidis, kaj ne en sarna ejo, la taskoj de ambau kunsidoj, kompreneble mi ne povi eesti amba .
Pri la Komercaj taskoj mi detale raportos. Pri la Sciencaj mi nurpovas
diri kion mi a dis : Oi bone sukcesis kaj ni baldaü povos konstati la atingitajn rezultatojn.
Kurioza fakto, kiun mi volas noti, estàs tiu ke la la diro de la partopreuintoj en la sciencaj kunsidoj, tie kie estis eminentaj paroladistoj kaj
polernikistoj, oni malmulte parolis nek diskutis. Aliflanke inter la komercistoj kie estis, la la diro de kelkaj,nur praktikaj homoj, oni longe parolis,
diskutis, temis, raportis, kaj fine en la ferma kunsido ni estis devigataj rapide aprobi la konkludojn kaj deziresprimojn, horlogo en mano, rapidegigante iujn babilemulojn kaj restis kelkaj malkontentaj kaj ne plenel erpitaj
en siaj terure lacigaj diskutoj.
Faritaj tiuj ei, mi nomu ilin «enkondukajn vortojn» kaj sciante ke mi ne
povas tro longe raporti pro la cirkonstanco ke la nuna numero de KE. devas enhavi aliajn raportoju, mi klopodos koncize doni la efajn detalojnpri
tio kion mi vidis kaj travivis:
A

DO

15

Malfermo de la Kornerca Konferenco Ce la Kornerca

ambro,

Ti , e la belega domo kie sidas la Pariza Kornerca ambro, anta la
komenco de la kunsido mi salutis multajn konatulojn, mi denove vidis la
vizagojn kaj premis la manoju de fervoruloj iulandaj. iuj koroj batis samemocie, pro uo, pro simpatio, pro amikeco kaj samideaneco al tiuj kiujn
fervoro instigis voja i al la Konferencoj. Bonvenintaj estu!
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Jen la generala saluto al iuj.
La kunsidon inauguris la Prezídanto de la Pariza Komerca ambro
S-ro. Kemf. Apud li sidis kiel prezidanto de la Kunsido S-ro Leonard reprezentante la Ministron Chaumet.
Post salutoj de diversaj delegitoj de Ministerioj, Komercaj ambroj
kaj Foiroj oni elektis la estraron de la Konferenco kies Prezidantofari isS-ro
André Baudet, Trezorestro de la Komerca ambro de Paris.
Oni disdonis al la eestintoj la listojn de la ali intaj komercaj ambroj,
komercaj entreprenoj kaj foiroj, kies ne kompleta cifero (car post la presado
de la listo alvenis ankora novaj ali oj) estàs 266.
Oficiala malfermo de la Konferencoj te la «Sorbonne»
Vespere de tiu sarna tago e la belega amfiteatro de la «Sorbonne» sub
la Prezido de S-ro. Charles Richet, la eminenta menibro de la Franca Instituto, kaj apude sidantaj niultaj sciencistoj, oficialaj delegitoj de Ministerioj
k. t. p. oni malfermis la kunsidon.
Paroladis france Sroj. Daniel Berthelot, membro de la Instituto; Pierre
Corret vicprezidanto deia Franca Societo de T. S. F.; André Baudet, de la
Komerca anibro.
Mi ne povas doni ustan opinion pri la plej bona parolado el tiuj tri.
iuj estis elokventegaj kaj iu en sia respektiva rolo parolante pri Esperanto
en ia Scienco, en la Senfadena Telegrafo kaj Telefono kaj en la Komerco,
eldiris tiom da argumento] kaj donis tiom da pruvoj favore al nia celo ke mi
imi povas certigi ke ili bonege impresis la grandamase eestantan publikon,
plejparte neesperantistan. La takse de iuj eestis la kunsidonpli ol 2000
pirsonoj. Post la francaj paroladoj stari is kaj esperantliugve paroladis
nia erninenta pioniro S-ro. Edmond Privat. Tiuj, kiuj iam havis la plezuron
a di la elokventon de tiu tielacigebla Prezidanto de Centra Komitato, povas
kompreni ke mi ne troigas dirante ke D-ro. Privat, kiel kutime, elvokis la
apla dadon de Ciuj eestantoj. Li klopodis kaj trovis la sistemon eldiri sian
paroladon ser inte plej oportunajn esprimojn kaj nuancojn por esti facile
koiiiprenata de la franca eestantaro; kaj ke li plene atingis sian celon estàs
la pruvo, ke preska
iuj komprenis ion kion li parolis.
iuj paroladoj estis disa digitaj pere de la Senfadena Telefonio.
Belaj aktokoncertoj en franca kaj esperanta lingvoj agrabligis la finon
de la inalferma kunsido pri kies sukceso iuj eestintoj konservos plej
agrablan rememoron.
VENDREDO

16

bnua Kunsido de la Komerca Konferenco
e la granda salono de la Pariza Foiro, matene, dum terura balaado kaj
meze de polvoplena atmosfero, sub la Prezido de S-ro. Baudet oni komençis
la laborojn de la Konferenco.
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Paroladis : S-ro Hromada, el e oslovakujo,
S-ro Kreuz, nome de la Foiroj uzantaj Esperanton,
S-ro Ellersiek, el Germanujo,
S-ro Gabriels, el Nederlando,
S-ro Pino, nome de la Valenciaj Foiro kaj Komerca ambro.
S-ro Gili Norta, nome de la Barcelona Foiro kaj K. E. F.
S-ro Volg, el Stutgart (Germanujo)
S-ro Grenkam, el Polujo, kaj reprezentanto el Litovujo, kies
noinon mi ne povis noti.
Oni aprobis deziresprimon petantan al iulandaj esperantistoj ia reeldonon de la efe aj losiloj.
Dua Kunsido de la Komerca Koferenco
Posttagmeze Ce la sarna ejo. Paroladis S-ro Grosjean Maupin. Poste estis legataj la raportoj pri la internada instruado de Esperanto inter la komercistoj. Mi a dis interesajn raportojn de la delegitoj de Anglujo, Germanujo, Francujo, Belgujo, e oslovakujo, Hungarujo, Svisujo kaj Nederlando. Mi ege beda ris ke en Katalunujo la eksperimeiito ne eslis farita kaj
tial mi estis devigata silenti. La raportintoj pri la eksperimeiito en Berlín
kaj Antwerpen prezeutis al la Kunsido la gajuintojn de la premio (voja o
al Parizo okaze de la Konferenco) kiuj post kvarmonata lemado pruvis esti kapablaj ne nur komerce korespondadi sed e paroli sufi e korekte. La
lernantoj salutis la Konferencon; ili estàs : S-ro Otto Scheunnann el Berlín
kaj F-ino Rosa Spira al Antwerpen.
Supozata estos la fakto ke oni apla de dankis laraportintojn, la lernan
tojn kaj iujn kiuj parolis kaj laüdis la laborojn de la komitatoj en la diversaj landoj.
Akcepto de la Konferencanoj te la \urnalo *Les Échos»
Post la posttagmeza laborkunsido iuj konferencanoj estis petataj viziti la komercan urnalon «Les Échos».
Tie paroladis france la efdirektoro de la jurnalo kaj poste per bonega
parolado nialingve dankis kaj proponis, nome de la tedaktoroj de la jurnalo,
ampanglason D-ro Paul Fructier.
Kelkaj eestintoj dankis la favorau akcepton kaj helpon de «Les Échos».
Inter aliaj paroladis S-ro Kenn, la simpatia ina samideano konata de multaj katalunaj esperantistoj, kiu per siaj tipaj kaj movi antaj mienoj tie bone
kaj sprite dankis la apogon de la jurnalredaktoroj al nia movado.
Festo de la Pariza Grupo kun partopreno de la «Verda Kato»
e la granda salono de la jurnalo «Le Petit Journal» la parizaj esperantistoj regalis la partoprenintojn de la Konferencoj per esperanta festo.
Oni ludis tute korekte la teatra on «Angla Lingvo sen Profesoro».
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Oni ludis belegajn muzikpecojn kaj F-ino Marga Rineta gracie kantis
kelkajn parizajn kanzonojn esperanten tradukitajn. Si rikoltis grandajn
apla dojn kaj denove mi profitas la okazon sendi al i iniajn plej sincerajn.
Entute belega noktofesto pri kiu iuj eestintoj gardos plej agrablan
rememoron.
SABATO

17

Ferma Kunsido de la Komerca Konferenco
D-ro Cart prezentis provizoran liston de komercaj vortoj kiu estis disdonita al la eestantoj, petante ke oni sendu al li la rimarkojn kiuj la la
opinioj de la diverslandaj eestantoj estàs aprobeblaj. Poste onioficialigos
la vortojn de Lingvo Komítato.
Oni aprobis kelkajn rezoluciojn kiujn oni legos en la Oficiala Protokolo
aperanta en «Esperanto», kiujn rai ne povas detale priskribi pro manko de
loko.
Kunsido de Centra Komítato kaj Konstanta

Reprezentantaro.

e la Oceanografia Instituto kunsidis C. K. kaj K. R. Pri tiu i kunsido
mi nialmulte parolos. Qi estis la unua en kiu mi partoprenis kaj mi ne eltiristiun bonegan impreson kiun mi ja deziris. Mi spertis troan influon kaj
superregadon de U. E. A. Esperebie en venontaj kunsidoj oni aran os la
aferon tiamaniere ke K. R. estu pli libera, plej tnemstara, la deziroj espiimitaj de la franca kaj belga reprezentantoj al kiuj mi donis mian tutkoran
apogon. lli ja vidis ke mi iani vo donis kun ili.
Dum la kunsido oni komplimentis S-ron Generalon Sébert, donacante
al li ar entan sukerujon, havigitan per monkolekto de iuj eestantaj naciaj
societoj. S-ro Privat paroladis proponante la donacon kaj dankante lin nome deia tutmonda samideanaro, pro la laboroj faritaj de Generalo Sébert.
Qeneralo Sébert emocie dankis la eestantaron. Poste Profesoro Richet kiu anka partoprenis la intiman (eble tro intima la mia percepto)
festeton, nome de la sciencistaro franca ankaü dankis la meritplenan laborauton kaj per varma kiso sigelis la sindonemecon de Generalo Sébert.
Verkante tiun i raporton venas en mian cerbon ideo kiun mi havis
dum mia eesto altiu rapide aran ita danka kunsido: u oni elektis sukerujon kiel simbolon por «dol igi» iomete la malagrablajojn kaüzitajn al Generalo Sébert de la iamaj malamikoj de Centra Oficejo en Paris?
La taskoj faritaj de Generalo Sébert restos iam en la memoro de la
anta militaj esperantistoj, kiuj bone konas la laboron kaj uldon de la esperantistaro al tiu eminenta pioniro kiu kredeble pro troa elspezenio kaj
sindonemeco ricevis tiom da atakoj, tiom da malagrablajoj.
Generalo Sébert mentis, la mia opinió, pli grandan, pli aman demoiistracion oi tiu kiun ni kvaza ka ite kaj timeme faris.
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Oficiala Festeno
e la Restoracio de la Pariza Foiro oni íestis per granda bankedo la
lastan oficialan kunvenon. En gí regis plej amika kaj gaja kunestado. e la
toastoj paroladis diversaj reprezentautoj kaj fine tion faris la IWinisteria
Reprezeutan o S-ro Léonard, kiu esperantlingve itiformis ke la Ministro
jus alprenis la decidon «Rekoni Esperanton kiel klaran lingvon por internaj
telegrafaj rilatoj». Kompreneble tiu sciigo estis tondre apla data kaj mentis la dojnde iuj.
DIMAN

O 18

Vizito al la Ekspozicio de la Dekorativaj Artoj
Interesa parto de la programo estis la vizito al la ankora ne finita
Ekspozicio de Dekorativaj Artoj. Ni estis oficiale invititaj kaj la eniro kostis
neniom al ni. Se la Ekspozicio estàs ja vizitinda kaj belega, por ni i havis
specialan intereson Car ni estis lerte gvidataj de unu el la arkitektoj kiuj in
direktis. Li estàs S-ro Agache, malnova samideano kiu lau sia diro de antaü pli oi dek jaroj e unu vorton ne estis dirinta en nia lingvo, kaj malgraü tio mi povas ja certigi ke li efektive malmulte forgesis.
Kiel mi jam notis la Ekspozicio estis nur duone preta, kaj nur kelkaj
domoj estis plene aran itaj. Post du a tri monatoj mi ne dubas ke io estos jam finita kaj tiam, mi certigas ke tiuj kiuj povos in viziti, certe eltiros tre bouan impreson.
La varmo dum la vizito estis vere «tropika». Tial mi ne forgesas ke
danke al la invito de la gvidantoj ui ricevis fre an trinka on kiu estis kore
akceptata.
Lasfa vorto
Jen do, karaj legantoj, kelkaj impresoj pri mia eesto e la Konferencoj
en Parizo. Mi denove dauku la samideanojn de la mondmetropolo pro la
laboroj de ili faritaj . Estu certaj ke se interne ni ne faris multan laboron
ni propagandis, ni atingis ke nia afero estu legata sur la parizaj urnaloj,
ke multaj personoj sin okupis pri ni. Krom tio mi ne dubas ke internada
kunveno iam estàs, por tiuj kiuj in partoprenas, nova injekto de entuziasmo, nova pruvo pri la internacieco de nia lingvo.
JOAN GILI NORTA

Ci-tiu numero de «Kataluna Esperantisto» estàs submetita al la militista cenzuro.
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I I I a Iberia Kongreso Esperantista
Kordovo, 10-12a de Majo 1925
i tiu raporto pretendas esti nenio alia oi tre konciza resumo de V supre nomita kongreso. La organiza koraitato estàs eldononta poste pli detalan
protokolon. Statistiko de ali lntoj: 107 (inter ili 5 eksterlandanoj); de eestintoj: 46 = 43 °/0 (1 belgino, 2 e oslovakoj, 1 franco, 1 anglo)
Sabato S.a de Majo: Posttagmeze dum pluvema vetero, promeno de la
jam alvenintoj tra la urbo; vespere alveno de la seviljana karavano; poste
gaja kunesto.
Dimanto 10" de Majo: Je la ll a li. okazis la solena malfermo en la efsalono de 1' urbestrejo; Ceestis la civila guberniestro, kiu prezidis; la urbestro, la efo de la Akadernio de Belaj Sciencoj kai Noblaj Artoj, kaj aliaj
a toritatuloj. Oficialaj reprezentantoj de Belgio, e oslovakio, A strio-Germanio, K. E. F. kaj diversaj hispauaj grupoj kaj federacioj. La salonon plenigis tute la esperantistaro kaj esperantema publiko.
La paroladoj de la a toritatuloj raontris grandan komprenemon por nia
lingva idealo, kaj ia guberniestro promesis sianome proponi la decidojn de
V kongreso al la Registaro.
La solenajo postlasis en iuj tre esperigajn impresojn.
Posttgm. Cai la vetero aspektis dubeta, oni anstata oi iri kamparen,
faris la por lundo projektitan viziton al la Moskeo kaj Muzeo. La misteran
Carmon kaúzitan de la nekomparebla ar itektura monumento kun ia vasta
kolorarbaro neniu forgesos unufoje vidinte in. Sub lerta gvidado de komisiito oni povis admiri anka la trezorejon, ordinare nealireblan.
En la Muzeo, la frato de V fama Romeo de Torres mem montris kaj klarigis al la vizitantoj la artajn valora ojn kaj perniesis e enrigardon en la
laborejon de sia granda frato-pentrtsto.
Kun koroj saturitaj de belajoj oni revenis al la kongresejo, ampleksa,
palacsimila kazino, dumvoje admirante en la tipaj stratetoj la tipajn florplenajn pentrindajn kortojn.
Vespere. Prepara labora kunsido; elekto de l'kongresa estraro. Prez: Fr.
Azorín; sekr.: J. Berger kaj F. Serrano.
Lundo, 11" de Majo, matene 10a h. 1" laborkunsido. Viglega diskutado
pri la temo: iberia konfederacio au nacia asocio. En i almena klarigis tiom
la afero, ke oni vespere reveninte de la ekskurso al la *Bieno de V Artoj*
povis gin daüiigi kaj per la noma vo dono decidi, Cu nia organiza formo
restos la «Iberia Konfederacio» a an igos en «Hispana Esperanto-Asocio».
El 19 rajtigitoj por vo doni la formo «iberia» ricevis 1, la formo «hispana»
14 vo ojn; 4 sin detenis. Do, per tio estàs aprobita definitive Hispana Es-
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peranlo-Asocio (H. E. A.); samtempe oni anka plene, SED PROVIZORE
AKCEPTIS LA DE LA ViADRIDA QRUPO proponitanregularon dissendotan por studado al iuj hispanaj federacioj, grupoj ktp. Oni fiksis la kotizon
por HE A kun gazeto (I .a Suno Hispana) je 6. — ptoj. jare, nomis kiel venontjaran kongresurbon Madrido kaj donos al tiu kongreso la numeron 6*, por
Fiue deklari kongresoj Udkeilon de Barcelono kaj Dudkeilo'n de Zaragozo,
kiuj pro la tie farita laboro valora nepre meritas tiun titolon.
Post la vesperman o propaganda kunveno en kafejo.
Mario, 12a de Majo matene, 10 h. 3 a laborkunsido. Diskutado pri la
alvenintaj proponoj (Suno Hisp. 96, lastpa o), kiuj iuj estis aprobitaj. Oni
decidís telegrafe saluti la Sciencan kaj Komercan Konferencojn en Parizo
kaj fiue formulis jenajn rezoluciojn:
Peti al la registaro la laügradan enkondukon oficialan de Esperanto
en mezajn, porinstruistajn kaj komercajn lernejojn (kun cito de jamaj R.
O.).
Peti ke Hispanujo iniciatu en la vivo internacia la oficialigon de Esperanto kunvokante la eble inter tatan konferencon por tiu celo.
Rememorigi al la Registaro la devon realigi la decidon de L. de N. —
kies ano estàs Hispanujo — ke Esperanto povas esti uzata telegrafe kiel
klara lingvo.
Esprimante la esperou pri forta progreso sub la nova organiza formo la
prezidanto je tagmezo fermis la kongreson.
Poste oni tagman is kune e alesto de la gazetaraj reprezentantoj; sekvis fotografado, kaj la posttagmezon uzis multaj por vagado tra la pentrindaj anguloj de la urbo.
Merkredo, !3" de Majo unuigis aliafoje iujn kongiesauojn kies nombron tre konsiderinde pligraudigis la tuta sevilja esp-aro, en la armega fratinurbo Seviljo. Timante ke mi, Cerpante el la plenego de tre belaj rememoroj, povus troampleksigi ei tiun simplan raporton, mi silentas. Unu fakto
nun Ni estis regalitaj per grandioza «lun o» en iu el la palacoj por la ekspozicio iber-amerika. Kaj pri unu afero mi estàs certega: La postkongreso
estis brilbrila fino de la 11 l a (kaj lasta) Iberia. Daukon al la nelacigebla seviljano Karolo!
Mi en mia i-supra raporteto ne parolis pri la Kordova Kongreslibro
nek pri la granda nombro da alvenintaj salutoj, inter iü multaj telegramoj
esperantlingvaj, nek pri la Ekspozicio, kiu — malfanfarone kaj maltroige
mi povas giti diri — estis granda sukceso kaj miriga o e por esperantistoj
bonkonantaj niau vastan literaturon. Mi devis min limigi por sciigi nur la
esencon, la kernon. Konvinku miaj malmultaj linioj tamen niajn katalunajn
samcelanojn, ke ni volas labori kaj scipovas labori.

• K. E. F. ojegas ke la hispanlingvaj samideanoj esperantisme sukcesu!
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Fajreroj
Honore al Poeto Artur Domènech. — La Esperantista Societo Nova
Sento, e kiu nia premiita poeto gvidas sinsekvajn sukcesajn kursojn de
Esperanto, organizis ltin on honore al nia kara amiko, por festi Han novan
atingon de la Natura Floro okaze de la XI ai Internaciaj Floraj Ludoj en
Palma de Mallorca. La dato por tiu honorajo estis la 4 Julio, vespere. —
Certe en tiu okazo elokvente montri is la simpatio, kiun de tioni da lernintoj kaj samideanoj meritas la fervora kaj klera esperantisto, kies meritoj
kaj klopodoj konsistigas fortan kolonon de la kataluna esperantismo.
El la 'Búlgara Esperantisto» de Majo n." 9, ni erpas la jenan scügori"
Laü Jus ricevitaj informoj, ni sciigas, ke la i - jara a stra esperanto - Kongreso okazos en Salzburg dum la unuaj tagoj de Aiigusto, tuj post la universala Kongreso. Anta kaj post la Kongreso estos aran itaj ekskursoj.
Por pli detalaj informoj turnu vin al Esperanto - Kongreso, Elisabeth str. 17 Salzburg.
Jen alia sciigo same erpita el la nomita gazeto, kaj ankaíí tre interesa
al la esperantistoj. «La informa Servo de la Ekstera Ministerio de Finnlando petas nin informi al la tutmonda esperantisiaro, ke la Ministerio sendis
al la legacioj kaj Konsuleloj de Finnlando ekzemplerojn de la kikse presita
ilustrita verko «Voja ado en Finnlando» por senpaga disdono al la personoj kiuj interesi as pri Finnlando. Kun plezuro ni transendas i-tiun informon en la espero ke la esperantistoj balda el erpu la provizon nun a etitan de la Ministerio».
Honore at K. E. F. — En la Salonego por Festoj sur la monto Tibidabo
la 5 an de julio okazis Festo de simpatio al K E. F. ói konsistis el dancoj
de la «Esbart Folk-lore de Catalunya», kantoj de nia fervora esperantista
muzikistino F-ino. Palmira Castellví, kaj poezioj de nia samideano Artur
Domènech, kaj de S-ro. J. M.a Deulofeu. Kompreneble i sukcesis, kaj ni
estàs dankegaj al la nomitaj partoprenintoj kaj al nia kara kaj fervora samideano D-ro. Bartomeu, kiu estis silenta iniciatinto kaj anta enpu into
de tiu bela Festo.
En Pola Esperantisto, sur pa o 53 de aprila numero, S-ro. Jan Kostecki
dedi as la dindan artikolon al la rememoro de la perdita por ni honorinda
Antoni ürabowski, unu al la plej kura aj kaj entuziasmaj pioniroj de la
monda esperantistaro, poeto eminenta kaj prezidinto de Pola Esperantisto.
Ci-tiu gazeto invitas pere de S-ro. Kostecki iujn amikojn enlandajn kaj
eksterslandajn, fratojn en la idealo, kiuj konis lin, kaj ne forgesis lin, ne paru
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momenton de laboro. Gi malfermas vaste siajn kolonojn al iu rememoro
pri Antoni Grabowski, akceptante e plej malgrandan memora on.
Gvidlibrojde Mallorca. —Nia kara amiko organizinto de la XI!a Kongreso, krom la ekzempleroj de la »Gvidlibro de Mallorca» senpage disdonitaj
al iuj kongresanoj eestintaj, sendisal ni 150 ekzemplerojn anka porsenpaga disdono al la K. E. F-anoj kaj kongresanoj kiuj ne povis veturi al
Palma. Al tiuj kiuj in petos de ni ni sendos ekzempleron de tiu bela,
luksa esperanta o memoriga pri nia sukceso en tiu Carma insulo.
Forveluro de Gili al Ameríko. — Nia kara amiko kaj konata samideano
Joan Gili, pro profesiaj aferoj denove forveturis al Centramerikaj landoj. Ni
kiel amikoj kaj samideanoj tre beda ras lian foreston kaj esperas ke li balda
revenu kaj definitive lo adu kun ni en Katalunujo. Lia kiniesto al ni tre
efikas por sukcesigo de esperantistaj entreprenoj.
Kataluna; teknikistoj en Londona internada Kongreso pri Radiologio.
— Droj. Jacint Bremon kaj Ramon Torres i Carreres kaj S-ro. Josep Grau,
kiuj estàs amikoj kaj fervoraj samideanoj niaj la tri. eestis tiun Kongreson
okazinta en la angla efurbo en junio-julio. lli certe profitis ian favoran
cirkonstancon propagandi, enkonkuki, tie influí por Esperanto.
Internada agado de K. E. F. — La Internaciaj Floraj Ludoj, la tutesperanta teksto de nia gazeto, la eesto de reprezentantoj niaj, Gili en la Paiizaj Konferencoj, Domènech en la Kordova Kongreso, Bremon, Torres kaj
Grau en la Londona Radiologia internada Kongreso k. t. p. ja montras la
viglon kaj la forton de la Kataluna esperantismo. iuj niaj amikoj rekonu ke
ies helpo estàs al ni necesa por subteno de nia organizajo kiu permesas la
plezuron al ni plen mi nian devon efiki plej multe por nia sankta afero.
K. E. F. reprezentota en la XVII Universala Kongreso. — La Prezidanto
de nia Federació veturos al Genevo por reprezenti in en la Universala
kunveno de la Esperantistaro.
En Palma de Mallorca la 12a" de Julio solene okazis rememorigo pri
datreveno de la fondo de la nun viglega Esperantista Klubo Palma, kaj inter la festoj por tio estis kunveno honora kaj danka al nia pioniro tieaNarciso Bofill por festí la grandan sukceson de nia Kongreso tie okazinta
dank' al lia kura o kaj fervoro. — En nia proksima numero ni raportos pri
tiuj okazintajoj, sed tuj ni deziras gratuli niajn Palmajn samideanojn kiuj
revigli is post nia Kongreso kaj scias honori sin per homa o al pioniro kiu
meritas netakseblan dankemon de iuj samideanoj en nia komuna organizajo en K. E. F.
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Atentu!
Ree ni devas nin turni al niaj federaciauoj kaj abonantoj kiuj ankora
uldas sian kotizajon kaj abonpagon, kun la peto ke ili bonvulu senprokraste
efektivigi kviti on.
Tio almena kion ni rajtas esperi el la esperantemo kaj samideaneco de
niaj amikoj estàs la akurata pago de iliaj abonoj por helpi la efikan íunkciadon de nia kara Federació kaj organo.
Niaj abonantoj povas sendi al ni la uldatan monon per po ta- iro au
svisa, brita au usona mono, adresante la korespondajon al Prezidanto de
K. E. F. Carrer València, 245, Barcelona.
Rememora:
Simpla jarabono kostas 6 ptojn. por Iberiaj kaj Amerikaj landoj
»
»
» 6 sv. fr. por aliaj landoj
Membreco al K. E. F. 3'50 ptoj

Pareu esment!
Ens veiem obligats una altra volta a suplicar als nostres federats i
abonats que encara deuen quotes, que ens trametin sense ja ajornar-lo
més, el pagament.
El que nosaltres almenys tenim el dret d'esperar dels nostres amics i
correligionaris és l'acurat pagament de les quotes per fer possible el desenvolupament eficaç de la nostra Federació i revista.
Poden enviar el diner per gir-postal o simplement per segells de correu. Adreceu la correspondència al President de K. E F., carrer València,
245, Barcelona,
Recordeu:
Abonament revista. . . .
Membre de K. E. F. . . .

6 pts.
3'50 »

PresejoJ. Vinyals, Plaça Constitució, 6 : BARCELONA (Sarrià)

Internada Studenta Esperantista Asocio
Ni komunikas, ke d<mk' al interkompreni o kun Internacia Unió de Studentoj
ni akiris por niaj membroj eblecon ricevi en óenevo pension ambrojn por prezo
180 -300 sv. fk. monate (sen servopago), kiujn oni devas jam nun mendi e Internacia Unió por Studentoj (Union Internationale des Ètudiants) 10, rue Saint-Leger,
óenevo. Sanitempe ni petas iujn niajn ínembrojn, kiuj is nun ne pagis la kotizon
(2 sv. fk. por membroj aktivaj kaj aspirantaj, 5 sv. fk. por membroj subtenantaj),
senprokraste sendi al ni la kotizpagon. Al membroj nepagintaj ne estos sendataj
mernbrokartoj. Informoj pri kunsidoj de ISEA dum la XVlI-a aperos poste. Adreso
de sekretariejo: Lidja Zamenhof, Krolewska 41, Varsovio, Polujo.

Antaukongreso en Bern.
l-a de augusto 1925

Lasta scügo
Nia dubo pri neokazo de la berna antaukongreso pro nesufi aj e'nspezoj feli e
Sin montn's malpiava. Do, i okazos definitive la 1 augusto 1925. Ni atentigas la
kongresontojn is nun ne sendintajn ali ilon, ke ili ne rajtas partopreni la feston
sen kongreskarto. Kongreskartojn ni vendos en la stacidomo niem. La inauguro
de nia belega brouza memora o okazos la 1 augusto, 15 h. posttagmeze. Vespere
komuna vesperman o, vizito al la iluminata urbo kaj koncerto. Do, venu kiel eble
plej multnombre, la berna esperantistaro tutkore akceptos vin.
La orgauizantoj:
Jules Perlet: Jtikob Schmid.
A d r e s o : Po tkesto transito 560, Bern (Svisujo).

Laborista Esperantista Klubo London
Kunveuoj okazas iun sabaton vespere. Esperanto-kurso komenci as je 6,30
—7,45 h., paroladoj, diskutoj ktp. je 8,00 h. iuj estàs kore invitataj. Klubejo estàs
144 High Holborn, WC. 1. (Enirejo e Silver Strato) Trinkajoj kaj man ajoi estàs
tre malmultekostaj.
Programo: Julio-Septembro 1925
Julio 4: Traduka Vespero (k-do Wood); julio II: Propaganda Vespero en Hyde
Park; julio 18: Spertoj el la Vivo (k-do Reeks); julio 25. La Ko-operativa Movado
(k-do Parker); Augusto 1: Interparoladetoj (la membroj); augusto 8: Eroj el „The
Age of Reason" (k-do Chatters); augusto 15: La Esperantaj urnaloj (k-do Flower);
augusto 22: Socialismo kaj Religió (k-do Glaser); augusto 29: Rasal Problemoj (kdo Sturmer); Septembro 5: Diferenco inter SAT kaj BLES (k-do Spiller); septembro 12: La Evolució (k-do Geary); septembro 19: Ko-operativaj Kolonioj (k-do
Crocke); septembro 26: Kuracado per A to-sugesto (k-dino Hyams).
Honora sekretario.
W. C. Chatters, 8, Elgin Terrace,
Maida Vale, London W. 9.

LITERATURA MONDO
La plej valora literatura esperanta revuo.
Rekomendita de la XVla Uni; versala Kongreso de Esperanto.
iu esperantisto devas
boni.

in a-

La plej bonaj stilistoj estàs
kunlaborantoj.
Turnu viu por abono:
F. MONTSERRAT

iaj

•

•
•

•

KVAR PUNKTOJ
instigas nepre aboni al
HEROLDO DE ESPERANTO
Tio estàs:
Duonsemajna
Aktuala
llustrita
Grandfonnata
Senpagajn specimenojn petu de
la administració:
HORREM b. KOLN, Germanujo
Reprezentanto en nia laudo

STR. VïLLARROEL, 107, 2.°n, 2. a
BARCELONA

F. MONTSERRAT
STR. VïLLARROEL, 107, 2.on, 2. a
BARCELONA

10 0 0 0

u

membrojn
devas
havi

E:

HAVEBLA

A

en 1925.
Ali u tuj por atin i

10 0 0 0
Ali ojn akceptas la lokaj Delegitoj, au la Delegito en Barcelona:
S-ro Delfí Dalmau, València, 245

1/4-pa a anonco en nia gazeto
kostas nur 10 ptojn.; sed valoras
muité.
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La «GRAMàTICA ESPANOLA» de la «REAL ACADèMIA ESPANOLA».

lasta eldono (1924), pa o 7, diràs: «... los pueblos que hablan el catalàn o alguna de sus variedades {Cataiuna, Valencià y las Islas Baleares), conservan su propio lenguaje y lo cultivan literariamente...»
Esperante:
«... la popoloj fciuj parolas la katalunan lingvon a\x iun el iaj varia]oj (hatalunujo, Valencio kaj la Balearaj Insuloj), konservas sian
propran lingvajon kaj in kulturas hterature...*
Neniun vorton ni demetis a almetis al la teksto de la oficiala
hispanlingva gramatiko, kiun ni i-tie publikigas por klarigo, sciigo
kaj evito de konfuzo pri la katalunlingva teritorio. Ni simple aldonu
ke en Rusiljono (Orientaj Pireneoj en la Franca tato), en la Andora Respubliko, en Alguer kaj aliaj urboj kaj vila oj ekster la Hispana
tato oni anka parolas katalune.
Kiel la franca kaj la hispana lingvoj estàs ofte nomataj lingvoj
de Molière kaj de Cervantes, tiel la kataluna estàs nomata lingvo
de Ausiàs March, kiu estis granda valencià poeto.
DELFí

DALMAU

Pago por Lernantoj
R e g i o n o . Parto de lando, korpo, surfaco, karakterizata de io speciala : polusa regiono, regiono de la
koro.
N a c i ó . Aro de homoj, lo antaj la saman teritorion
kaj havantaj komunan devenon kaj lingvon. N a c i a . De
nació, kiu koncernas nacion: nacia karaktero, nacia
ligvo. N a c i e c o . E c o , ecoj karakterizantaj nacion.

L i n g v o . Tutaío de la vortoj kaj esprimoj, uzataj
de unu nació por kompreni o: la angla ligvo.

D i a l e k t o . Varia o de lingvo: Esperanto ne havas
dialektojn, ar de la komenco de sia ekzistado i havas
literaturon, kiu fiksas la lingvon.
(El la oficiala Vortaro de Esperanto)

La granda esperanta verko «Kataluna Antalogio» estàs aperonta je la fino de la nuna oktobro.

Pri iu artikolo subskribita, la a toro estàs responda.
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La X V I P Universala Kongreso
Genevo, A gusto l925 n
GENERALA IMPRESO
Plej bela urbo de paco kaj libero, en la plej bela kaj lar anima nació, en
la plej internada kontinento sur la Tero. Jeu pri la scenejo de la XVIla. La
palacoj en Genève pretigitaj por kunvenoj kaj kunsidoj de kongresanoj, pi —
i
finnigis nian bonan impreson. Aknraleco kaj lerto de la organizintoj por io
estis bela vero de la XVlIa. La Centra Komitato, kaj enevaj pioniroj de nia
Movado, akceptu nian sinceran gratulon. Certe plej Cefa nierito jeia siikceso de la Kongreso, de Esperanto e la genevaj a toritatoj kaj Ce la internada diplomata inondo, dankestas al nia lertega Edinond Privat. Rekono
pri tio estis unuanima, kaj justa.
PA R E N T E Z O
Mi ne faràs raporton, i-tie, pri la Universala Esperantista Kongreso en
1925. Mi ne povas, mi ne devas. iu detalo estàs tro grava. La veraj esperantistoj devas legi la oficialan kaj detalan raporton, pli bone, raportaron,
en «Esperanto» de U. E. A. La veraj esperantistoj devas legi la nacian
gazeton kaj anka la internaciajn, almenatí la eneralajn. Viziti la Grupojn,
informi kaj informigí pri nia Movado nacia kaj internada. Do i-tie mi diros
imr personaii komentaron pri la XVIla, pri iaj efaj programeroj, kaj pri la
faktoj pli rekte rilataj al K. E. F., kiesreprezentanto mi estis en la Kongreso-
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LA SOMERA UNIVERSITATO
i estis por mi plej alloga kongresajo: por la grava utiligo de Esperanto, por la vera vojo al lumo, por plej deca envojigo de la esperatitistaro,
Cefe la Somera Universitato kaptis min por la Kongreso.
Mi nur timetis ke la proïesoroj ne sufi e bone scipovos Esperanton. —
Mi feli e trompi is. — E tiuj konataj nur pro ilia fama faka sciencisteco,
bonege prelegis en Esperanto.
Mi eestis la kursoju de Petro Stojan pri Evoluo de IcíEsperanta Vortaro;
de Dro. Pierre Bovet pri la Instinktoj de V Infanoj; de Dro. Citaries Baudouin pri Psikagogio; kulturo de la spirita forto; kaj de D-ro. Flügel pri Psikanalizo k/e/ metodo kaj ieorio. Kaj mi bedaúris ke mi ne povis eesti la ceterajn pro samhoreco de ilia okazo kuu la nomitaj. Tiuj kiuj ne treege interesis min anka por la temo, min iuteresis por la Lingvo.
Mi tre esperas ke la edimbuigaj organizantoj de la XVIlla evitos samhorecon, por ebligo iujn kursojn eesti. Mi ne volas dubi ke en iuj okazontaj Universalaj Kongresoj Esperantistaj estos la Somera Universitato: niaj
Oflcialaj Institucioj devas plej interese certigi la okazigon de Uuiversitataj
kursoj de eminentaj profesoroj. La granda sukceso de la okazigitaj en Genevo estàs bela ordono.
La parolado de Dro. Privat en la Palaco de la Ligo de Nacioj pri la
Strukturo de tiu Ligo atingis sukcesegon. Gi interesis la tutankongresanaron. La granda Vitra Salono de la Palaco estis ne sufi a. Multaj kongresanoj devis restadi ekstere, kaj kelkaj devis e rezigni la audon. f^fektive la
parolado de nia pioniro meritas i-tiun apartan citon.
NIA SALUTO AL LA KONGRESO
La fakto ke la du jarojn pasintajn sinsekve niaj reprezentintoj kamaradoj Gili kaj Solà ne povis plenumi la rajton kaj devon saluti la Kongresojn
en Prago kaj en Vieno pro malpermeso de la eldoninto de «Homaranismo»,
Sro. Julio Mangada Roseuorn, tiel interesigas la aferon, ke ni devas aparte
pridiri in.
Post la strauga sperto de la du anta aj Kongresoj la organizaj pioniroj
devis informi i kaj prepari siu por evito de tiu kurioza malpermeso.
Tiel okazis, kaj en la Solena Malfermo de la XVII" mi uzis la unu parolminuton al Chi delegito permesitan, pòr diri la jenau saluton. «Senpacience la
kataluulingvaj samideanoj esperas kaj atendas ke mi trioble fervore en itiu Kongreso salutos viu, en la nomo de tiuj samideanoj kiuj organizis la
Kvinan Universalau Kongreson en Barcelono, de tiuj kiuj nun pere de la
Kataluna Esperantista Federació kaj sKataluna Esperantisto» organizas la
Internaciajn Florajn Ludojn por stimulo al esperanta literaturo, kaj esperas
ke la nuna Kongreso estos granda sukceso balda iga de la fina venko de
Esperanto».
Kiel mi atingis saluti la Kongreson?
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Ne seu granda defendo de niia rajto, farita ne de mi, sed de aliaj naciaj
delegitoj en la Kunsldo de K. R. por fiksi la tagordon kaj parolvicon de la
Vespera Malfermo kun Centra Komitato. Mi intence malfruis en tin Kunsido. Mi ne devis defendi rajton en urbo, en laudo, en Kongreso, kie e la atmosfero defendas rajton, kiam rajto cstas atakata. Do mi simple eniíis post
la diskutoj, kaj mi demandis al la Prezidanto, u mi rajtas saluti la Kongreson. Jes,respondis li afable; sed u vi konsentas salutiporlakatalunalingvo,
por eviti pluajn diskutojn? — Mi akceptas, mi respondis.
Kial Mangada volis ke mi salutos por la lingvo de Ausiàs March?
ar tiel li povis atingi ke mia kara valencià sainideauo Pino, ankaú salutos por la lingvo de Ausiàs March — La Valencià regiono estàs ankau je
du tiionoj terrtorio de la lingvo de Ausiàs March. — Bedaiírinde ne eestis
Balearano, kaj Mangada ne povis salutigi lin ankau por alia tcriloriu de la
lingvo de Ausiàs March. Ne Car Mangada intencis dispecigi la katalunliíigvan teritorion, sed, kontra e, ar li intencis kompensi al la katalunlingvaj
esperantistoj dujarau malpermeson al salutrajto.
Nun bonvolu K. R. kaj C. K. ke mi faros du demandojn, kaj aludos problemon kiu postulas solvon:
u formala delegilo estàs necesa kaj sufi a?
u simpla Mangada de nun povas nomigi salu tontoju? (Ois la XVIl a
ni nur konstatis ke dujare Mangada povis malpermesi saluton de Delegito
de nia Federació malgraü formala delegilo, malgraü formala kaj aprobita
ali o, malgraü paginteco al Konstanta Reprezentantaro, malgraü ke nia
Federació cstas por aparta lingva teritorio, kun apartaj Lingva-Komitatanoj
de antaü rnultaj jaroj, resume, malgraü iuj formala oj, plenumoj kaj fideloj, de K. E. F.).
Kompreneble ni ne devas plendi ke por nia aparta lingvo, por la lingvo
de Ausiàs March, en la XVTIa estis du salutantoj; ni, kontraüe, danke emocii is pro troa komplimento. Ni ankaü ne plendas sed atas ke estis salutanto por la baska lingvo, tute aparta kaj memstara kicl sanskrita aü ina;
ni, kontraüe, ojas ke tiu tre interesa lingvo aperas, ar tial vern's Esperanto
en la mondon, por malnecesigi la mortigon aü sklavigon de naturaj lingvoj,
Car laü vortoj de la Fundamenta Krestomatio:
«Per si mem la lingvo internada ne sole ne povas malfortigi la lingvojn
naciajn, sed kontraüe, i sendube devas konduki al ilia granda forti ado kaj
plena ekflorado: dank' al la neceseco ellemadi diversajn fremdajn lingvojn
oni nun malofte povas renkonti homon, kiu posedus perfekle sian patran lingvon, kaj la lingvoj mem, konstante kunpu i ante unuj kun la aliaj, Ciampli
kaj pli konfuzi as, kripli as kaj perdas sian naturan riiecon kaj armon».
Aliflanke, laü diris al oi S-rino Morris en la Solena Malfermo, la fakto
ke la granda Usono ne estàs multlingva malfaciligasla propagandonde Esperanto. Tial ni deziras, kiel Zamenhof, ke la internaria lingvo konduku al
granda forti ado kaj plena ekflorado de iuj naciaj lingvoj.
Sed grava problemo aperas se oni ne difinas formalajoju por rajtigo

208

KATALUNA ESPERANTISTO

de Delegitoj, ar se is nun estis nur unu Mangada, kiu volis malpermesi
salutrajton nur al unn Delegito iujare, au nomigi uur du salutontojn, morga la malpenneso a la nomigo povos rilati pli grandan nombron, a ne
nur unu Mangada, sed pluraj povos aperi, se oni konstatas la eblon kaj
sukceson de Mangada privilegio. Kaj e tento fari os al iuj Delegitoj mangadi i.
SOLENA OJ KAJ GRAVA OJ
La Malferma Knnsido de la Somera Universitato, en kiu okazis, krom
la malfermaj paroladoj de pioniroj kaj profesoroj, profunda prelego de Won
Kenn pri la penso de Konfucio, kiun mi eestis kiel Universitatau instruon.
La Solena Malfermo de la Kongreso en kiu impresis nin grava deklaro
de la Qeneva tatreprezentauto S-ro. Oltramare, proíesoro de latina lingvo,
per oficiala deklaro kunvoki internacian oficialan konferencon pri enkouduko de Esperanto en la lernejojn de iuj landoj, tuj kiam la esperantistaro
u os la aferon decatempa; kortu is nin elokventa parolado de Edmond
Privat pri la vivo de Zamenhof kaj la historio de Esperanto kaj ia interna
ideo; armis nin milda vo o de bele aristokrata malavara por Esperanto,
usona siujorino Dave H. Morris.
La Ferma Kunsido, honore al nia Majstro, kun pioniraj paroladoj pri
liaj ecoj kaj genio. S-ino. Isbriicker rimarki is en i kiel bona oratorino tre
saga, tre agrabla, inteligeuta kaj serioza.
ORGAN1ZO KA] LABORO
Universala Esperanto-Asocio, Konstanta Reprezentantaro, Centra Komitato, Lingva Komitato kaj Akademio, niaj Oficialaj Institucioj por nia
Movado kaj por nia Lingvo, pli kaj pli pecizi as kaj fortiki as. Iliaj elementoj el iuj landoj devas helpi, diri opiniojn, inspiri plibonigojn, decatempe,
akurate, bonintence, lielpeme, ofereme. Cefa afero estas bonfido kaj konfido. Envio kaj jaluzo povas est: tre dan eraj. Dio scias ke mi estas nek kredema nek konservativa. Sed ni devas esti plej sa aj kaj konsciaj kaj singardemaj por sanktaj aferoj kiel Esperanto kaj Esperantismo. La funkciado
de niaj internaciaj, universalaj Institucioj, estas nun tiel necesa kiel malfacila. Ni estu, do, prudentaj kaj ne etu tonojn, sed, proponu konstruajn brikojn por ne certa sed aventuala helpo, ebla utilo. Ni efe respondu akurate,
pripeuse kaj labore la petojn kaj demandojn de niaj Oficialaj Institucioj.
Iliaj gvidantoj kaj iliaj profesiaj helpantoj estas konataj de ni kiel bonaj kaj
lertaj samideauoj. Ni estu bonfidaj kaj severaj tiel por ili kiel por ni.
VIZITOJ KAJ FESTOJ
Tre armaj estis la teatra o kaj la ipekskurso sur la Lemana Lago.
Trè iustrua la vizito al la Laboroficejo de la Ligo de Nacioj. Vere ravaj iuj
vidajoj, iuj konajoj de la mirinda Genevo. Belaj, puraj, stratoj, placoj, parkoj, promenejoj, revejoj.
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La interparolado popola en Universala Kongreso estàs efika por nia
lingvo kaj movado. Oni mallernas erarojn kaj leinas korekta ojn. Oni informi as pri la problemoj komunaj kaj privataj de pluraj popoloj. La vero pri
la homa identeco súper interna] popolaj apartajoj fari as pli evidenta. Kaj
la interpersonaj diferencoj pro individuaj kulturo, karaktero kaj temperamento ankaú montri as súper internaj popolaj aparta oj. La realo de apartajoj, iuj same pravaj, pro historio, geografio, evoluo kaj revolucioj, inspiras pli profundan respekton por iuj varia oj kaj pli sinceran fervoron por
komunaj ne tralaj helpaj solvoj kiel esperanto, kulturo, scienco, arto.
KELKAJ PERSONAJ TRAJTOJ
La personaj interkoni oj estàs sennombraj por iu kongresano. Sed mi
nur ion diros pri kelkaj, kiuj havas esperantistaran intereson:
Ed. Privat, la hodiaüa efektiva pioniro de nia Movado. Mi sentis min
apud li libere, facile. iu sentas sin apud li tiel, Car li estàs komprenenia,
bonkaraktera; liaj einitientecoj ne fierigas lin; kaj li estàs grandamina kiel
bona sviso.
Cart, la Prezidanto de nia Akademio, la severa gvidanto de nia lingva
oficialeco, la fidela posteulo de Boirac. Estàs bele kaj oje ke eminentaj
francoj, kies natura lingvo atingis grandan internaciecon, montras tian justemon kaj homaramon, ke ili plej firme teuas la kondukilou de lingva ne traleco por iuj popoloj grandaj kaj malgrandaj sur la Tero.
Hansjakob, la granda laboranto profesia Direktoro de U. E. A.; finança ministro kiu venkis plej grandajn peisistajn esperautistajn nionaju barojn per konstanta frapado, per admono a komplimentoj. Feli a sviso kiu
povas esti oficiale nomata Hans en svisa urbo kies natura lingvo estàs
franca. — Svisa feli o!
Robert Kreuz, kiu ajnas peza, estàs fina, fluga laboranto, e por la plej
flua, fluga laboro: stenografiado. Tre sperta samideano kiesfervoro submetis lin al nia movado e profesie. Tre kapabla poligloto: inter la multaj lingvoj de li konataj estàs la lingvo de Ausiàs Marcli, kiu havis du salutantojn en la Solena Malfermo de la XVIIa. — Cu nia amiko in lernis pro anta vido al tiu eksterordinara o?
Abato e, la simpatiulo: unu el la plej belaj juna, inteligenta, arma,
senedza kongresanino enami is je li je tri el la ses psikanalizaj enami oj.
Li estàs iam venka diplomato de Esperantujo: niaj diplomatoj devas venki per simpatio kaj pacigo. Lia oratoreco estàs ma (ràpida kaj senhezita:
firma, gusta: tial plej bone elokventa. — Nesuperebla profesiulo por nia
Movado. enerali is la diro inter la kongresanoj, ke inter Abato e kaj Dio
estàs neniu diferenco, ar la dna estàs ie, kaj la unua ie e estàs.
Petro Stojan, kvazafl naski inta cele al Esperanto: virtulo kaj fervorulo en iuj vojoj al paco kaj frateco. Lingvisto pro naturo. Esperantisto pro
konscio. Homarano ar li ne povas eviti sentadi iajn huniarajn idealojn
ieligajn. Li estàs la bela infano naskita el edzi o de Okcidento kaj Orien-
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to. La feli aj kursanoj liaj en la Somera Universitato, neniam forgesos lin,
kaj iam konstatos ke parolànte pruvi as liaj profundaj malka oj.
Mi ja volus prezenti multajn eminentulojii el Esperairtujo kiujn mi ne
povas forgesi: dnjn-profesorojn de la Somera Universitato, Ciujn membrojn
de la Centra Komitato, k. a. Mi anka volus ilin priskribi prccize, guste,
juste, sed loko mankas, tenipo mankas, mil devoj tiras min al profesiaj kaj
aliaj okupoj.
Mi devis almena nonii niajn du efajn respondaju gvidantojn,kaj niajíi
kvar efajn respondajn profesiulojn de niaj Oficialaj Institució}.
Mi tanien ne povas eviti du pluajn aludojn:
Al eminenta eneva tatreprezentanto, latinista profesoro Oltramare,
arnia aíitoritatulo kiu favorege paroladis pri nia afero, en la nomo de la
eneva tato, de la Geneva Respubliko en la malgrauda plur tata, pluriiacieca, plurlingva Svisa Konfederacio. Bela Svisujo, nacia internacio, nacio
internada. Belega enevo, efurbo kaj suno de la registarara politiko.
Kaj al Sinjorino Isbrücker. —- Kiu diris ke e la esperantistlnaro estàs
nur malbelaj fraíilinoj? — Sinjorino Isbrücker montras sintezon de iaj
sinjorinaj annoj. ia kunesto en la Centra Komitato mildigos la diskutojn,
dol igos la atmosferon. Komitato el nur viroj farigas foje akra, malmola.
Virina eesto, sinjorhía kunesto evitas akri ojn kaj malmoli oju. — Mia
pliuno ne povas halti: la nomoj de fra liiioj Zamenliof, sinjorino Tiard, sinjorino Dave H. Morris, Marie Hatikel, Louise Briggs, Blaise, Osmond, Scliepauk, Gerard, Farges, Ferter, Thooris, kaj tiom da pioniriuoj postulas memorigon, danketnon.
KVAR RIMARKIGAJ RIMARKETOJ
La unuajn premiojn en la Oratora Konkurso de la XVHla atingos e,
Inglada, Isbrücker, Kenn, Ol vanger kaj Privat, se oni ilin ne konsideros
superkonkursaj.
Charles Richet devas tuj esti petata prelegi en la Somera Universitato
en Edinburg.
La skotoj ne estàs angloj, la angloj ne estàs skoioj: tial ili bone interkonsentas en Esperantujo, kaj la XVIUa sukcesegos!
La fonetiko de Esperanto devas esti pli severe zorgata. El duj nacilingvoj estàs boriaj elparolantoj. Ciuj, do, povas atiugi decan prononcon.
E plej eminentajn samideanojn ni rimarkis diftongigi ekz. ie, ta. — Kial?
DELFÍ DALMAU
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E l Alparolo de Prof. Cart
e la Malfermo de la Somera Uuiversitato, Oenève 1925
«Permesu, gesinjoroj, ke mi proponu al vi liodia nur unu a du ideojn, kiujn vi disvolvos mem, se ili ajnas al vi interesaj.
Esperanto estàs vivanta lingvo, vivanta, ar i estàs la litigvo de malgranda popolo, kiu gin amas kaj iu konstante uzas, s e d
vivanta,
verdire, i estis jam de la komenco, tial ke i tradukis ne simple vortojn el alia lingvo, kiel multaj anta aj a nunaj projektoj faràs, sed tial ke
i tradukis penson, kiu plenokupis la spiriton de ia elpensinto, D-ro Zamenhof. Qi ne estàs nur kunmetado, pli malpli feli a, de gramatikaj reguloj kaj vortoj, i estàs la esprimo de ideo. La lingvo, hodiatl nia lingvo,
estàs filo de ideo, kaj la ideo donis al la naski anta lingvo animon, donis al
gi la vivan blovon, la vivan spiradon! — Se oni ripro as nin pri nia tiel noniata mistiko, ni ne malkvieti u: la koncepto mem de vivo estàs nristika.—
Se Esperanto vivas, gi evoluos kaj devas cvolui, kiel evoluas iuj vivantaj
lingvoj. ïiun i evoluadon konstatas la gramntikistoj kaj vortaristoj, pli oi
ili in helpas. Gi estàs la rezulto de 1' popola uzado sendube; sed precipe,
kaj precipe depost la naski o de la presarto, — gi estàs la rezulto de la laboro de la a toroj, de la pensuloj, kiuj, dank' al siaj verkoj, pliri igas la
lingvon, in «elastigas», precizigas la seucou de la vortoj a in plilar igas.
—Neniu lingvo, e niaj plej malnovaj kaj plej vortori aj el erpas, tut erpas
la penson. La konstanta penado de la pensuloj — se al tiu vorto oni donas
plej vastan signifou — estàs «envortigi» plej precize ilian penson, kaj tiu
penado estàs unu el la efaj faktoroj de la lingva evoluado. La penso, la
ideo vivigas la lingvon, gin kreas por la plenuniado de niaj plej diversaj bezonoj Cu materialaj, u spiritaj.
Certe, Esperanto, lingvo tre juna, kvankam i profitis kaj profitas la spertojn de siaj anta uloj kaj utiligas ilian
vorttrezorou, havas ankora multon por akiri, sed gi pruvis per jam tre ri a
libraro, ke sur Cittj kainpoj: beletristikaj, sciencaj, filozofiaj, kiel en la iutaga vivo, gi estàs kapabla traduki la homan pensadon. La tutan homan pensadon? Ne, certe! tial ke iuj niaj lingvoj penadas aiikoraü por gin esprimi,
sed iom post iom gi sukcesos, se la autoroj, la scienculoj, la pensuloj —
kaj auka la industriistoj, la komeicistoj konsentas gin serioze lerni is
plena posedo, kaj penadas por esprimi per gi tion, kion gis nun ili povis esprimi nur en sia gepatra lingvo. — Al tiu i kunlaborado ni invitas ilin hodia por venki ilian skeptikecon, ni organizis tiujn paroladojn kaj prelegojn
ankora tre moderajn kaj modestajn, sed kiuj, post pli malpli longa tempo,
dank' al ilia kunhelpo povos farigi tre.gravaj por la internada civilizado,
por la tuta homaro!
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V e n

o

Jeimianiere i okazis.
Iutage promenante tra la urbo Rolf Torsen vídis fra liuon, kiu forte,
preska magie altiris liajn rigardojn. ian viza on li ne povis ekvidi. Jam i
estis preterpasinta, kiam li levis siajn okulojn al i, instigate de ia neklarigebla forto. i estis vestita per nigre-blua kostumo kaj brunleda apelo,
simple, sed elegante. En unu mano i portis libron.
La vestmaniero, la Iibro, kiun li ekkonis lernolibro de la landa lingvo,
e ia iro konvinkis lin, ke i ne estàs italino. Kaj kun la varma deziro renkonti in, por eble ekscii, u i estàs el la sarna terparto kiel li, kion li preska konjektis, li volis in sekvi. Sed jam tro malfrue. i estis malaperinta
Ce la proksima stratangulo kaj supozeble tuj enirinta domon. Kaj Car Rolf
Torsen havis ur an komision por fari, li nur konservis la esperon in renkonte revidi aliatage.
Efektive, baldaíí poste li ree sin ekvidis en la publikaj ardenoj. i sidis tie kun tri geinfanoj. <Do, instruistino aú guvernantino i estàs», pensis
Rolf. Sed ree li ne povis paroli kun i, car venis amiko kiu lin forakompanis
kaj al kiu li ne volis montri sian intereson por la beletafremdulino. Car beleta i estis, tion li povis konstati jam de malproksime.
Fine, post paso de kelko da tagoj, li estis pli bon anca. Elirante el koncerto li vi dis sin tom antaü si, kaj post kiam li estis apud i, alparolante li
demandis al i en germana lingvo: «Senkulpigu mian sen enecon, fra lino,
kiu igis min supozi ke vi estàs samlaiidanino. Cu mi pravas? Mi estàs germano el lesvigo, mia nomo Rolf Torsen».
Mirigite Si levis al li la viza on, kiu esprimis nekaSitan surprizon.
«Vere», i ridetis al li, «vi povas rimarki sur mia viza o mian mironkaj
surprizon, renkonti i tie en suda Italio germanon, duonsamlandanon. Car
mi estàs el ehoslavakio. sed patrinflanke el üermanlando. Mi nomi as
Hela Kantek kaj vere inultege mi ojas ekkoni via. Nur de malmulta tempo mi trovi as tie i kiel guvernantino».
Kaj i daürigis sian babiUdon rakontante al li siajn isnunajn travivajojn en fremdlando. Sia parolo montris al li, ke i ne sentas sin feli a, ke la
tute augita vivmauiero al i ,:
. neobeemaj, trodorlotitaj
infanoj i estàs tro inalforta.
Li silemeuia. s s
. l'hejma lingvo en la fremda lando*. ia vo o kuu iom jam da •
centa kaj strangeta metala malmoleco enlulis Mtt. Es - .
. -.ajvortoj! Kvankam ne estis lia .rj].. _
K norda dialek:
vidoetendi is la largaj. grasteraj kampoj de lia liejmre iono, kaj homoj iom malviglaj kuu malgraciaj r
- la koro laboradas
kaj kulturas ílir,
Sur ia
bordo lo as liaj kaniloj; hcur..
K*i
ika vere aminda.
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sed pro ilía komuna lingvo. De nun, ili kunvenis ofte, la ebie. La moroj de
la lando ja ne permesis al ili sen enan kunestadon; sed vespere, kiam i
iris por hejmen akompani la infanojn el la lernejo, li povis in atendi kaj poste iri kun i dum kvarona a duona horeto is la domo de iaj gemastroj.
Balda li fari is ia fidinda amiko. i konfidencis al li siajn agreniojn siajn esperojn kaj dezirojn. Danke li akceptis tiun rolon de klariganta, konsilanta, iafoje e konsalatita amiko, helpis kiam ajn li povis, kaj kiel
plejbelan dankon aildis el ia bu o la karan patrolandan lingvon.
Iliaj interrilatoj havis karakteron puré amikan. Neniani li tu is amaferojn, neniam i aludis tiun tetnon. Tainen al li ajnis ke iafoje io en i brulas. Iun tagon i rakontis al li, ke iu amikino ia pli juna fian ini is tre
surprize. Kaj aldonante i diris, ke i havas jam dudek ok jarojn. Li ne volis tion kredi; i ajnis al li troigita. i ne insistís lin kredigi pri i, sed ankaíí ne daürigis la temon, kaj komencis paroli pri aliaj aferoj.
La postan tagon sidante sur la kutima benko en tre malgranda parkoplaceto de la urbo, kie li iam in atendis, li pripensis la liiera an konversacion, kaj ia malkvíeto lin atakis. Ili rilatis unu al alia ja Ciam nur amike,
tre kore, sindoneme, — jes, sed almenaü liaflanke ne intermiksi is profunda
ama s e n ^ . N e , tio estàs nuraimagajo mia»,pensisli,kaj tuj tute rekvieti is.
La loko helpis lin al tio. En la placeta mezo plaúdetadis senlaca fontano,*
kaj la akveioj dis pruci antaj briletis kaj fulmetis en la lumradioj de la
subiranta suno. Rondo da palmoj kun folioj ventumilaj dol e susuris kaj
bruetis en facila aero. irka ili grupi is oran ujoj kun la belkoloraj fruktogloboj en la sature verda foliaro. Ravite la okuloj de Rolf fiksis sin al la belega aspekto.
Ekalvenis Iernantoj hejmeu irantaj el la lernejoj. Sub la arboj ili komencis ludi piedpilkon kaj detruis per siaj krioj kaj laütaj alvokoj la regantan
pacan idilion. Rolf rigardinte la po horlo on jam intencis foriri supozante
ke lia atendado hodia estis vana, sed denove, kiel jam ofte, kvazaü nialproksima magneto turnigis Han kapon — liaj rigardoj reukontis la iajn.
«Mi estàs hodia iom malfrui inta, u ne?» i demandis lin ridetante.
«Nu, espereble tio ne gravas al vi», kaj en sia kutima detalema maniero i
rakontis al li la ka zon de la inalfruigo kaj ceterajn okazajojn de l'tago.
Kaj ajne restis inter ili konstanta amikeco.
Venis Kristnasko. «Ho festo germana kun via kandelradianta, belornamita arbo, viaj donacoj kaj donacetoj brilegigantaj pnrajn infanokulojjn, viaj
korintimaj melodioj kaj kantoj, kio fari as el vi en fremdlando», pensis Rolf
Torsen, kiam li la sanktan nokton sola kaj soleca sidis en sia Cambreto.
Profunda sopiro pri ne o, kristnaska noklsonorado kaj infanaj oj-kantoj
lin turmentis. Ekstere frapadis sen ese pluvo al la vitroj. Li ne povis nek
volis tion suferi pli longe, kaj tial li enlitígis. Nur la espero, ke la morgaüan
tagon li kunvenos kun i kaj alia novalveninta samnaciano, por festeti kune Kristnaskon, lin konsolis iom. Jen, malantaü la ranko trovi as la ainpanbotelo, kiun li aCetis por pligravigi la soleneton,
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La morga o venis. Duope Rolf kaj la alia germano iris por in akorapani al sia lo ejo. Hezite i venis. Sed balda en la gaja societo malaperis ia
timó ia pro la nekonveneco de sia ago en tiu lando. «Ba», i diris, «mi ja
ne estàs enlandulino. Tiuj la pla e vivu monatrine!». La ampano kreis sinceran gajaii humoron inter la triopo kaj eble ka zis, ke i nomis Rolf on iafoje per «ei». Li miregis, sed ajnigis estis neaíídinta in.
iuj tri beda ris multe, ke tiom rapide pasis la du horoj disponeblaj.
Certe al du el ili alportis iom da hejma kristnaska sentimento la kunesto,
la komuna gepatra lingvo, la rememoroj pri pasigitaj Kristnaskoj en anta aj jaroj.
Venis februaro. La suda temperaturo estigis ampleksan floradon ie.
Ràpida priutempo disetendis iujnsiajn armojn tra la lando. Ekregis gojo
en la tuta naturo. Sed por Rolf estis venonta abrupta an o en liaj rilatoj
al H.ela.
Iun sabatvesperon li promenetis kun i, kiel kutime. i estis afliktita.
La vivado en fremdlando ne plu pla is al i. La infanoj turmentis in la dire terure per malobeemo kaj malico. Kaj i estis postulinta maldungigonNovan oficon ankora i ne havis, sed esperis trovi dum ne longe. Li demandis, u iel li povos helpi al i. «Al mi neniu povas helpi» estis respondo.
La sekvantan diman on li renkontis in en la teatro. Tuj li ekrimarkis
ian strangan an on en ia mieno, sur iaj trajtoj. i rapide, kvazaü pelite
de interna pu o lin adiauis, senkulpigaute sin per malbona humoro, sed
promesante al li klarigon dum la proksimvenonta promena kunesto. ion i
li ne atentis tro multe kaj restis en kvieta atendo.
Kiotn surprizita li estis, kiam li lundmatene ricevis de i bileton: «S-ro
Torsen! Certe vi divenis jam ion la rnia hiera a konduto. Bonvolu ne plu
kruci miajn vojojn. Ne pensu nialbone pri mi; sed estàs pli bone ke ni evitu
nin reciproke. H. K.».
Dum la tuta tago li estis pripensema. Kio estis okazinta? Kial i agis
tiel? Sed klarigon nur iomete ver ajnan li ne trovis.
Do, la sekvantan posttagmezon li ser is in en la ardeuoj, kie i kutimis promeni kun la infanoj dum unu horo. Efektive li renkontis sin. Sed
austata kiel anta e afable saluti lin, i ripro e diris: «Cu vi ne ricevis
inian leteron?».
«Jes, sed...» «Do, vi komprenas» — i interrompis, «ke mi ne volas havi plu iajn rilatojn kun vi. Vi scias, ke mi balda foriros. Lasu min do!».
«Sed oni ne kondamnas akuziton senaüskultite», diris li per kolera kaj
ekscitita vo o tremanta.
«Ne devigu min al ekstremo», respondis i, aldonis mallongan «adiaü»
kaj turnis al li la dorson.
Kion li povos fari? irka e staris homoj ilin observantaj. Li foriris kun
iritaj sentoj, Car i estis por li pli oi simpla amikino, i estis por li en la
fremdnacio simbolo de hejmo kaj patrujo,
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Vespere li skribis al Si leteron, en kiun li versis la fluon de sia doloro
pro i, pro ia maljusteco.
«Kara fra lino Hela!
Mi ne plu rajtu kruci viajn vojojn — sed tiom kruela vi ne estos al mi
nialperniesi, ke mi skribas. Vidu, neeble estàs por mi kompreni la pasintaon, kaj ju pli longe mi primeditas, des pli nekomprenebla ajnas al mi io.
La mal ojo pro viaj maldol aj vortoj enfosi as en mi iam pli kaj pli forte.
Jam ne estàs mi en la a o elasta, kiu forgesas kaj venkas tuj ian malagrabla on. Depost diman vespere fari is eklipso por mi iam pli ombriganta.
Diru, mi vin insiste petas, kion mi krimis? Ja mi ne flatas al mi esti homo
senerara, senmanka. Sed uste rilate vin mi malgra io ne povas min kulpigi iel.
Restas la sola klarigo, ke iu diris al vi terurajn mensogojn. Sed kiu,
kiu? Vere, io estàs al mi enigmo.
Kara Hela, mi konfesas al vi, ke tia enigmo min doloras. Pensu pri nia
anta a amikeco kora, pri níaj kunprorneuoj. Vi estis al mi fonto kie mi povis iam erpi klaran fluantan akvon. Kaj riun mi estu kondamnita ne sciantc
la kialon? Ripro u min, se mi mentis viaopinie. Bone. Kontra ripro oj oni
povas sin defeudi. Sed — pardonu! — tia senestiina forjeto de amiko kia mi
estis al vi — kaj estàs, tio ne estàs la agmaniero de rektaj, sinceraj homoj.
Vian bileton i-kune mi resendas. Mi ne volas ankora kredi.
Sed se tamen io estus vero? u mi povas alvoki al amikino, kiu opinias mian amikecon e ne inda je kelkaj klarigaj vortetoj? Kiu min forpuas senka ze? Neniam ajn okazu al vi la samo!
Via R. Torsen».
Li alportis tiun leteron persone al sia domo. Du lioroj poste li tenis en
la manoj jam la respondon. Preskaü ceite pri tiovota klarigo li malfermis
la koverton. Elfalis lia propra letero, sia unua kaj nova bileto. Avide li superflugis in perokule. i skribis:
«S-ro T., bonvolu ne eni min kaj lasu min en paco Mi havas nun
aliajn interesojn kaj neniun tempon por lamenlaj leteroj. — Pri via amikeco
mi ne kredas plu, car vi ajne vivis en «deliro memflategema». Jen mia lasta vorto kaj fino H. K.».
Kvaza pugnobato en la viza on lin trafis tiuj linioj. Ofendita, insultita
de virino, por kiu li sentis neniam aliajn seutirnentojn oi ataj, respektaj
kaj amikaj! Bolis lia sango, sed fine pripensinte ion li pli kaj pli konvinkiis ke li fari is viktimo de abomena kalumnio. Sed kiu estis tia fiulo? La
nova germano? Certe ne, Li ne havis interrilatojn kun i. Kiu do?
Vane li meditis. Li ne povis elpensi in.
Pasis preskaü du monatoj. Li evitis in renkonti, e in vidi. Nur hazarde li ekciis, ke i nun havas interrilatojn kun italo. Sed li malamis informi
sin pli detale. Forgesi ion, tion li aspiris. Kaj preskaü li sukcesis. Nur de
tempo ai tempo lin trapikis subita dolorsento.
Jen venis la neatenditajo, iutage en aprilo, kiam levi anta krepusko
jam signis la orpason de la luma tago,

216

KATALUNA ESPERANTISTO

Li sidis en sia ambreto skriblaborante, kiatn malforta ekfrapo je la
pordo lin atentigis. »Eniru!» li diris sufi e la te. Neniu respondis. «Eniru!»
li ripetis, samtempe irante al la pordo por in malferrai. Sed i niem malfermi is kaj enpa is — Hela.
Nepriskribebla estis lia surprizo. Sed samtempe li denove'eksentis la
malbonon, kiun i al li faris. Kaj iom malvarme li ekparolis:
«Vi? Efektive rai ne povus irnagi, ke vi, uste vi al mi venos. Kia estàs
deziro?».
Hezite, treme i alpa is lin.
«Mi scias, ke mi estàs kulpa», diris Si. «Sed mi scias anka , ke mi ne
povas plu vivi ne kenfesinte mian kulpon. Pardonu min, ho pardonu!
«Kiel? Mi ne deziras lamentajn parolojn. Bonvolu lasi min en paco!» —
rediris li.
i bone rimarkis, ke li uzis similajn vortoju kiel i en ia lasta skribajo
Kaj dolore i ektremis.
«Ne punu min tiel» i petis per flatema vo o. «Mia malfeli o estàs
granda. Morga mi foriros. Laste mi venas al vi, aliè mi ne povus foriri.
Estu bona al mi, estu ree mia amiko, estu kaj eksingultante i ka is la viza on en la manoj, «komkompatu, komprenumin; sciu» - ekprenante Han
mauon i metis sur in la larmplenan viza ou — «sen vi — mi ne povas esti — mi — amas vin».
Tiu amkonfeso preska konsternis lin. Potencaj sentoj kontra batalantaj sin veki is en lia brusto. Li memoris pri bela tempo pasinta kaj pri sia
malnobla ago — kaj fortiris sian manon.
«Vidu, fraülino Hela», post longa pa zo li komencis per devige ne anceli a vo o, «mi ne koleras vin plu. Sed via faro engravuri is en mi. Anka
volunte * mi ne povas gin, el iri el tnia koro. Kial vi faris tion? Eble mi povus
nun esti plej feli a homo a dinte vian amkonfeson. Anta tiu diman vespero en la teatro — kial mi ne dini al vi? — eknaski is en mi delikataj pensoj, sekretaj deziroj, tamen sen ke mi tro alentis ilin. Mi ja ne estàs plu en
la unuaj junecaj jaroj — mia tuta karaktero anka ne emas al nepripensitaoj. Sed kiu scias? Se ne estus falinta tiu mortiga roso sur la ankora tro
subtüajn printempfloretojn — kiu scias? Sed tiam ili frue velkis, pereis».
« u ili ne povos ree ekflori? Pli bele, pli fot te oi anta e? Mi volas Cion
eldiri, iou konfesi. Mia abrupta tiama an i o — estis parte volita de mi.
Aüskultu. Mia sinjoro iomete denuncis vin. Ne eksciti u» — ar li faris subitan ekmovon — «estis nenio. i ne koiiiprenas niajn pli liberajn germanaju kutimojn. Sed tio instigis min al mia jam ofte pripensita faro. Kaj kiome estis tiu italo min flateginta — mi estis freneza, mi sekvisblindigan iluzion, kiu min igis esti terure maljusta kontra vi, agi abomeninde. Sed
efe — kredu min! — estis la amo al vi la risorto de mia ago. Mi volis vin

*) volunte = se mi volus,
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devigi, pensi pri mi kaj fine sopiri je mi. Mi eraris tionfarante — pekis. Absolvu min, karulo. La amo en mi flagris, brulis, ardis iam pli potence. Vi
rifuzis min. Kaj tial, ho pardonu! mi Jetis min en momento, kiam mi ne estis mi niem, en la brakojn de tiu— malindulo. Jen vidu min antaü viaj piedoj».
Kaj i irka prenis liajn genuojn faliginte sin teren.
Li emocii is; sed ama resono ne respondis en lia brusto. Tro malfrue!
Kaj li decidís fini, por ne plilongigi sennecese iajn kaj siajn dolorojn.
Delikate li eklevis in kaj milde alparolis; «Hela, io jam estàs nealiigebla. Rezignu. Mi konservas nenian kolersenton kontraíí vi. Sed ami vin
mi ne povas, ne povas. Forgesu min kaj ni disiru!».
Si nun ajnis kvieta. Nur en iaj okuloj fajreris.
«Do, Rolf, vi min forpu as? Vi min forpelas? Ho Dio! Sen vi — ne, neniam! Al mi ajnas ke mia amo kreskas des pli, ju pli vi rezistas. La laston
mi ekprovu» kaj i turnis sin al la pordo.
Rolf, por ne anceli i lastmomente, murmuris «adiaü» kaj turnis sin
fenestren, kie li komenci nerve tamburi sur la vitroj. Li aüdis surdan brueton, kvaza iu ifus vestojn, tolajon; sed persisteme, por ne da rigi la dolorigan scenon, li restis eu sia pozo kun la viza o kontra la malvarma vitraro.
Post longa tempo li returnis sin. Li estis konvinkita, ke i senbrue estis elirinta. Sed — jeu kio estàs? Lian liton irka is longa kurteno. ói nun
ekmovi is, kaj tuj poste estis forte flanken tirata. Kaj eliris — subita fulmo
falanta antau li el seniuiba, plej serena somercielo ne povus lin pli rigidigi
— esta o nuda, blanka kun la molruga nuanco de sanfloranta karno — Hela.
La brakojn i tenis krucitaj súper sia belformita brusto, kaj kiel diinstatuo
reliefi is la martrtoro de iaj admirindaj fornioj sur la malhela fono de la litkurteno. Kun deloga rideto sur la lipoj i faris unu pa on al Rolf, kiu staris
rigide, senmove, senvorte, ensor ite.
«Vi vidas min», i dirisper mildegatono, «kia mi estàs; kia mi estis anka en viaj songoj, Cu ne? kia mi de nun vivos iam en via memoro. Mi ne
konashontou antau vi, unika amato. Por vi mi fordonas ion. Por vi mi faràs ion. Kaj mi faris tion, Car nenion mi volis preterlasi, kio povus iel al mi
helpi por vin gajni. Sciu, ke mia patró estis slavo, kaj parte slava sango
fluas volupte tra miaj vejnoj. Venu, plejkarulol».
Kaj malrapide, kvaza solene sin etendis iaj du alabastrekoloraj brakoj al li.
Rolf trovi is en ekstazo de admirego kaj samtempe de malespero. i
renversis lian internon, i ekscitegis lin, kiel ajn nur virino scias eksciti viron, Si enigis lin en febiedeliran staton. Li sentis, kiel lin forlasas volo kaj
forto, li estis sor e, magie altirata, allogata de la beleganta promesanta nudeco sia, kaj nur la obtuza sindefendo de lia subkonscio retenis lin kaj igis
lin retumpa i pro sia pli kaj pli proksimi anfa diinfiguro. Sed Si lin atingis,
ekprenis delikate lian manon kaj tiris lin dol e al la lito. Li havis nenian
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volon plu; la virino mida antaü li lin hinoptis per sia nudeco. Sed alire al la
lito li restis pendanta per la alia maniko e la porda anso. Tio fulmrapide
liti rekonsciigis.
«Serpento!» kriegis li al i, kaj sin Jetis el la Catnbro.
En la matenkrepuska horo li revenis. i estis for.
La sekvíntan posttagmezon li sidis en iu celo de la esplorarestejo, viro
anime rompita, korpe premita.
Matene oni estis eltirinta el la rivero virinankadavron. Envestpo otrovi is bileto diranta:
«Mi devas ser i la morton en la rivero, devigate de la krueleco de sinjoro Rolf Torsen, via Santorelli 5.
Tio estis ia ven o.
Originale verkita Esperante de
JOSEPH BERGER
Premiita de la Xlaj Floraj Ludoj.

Pro... kaj Por...
La XXXVIIIan Datrevenon de Esperanto memorfestis la agema Barcelona Societo «Paco kaj Amo» per ekskurso tuttaga al Bosc de Càn Feu (Sabadell), kie oni amuzi is kaj paroladis pri nia afero al gesamideanoj kaj publiko. El la Alvoko por tiu festo ni Cerpas la trafan penson jenan: «Ni multe
goju ke tiun internan ideon sentis homo kapabla solvi la problemon de lingvo internacia». Ni aldonu ke la profunda sentado de tiu interna ideo rekapabligis la Majstron solvi la problemon. Kaj aldonu ni fine ke neniu samideano kiu ne povas sin kredi pli vera geniulo oi Zamenkof, povas difini pli
bone oi la Majstro tiun internan ideon, la kiu, Esperanto estàs la dua lingvo de iu homo, la helpa lingvo internacia, kiun ni Ciuj devas lerni plej bone,
sed ne konkurigi kun la natura lingvo de iu popolo, se ni deziras eviti limigou de Esperantujo al nova nació, anstataii celi ke Esperantistujo ampleksu la tutan homaron.
La revigli inta enurba societo «Barcelona Stelo» organizas, krom novaj
kursoj de Esperanto, serion de paroladoj en Esperanto. Bona tasko: Praktiko estàs nepre necesa por utila lerno de lingvo. La gramatiko estàs pli
kompreuebla post la praktiko. La praktiko lernigas kaj la gramatiko komprenigas.
iuj Grupoj kaj Societoj Esperantistaj en nia teritorio preti as por novaj pacaj instruaj bataloj por Esperanto. Tre rimarkinda estàs la agado de
la Aplec Esperanto Grupo en Sabadell. Niaj tieaj samideanoj per eldonado
de «La Semisto», okazigo de paroladoj, festoj kaj kursoj, pruvas efektivan
fervoron por nia sankta afero.
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Impresoj
Kiam mi sciigis al miaj amikoj mian intencon iri Hispanujon, granda
estis ilia surprizo. Iri al Barcelona, kie, la urnaloj, ribeladoj estàs iutagaj
okazoj, kie pacernaj civitanoj estàs senkaüze pafiltruataj, kaj bomboj eksplodas e iu stratangulo mortigante arojn da senkulpulojl.
Kiel kutime anta oi viziti fremclan landon, mi ser is informon en biblioteko, sed ho ve! priskriboj estis tualoftaj kaj malnovaj, kaj tute ne kuraigaj. La ili, malpureco kaj insektoj ka i as en la hoteloj pretaj por lanesuspektema voja anto kaj pro la samaj ka zoj voja ado nur estàs ebla per
la unua klaso; la oficistoj estos iuai entilaj kaj arogantaj, kaj la lo antoj
mokas la malmultajn vizitantojn, kiuj kura as eiiiri ilian landon. Firme fermante la gvidlibron kaj surdigante al la aínikaj avertoj, mi asertis ke Esperantistoj trovas ie amikojn, kaj kun gaja koro mi en ipi is survoje al la civito kiun la famkonata Don Ki oto notiias «la floro de la plej belaj civitoj
de la mondo».
Trapasinte Parizon, la 15 de majo, mi konati is kun kataluna samideano
S-ro Gili Norta, kies rideto certe Carmus kaj ensor us la plej malmolkoran drakon.
Tagmeze, la 17-an. majon nriakunvoja antino D-rino Orogan, kaj mi
malgaje starante sur la trotuaro e Narbonne stacidomo, oje a dis denove
lian amikan vo on, el la jus el Parizo alvenanta vagonaro. Niaj zorgoj
fini is.
Tre entile la doganistoj traktis nin kaj batda ni trovi is en tria-klasa kupeo de hispana vagonaro, kies poluritaj lignaj benkoj kaj plankoj estis tute puraj, kaj kies flankbretoj estis pli konvenaj kaj sendan eraj oi
lasuperkapaj retoj de alilandaj vagonaroj.
Kun granda intereso ni rigardis la grandiozaju Pireneojn ne pintitajn
kaj florblankitajn. Genisto, la nacia floro, diantoj, kalendoloj, meliloto, grandaj purpuraj konvolvoloj kaj amasoj da papavoj ravis la okulojn; aiika ni
vidis la famajn korkarboju. Inter la tuneloj ni estis Carmitaj per la niaro,
la Mediteraneo kiu ku is snbe, trankvila kiel akvarela pentrajo — blua,
lazura, ultramara, verda, kun plej malgrandaj ne blankaj a mflokoj.
Je la 7-a. vespere la suno ankoraü hele brilas en mia lando, sed jam estis mallumo kiam ni alvenis en Barcelona. Granda estis mia plezuro kiam
al nia vagonaro venis renkonte S-ro. Curto Basté, kun kiu mi, dum kvar
jaroj, korespondis. Tuj kaptante miajn paka ojn, li kondukis min al la barilo,
kie aro da amikaj, parolemaj samideanoj atendis por akompani min en
triumfa kaj babilema procesio al Hotel Marina. Senmakulaj muroj, tonaj
plankoj kaj blanka tola o en la lit anibroj mute antaüdiris purecon, kaj, en
la man o ambroj, bslaj rozoj kaj marbildoj aldonis allogon al la bona mana o. De la afabla estro is la bonkora pordisto, iu ano de la hotelstabo
estis iam preta min servi. Se tiuj ecoj trovi is en ne esperantistoj, u estàs
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necese diri ke la samideanoj posedis ilin en supera grado, kaj de la unua
is la lasta momento ili ion faris porhelpi, servi, kaj amuzi nin. Dekseshora voja o post nur duhora dormo tiel lacigis nin, ke kun beda ro ni devis
malakcepti invitojn por tiu vespero. La proksiman matenon, bela sunbrilo
frue tentis nin kaj ni iris esplori la urbon. Vidante belan perspektivon de
pre ejo, ni tuj promenis al i en mallar a strato, kondukanta al malnova
vendejo. Enirante la pre ejon, ni irka promenis admirante la graciajn arka ojnkaj juvelsimilajn vitrajojn. Elirante per alia pordo, ni vagadis is la
Doktorino timis, ke ni perdis nin, kaj deziris peti informon de preterpasanto, sed ar ni sciis nek la nomon de la hotelo nek de la strato au placo sur
kiu i staris, Si devis sekvi min is ni revenis al budo, kie mi antaíie rimarkis la, al mi strangan, anoncon, «Estàs malpermesate blasfemi». Üe tie mi
facile retrovis la hotelon.
Dum la tri sekvantaj tagoj sub la lerta gvidado de niaj amikoj S-roj.
Gili Norta, S. Alberich Jofre, kaj Curto Basté, ni vizitis la plej interesajn
vidindajojn, la belegan parkon de Montjuich kie mi atus pasigi multajn
tagojn, la famkotiatan Tibidabon de kies supro vidi as la tuta bele blanka
urbo kaj la glora maro, kaj fine la interesan katedralon.
Vespere S-ro. Capdevila kondukis nin al la grupkunveno iPaco kaj
Amo», kaj al la Ateneo kie mi plezure konati is kun la multaj samideanoj
kies nomojn mi delonge konis. Inter ili estis S-ro Jaume Grau kies «Amaj
Poemoj» multe pla is al mi. S-ro. Delfí Dalmau kies kuniaboro kun S-ro.
Bofill tiel mirinde sukcesigis la festaran ojn. Anka mi povis ree premi la
manon de S-ro. Rodellar anta tri jaroj renkontita en Londono. S-ro. Kreuz
sekretario de la Esperanto-Movado priskríbis la konferencojn, sciencan kaj
komercan, jus okazintaju en Parizo. La gastoj anka enkalkulis S-ron Firkle el Bratislava, Sinon. HrabaCkova el Zlin kaj S-ron Berger el Córdoba.
Vespere la 21-ati. majon, akompanata de aro da samideanoj, ni en ipiis sur «Mallorca», kaj mi uis mimi uiiuan voja on sur la glata, trankvila
Mediteraneo. La fresa aero estis tre bonvena post la granda varmo de la
urbo, kaj kvankam la transiro da ris is la 7-a. matene, la temperatura ne
malalti is kiel sur la Manco (maro Inter Francujo kaj Anglujo). La unua ekvido de Mallorca Majorko okazis je la 4-a. matene, kaj dum tri horoj ni
preterpasis rokajn bordojn kaj elstarautajn insulojn, kaj fine eniris la belan
havenon de Palma, kies blankaj domoj ku i is oriente de la malnova kastelo
Bellver, kaj la pitoreska Katedralo.
Babilema aro da Esperantistoj amike bonvenigis kaj helpis nin. Danke
ni nin travis en la trankvila Hotel Inglés kie tre agrabla hotelestro zorgeme
studis iamaiiiere niajn koinfortori kaj boustaton. Rapide sekvis vizitoj al la
urbaj eminentuloj, la urbestro, la proviucestro kaj deputitaro. Cie ni estis
afable akceptitaj kaj kondukitaj tra la belaj ambregoj por vidila ar itektajojn, bildon kaj artobjektojn.
Sekvate de scivolaj rigardoj, ni promenis la antikvaj sunbrilaj stratoj,
suprenirante kaj malsuprenirante la krutajn vojojn is la pre ejo de S-a.
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Francisko, kie la Episkopo kaj du pastroj en belaj vestajoj solenis la Meson,
kaj poste Pastro B. Font piedikis Esperante. Ne sciante ke ni ne revenos al
la hotelo, mi estis sen apelo pro la granda varmeco, do mi ne sciis kion fari kiam mi min trovis sur la tuparo de la pre ejo. Feli e mi portis mallaran punta on sur ultre, do samideanino sugestis, ke mi metu in sur la
kapon, kaj tiel mi estis dece kovrita, kaj malgra la avertoj de gvidlibroj,
neniu e ridetis pro mia stranga kapkovra o.
Ree, en brila sutilumo, procesis is la «Kulturdomo» por la malferma
kunsido de la kongreso, kaj poste al la Esperanta Ekspozicio e la Palma
Klubejo, kie matene ni ricevis insignon kaj bone presitan gvidlibron, enhavantan plenan informou kaj belajn ilustiajojn.
Mi kompatis la ekzamenotojn kiuj faris sian eblon por kontentigi la
ekzamenistojn en la posttagmezo de tíu varmega, plenplena tago. Glora
sunbrilo heroldis la festan tagon kaj post bona ripozo, ni gaje kuni is por
matenman o. Je la 9-a. la laboiemuloj trovi is en la alloge malvarmeta kunvenejo por la ferma kunsido. Poste ni rapidis tra la homamaso al la «Teatro
Principal» por festi la «Floraj Ludoj'n».
Sidante sur komfortaj se oj, ni rigardis la eminentulojn maldekstre sur
la scenejo sidantajn, kaj la ju intaron dekstre. Beda rinde la poeto, Sro.
Artur Domènech, kiu gajnis la naturan floron, ne povis eesti, do nia afabla
amiko, Sto. Joan Gili Norta, anstataüis lin, kaj balda ni vidis lin gracie kondukantan la arman re inon, F-inon Catarina Montaner. Tre bele i aspektis en blanka atlasa robo, kies longan trenajon portis du feinsimilaj knabinetoj. Sur ia or-blonda hararo brilis ielarke kroneto, kaj enmane i portis
blankan rozbukedon. Sekvis ses blankvestitaj korteganinoj kies brunaj hararo kaj okuloj plej trafe kontrastis kun la blondeco de la re ino.
La muzikistaro ludis «La Espero» kaj iu stari is is la re ino suprenirinte la estradon, sidi is sur la tronon kun la korteganinoj ambaüflanke kaj
la knabinetoj sur la tupoj. La premiita ampoemo estis legata de Sro. Gili.
La sekretario Sro. S. Alberich Jofre legis la raporton de la jugintaro kaj la
sukcesintoj venis unu post la alia por ricevi la premiojn, de lare ino, alkiu
la vice la du knabinetoj ilin portis. Kiam venis mia vico, la distanco inter
la re ino kaj mi ajnis tre longa, sed la eestantaro la te apla dis, sciante
ke mi longe voja is por eesti la feston, kaj tio kura igis min. Iamaniere
mi sukcesis riverenci al la re ino, la eminentuloj kaj la jugintaro, kaj eC aldonis alian por danki al la samideanoj, ilian varman akcepton.
Mi ojis a di la nomojn de F-ino. Briggs, Sro. Berger, Julio Baghy, kaj
aliajn bone konatajn nomojn, sed certe la plej ofta nomo estis Sro. Jaume
Grau Casas kiu legis au deklamis kelkajn el siaj belaj poemoj tiel simpatie
kaj klare, ke iu vorto estis a debla.
La jugintaro sendube havis grandan laboron, Car cent dek-unu verkoj
konkursis por la kvardek tri premioj. Beda rinde la prezidinto Dro. Kolomano de Kalocsay ne povis eesti sed ni aüdis Han profundan kaj riCenhavan paroladon, kiun legis Sro. Dalmau,
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La Floraj Ludoj fermi is. iu iris al la pordoj por saluti la re inon kaj
korteganinojn, kiuj en dekoraciita kale o rondiris la urbon is la Grand Hotel kie la festeno okazis.
Jen belega ambro, belaspektaj tabloj paríumitaj per amaso da rozoj,
geranioj, kaj aliaj floroj. iu preuis rozon sed la amaso ajnis ne malpliigita.
Allogaj pladoj aperis kaj malaperis; tre pla is al mi la bongustaj fruktoj, kaj
la specialaj kukoj de Mallorca.
Elokventaj paroladoj sekvis, sed car ili precipe estis en la kataluna
lingvo, mi nur komprenis la sentojn pro la aplaüdo. Tamen subite mi a dis
de la malproksima estrado, mian nomon. Kion fari? mi demandis proksimulon. «-Respondu» i diris. Trafe diris Shakespeare, «Kelkaj personoj naski as
famaj, kelkaj atingas famon, suc aliajn, i estàs altrudita». Sur min, simpla
kongresano, turni is iu okulo. Vole-nevole mi devis fari mian eblon por
danki tiujn ridetantajn bonkorulojn. Estàs direto «El la abundo de la koro
parolas la bu o». Mi esperas, ke ili ne taksis la varmecon de miaj sentoj per
la malmultaj vortoj kiujn mi eldiris, ar efektive el mia tuta koro, mi deziris
danki iujn, kiuj tiel amike akceptis min. Elpasante unu el la gastoj alproksimi ante al mi, petis ke mi diru kelkajn anglajn vortojn al sia filino kiu tre
kontente alparolus min. Granda estis mia surprizo kiam i min prezentisal
la re ino. Unuavide sia beleco impresis min, sed konstatinte ian delikatan
entilecon kaj lingvistan kapablon, plej alte mi estimis in.
La komitato ne nur zorgis pri nia korpa bonfarto sed anka aran is anjman festenon. Unue ni a skultis bonegan orkestran muzikon en la Teatro
Lirico, kaj poste ni revenis al la Teatro Principal por a di la atindan kantprogramon de la Orfeó Mallorquí. La koncerto komenci is kaj fini is per
«La Espero», kaj tiuj kiuj aüdis la tri strofojn bele kantitajn povis konstati
la meriton de tiu melodia ario.
Neniam mi travivis tiel plenplenan guindan tagon, la arangintoj meritas
grandan laúdon, Car la tuta ceremonia festo iris glate kaj digne sen interrompo aú kontra a o.
La solena festo, la gaja festeno fini is sed la amuzado dauris. Mi ne
povas dece priskribi la mirindan veturadon al Miramar kaj Sóller, la dan erojn de la kurbi anta, montara vojo, iujn sukcese venkitajn de nia sperta
veturigisto,la pretervortan belecon de la vida oj e Sóller, a la grandan surprizon kiu atendis min tie, kiam el la manoj de la amika prezidanto, Sro. Miquel Arbona, mi ricevis donace la belajn fruktojn donitajn de la Sóller grupo.
Mikaptaslaokazon porree esprimikorajn dankoju altiujafablajsamideanoj.
Alia ojplena tago sekvis. Gaja karavano per vagonaro kaj a tomobiloj
ekskursis trans la sekan, olivportantan kamparon, orienten gis la marbordo
de Manacor, mirindajo el mirindajoj, kie ni vagadis tia unu mistera, son simila kaverno al aliaj, fine vojagante multajn metrojn sub la tero, sur la
plej belega imagebla lago; la magnèsia lumo montris al ni centojn da longaj
pendanta oj, ielarke brilantaj, strangajn formojn kaj figurojn, similajn al
drakoj, feinoj, gigantoj, floroj, kaj groteskaj bestoj. Tre profunda ialoke es-
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tis la akvo sed klara kaj travidebla kiel nenia surtera akvo. Scivole ni rigardis la vastan plafonon miregante pri la potenca povo de 1' naturo. La tuta
efekto estis nepriskribeble belega sed timiga, kaj raalgra ia grandiozeco,
ni plezure revenis al la varma sunbrila tersupra o.
Post la tagman o iom da tempo restis, kaj nia afabla kongresprezidanto,
Sro. Narciso Bofill, sukcesis havigi al ni du parojn da ma orkaj dancantoj.
La dancoj mem estis okultrafantaj, sed kia scenejo!.
Ni sidis sur benkoj ekster la restoracio, innataj kontra la varmegaj
sunradioj per vasta la bo de vinujo, figarboj, rozoj kaj lonicero. Amba flanke Ce malgranda distanco|sidis karaparaninoj kun infanoj. Maljunakarnparano ludis sur gitarsimilan mnzikilon kaj kantis la dancarion; malantaü la dancantoj estis la blanka sablaro kie fi istoj flikis retojn kaj virinoj lesivis tolajon kaj de tie etendi is is la horizonto, la dormanta, perlumata maro.
Surtera Paradizo!. Kiarn la mallorcaj dancoj fini is kaj la gravmienaj virinoj
reprenis sian laboron, niaj amikoj prezentis al ni, la Sardanon, katalunan
dancon tute malsirnilan, tre gracian. La mallorcaj dancoj estàs pli antikvaj
ar ili montras la asadon de virino per viro, sed la Sardano prezentas tiun
feli an epokon, ankaü malnovan, kiam viroj kaj virinoj nialpeze kaj gracie
partoprenante la vivon, kunlaboris kaj kunludis kiel egaluloj.
Mi ne povas forgesi la novan grupon kiu gajigis la revenvoja on. Kun
seriozaj viza oj sed gajaj vo oj la mo ta grupo da Skaraba oj mallongigis
la veturadon per iliaj spritaj kantoj. Mi ne povas klarigi la signifon de la
nomo, eble i devenas de skarabo, insekto rimarkinda pro iaj kruroj, kaj
esprimas la ideon, ke la grupo estis trioble pli vigia oi ordinaruloj, kion certe atestos tiuj, kiuj vidis ilin danci a a dis ilin kanti. Sed la sufikso «aC»
anstataü espiïmi malestimon, enhavis nuaucon de amemo. Longe vivu la
skaraba aj mo toj!. Mallumo atingis nin survoje kaj balda la feli aj festintoj ari is sur ipe por la hejmenvoja o.
Interspaco montri is inter la kajo kaj la ipo. A di is esperanta kanto,
adia krioj, salutoj, kaj la maro forportis en la nokton la vizitintojn el la
sukcesplenaj Floraj Ludoj de 1925.
Kun dankema koro mi travivis tianbelan sperton, mi revenis al Barcelona, bela en la matena lumo. Hcjmeureveno i vere estis, Car la afablaj
sainideanoj faris ion eblan por feli igi min dum mia plua restado. Kiel
granda estis mia plezuro kiam mi vizitis la hejmojn de miaj amikoj, efektive
partoprenante kaj komprenante la hejman vivon de Katalunujo, kiel neniu
povas kiu nur rigardas in el hotelaj fenestroj. Mi nur beda ris, ke la mallonga tempo ne permesis al mi akcepti iun inviton de miaj bonkoraj amikoj.
Kiam mi vizitis la plej junan sed tre viglan katalunan esperantiston, Everest Alberich, kaj la amindan Teresino Curto Marfull, mi konstatis ke la
infanoj estàs iam sa aj kaj scias legï kaj kompreni la koron, e seu vortoj.
Adiaü, karaj gesamideanoj de Katalunujo, mi neniam forgesos viajn arnian bonkorecon kaj amikecon, kaj mi iam kantos laüdojn al via bela lando!.
Etnma L. OSMOND
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Baleara Movado
Datreveno de la Esperantista Klubo Palma,
kaj Honoro al S-ro Bofill
De post nia XIIa Kongreso, sukcese organizita de nia tiea pioniro Narciso Bofill, en tiu bélega insularo, nia movado da re progresas.
Memore al la XIXa datreveno de la fondo de la Palma Klubo kaj honore
al nia samideano Bofill, okazis belaj festoj en Palma post nia Kongreso. Solena estis festeno okazigita en Hotel Cà's Català kiun prezidis la honorato.
Multaj Grupoj Esperantistaj el nia federacia teritorio sendis ali on kaj
saluton, kiujn oni legis kaj aplaudís.
Josep Roselló, nia kara amiko Prezidanto de la Palma Klubo, elokvente
paroladis pri la grandaj klopodoj kaj meritoj de la glora organizinto de la
K. E. F-a Kongreso en la Baleara efurbo. Anka paroladis la Prezidanto
de la Grupo en Sóller, nia estimata samideano Miquel Arbona. Joan Sancho,
atata Palma kunbatalanto memorigis pri nia malnova amiko Joan Barceló,
kiu malfeli e de antafl jam multaj monatoj trovi as en Maroko pro milito.
S-ro Canals paroladis nome de la organizintoj de la Festeno. S-ro Massanet
la dis la bonajn ecojn de S-ro Bofill.
Bela albumo memoriga de la Honoro estis donacata al la honorato. Kaj
fine tiu-Ci, nia neforgesebla organizinto de la K. E. F.-a Kongreso en Majorko legis longan, dankan, fervoran, emocian paroladon.
Estis multaj apla doj.
Or estro ludis pla egajn muzika ojn.
Belaj floroj ornamis Carme kaj odoris rave sur la tabloj.
Jurnaloj kaj gazetoj el Majorko propagande kaj la de raportis.
Post kelkaj tagoj nia seulaca Bofill paroladis pri Esperanto en la urbeto
Consell, kaj atingis sukceson por nia afero.
Resume: niaj balearaj amikoj semas, seujadas por Esperanto kaj meritas nian gratulon, nian simpation, nian laúdon.
BALEARA KARAVANO eestonta nian proksiman Kongreson en Santa
Coloma estàs organizata de nia kara Bofill. La nomo de ia organizanto
certigas pri granda sukceso.

Ci-tiu numero de «Kataluna Esperantisto» estàs submetita al la militista cenzuro.
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I I P Iberia Kongreso Esperantista
en Kordovo 10-12 a Majo 1925
eestinte la 3 an Kongreson de Iberiaj Esperantisto] en Kordovo, kiel
delegito de K. E. F., estus mia devo raporti detale pri tiu okazintajo por ke
niaj federacianoj scii u pri cío en i pridiskutita kaj iiiformi u pri la generala movado en Iberlando. Sed mi ne povas fari tion detale, tial ke (rai tion
beda ras) rnia restado en Kordovo dauris nur unu tagon. Pro tio mi nur eestis la solenegan malferman kunsidon. Pri i kaj pri miaj personaj impresoj, do, jen i-tiuj ínallongaj notoj.
Kun kora afableco kaj samideana entileco mi estis akceptata, en la
bela kongresurbo, de la tieaj samideanoj, e Sroj. Serrano Obregón, la senlacaj batalantoj. Tie mi havis okazon resaluti malnovajn konatulojn, nome,
Sroj. Luque kaj Azorin, amba fervoraj laboremuloj por nia afero en la andaluza lando. Vespere mi salutis la ceterajn kongresanojn dum la interkonati a kunveno, okazinta e «Círculo de la Amistad».
Anta e, en Madrido, mi estis vizitinta la kastilan pioniron, komandanto
Mangada, kiu frate kaj samideane brakpremis min. Post longa interparolado
kun tiu entuziasma kaj homarama esperantisto, mi eltiris la konvinkon ke
nur reciproka malkompreno estàs la ka zo de usaj bedaúrindaj atakoj, diskutoj kaj publikaj skandaloj inter li kaj katalunaj esperantistoj. Mi sincere
opinias ke kiam kun la afero esperanta oni volas kunligi patriotajn, pli bone,
ovinistajn idealojn, tuj neeviteble aperas la ermo de konkuroj kaj malamo,
precipe en landoj kie la oficiala politika tato ne alkonformi as kun la nature naciaj aspiroj kaj idealoj de iuj landanoj. Intermiksi kun la propagando por Esperanto, propagandon por la unueco de la tato, en landoj kie nur
trude kaj perforte, konsekvence malame, estàs akceptata la oficiala politika
Stato, en landoj kie ne oni sentas uuuecon gentan nek nacian kun la aliaj
landanoj de la sama tato, en landoj kie patruja amo siguifas amon al natura lando, al sammora, al samlingva lando, ne al artifika, politika kunmikso
de la landoj kun diversaj moroj, malsamaj lingvoj kaj kontraüaj idealoj, laü
mia opinió, estàs koutraüefika laboro, trafonta nur malsukceson. Pri tiu temo kaj sur pa oj de K. E, F. mi promesas dedi i al S-ro. Mangada, en venonta numero, artikolon, kun la espero ke i kontribuos al repaci o por
bono de Esperanto kaj Homaranismo. Homaranismo ja neniel akceptas altrudon, u religian, u patrujan, u politikan u lingvan.
En la malferma Kunsido, preska iuj paroladoj, efe tiu de S-ro. Mangada, estis elokventaj, varmaj kantoj en hispana lingvo al la gloraj pasintajoj de la hispana raso. Aüdante tiajn patriotajojn mi min ofte demandis
u mi eestas malferman kunsidon de esperanta kongreso au simple kunvenon de varme elokventaj patriotoj.
Mia esperanta paroladeto estis simpla saluto de la K. E. F.-anoj kun
esprimo cje bondeziroj, laü jenaj vortoj:
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«Karaj gesamideanoj:
« ar Kataluna Esperantista Federació ne apartenas al Iberia Konfederacio, la rolo de mi ludota en i-tiu solenajo estàs tre simpla. Jen:
«Mi portas al vi la vannajn, la korajn, la sincerajn salutojn de la anoj
de K. E. F. Akceptu ilin bonkore kaj ne kredu ke nia rifuzo aparteni al Iberia Konfederacio devenas de malestimo a malamo. Tute ne; ni, la K. E. F.anoj amas iujn homojn, ar kun esperantismo ni sentas homaranismon, kaj
ni amas kun prefero la esperantistajn homojn, kia ajn estu ilia nació, ilia
lingvo, ilia religió, iliaj politikaj kredoj. —Ni estàs spirite kun vi, e ne
apartenante al via organizajo; ni deziras ke viaj klopodoj por Esperanto, en
la teritoria kampo de via agado, sukcesu kaj estu ri e fruktodonaj. — Viaj
sukcesoj, viaj triumfoj, ojigas nin kvazaíí ili estus sukcesoj niaj, triumfoj
niaj: ja ili estàs sukcesoj kaj triumfpj de Esperanto.
«Ricevu, estimataj gesamideanoj, bonkore, sincere, kaj lojale miajn vortojn: sincere kaj lojale mi diràs ilin. — Kataluna Esperantista Federació estàs iam preta kunlabori kun iu ajn organizajo, por la propagando kaj disvastigo de la komuua ideo, kaj por tio i ne bezonas, nek deziras ke oni
invoku alian titolon oi tiun de Esperantisto».
Tial ke mi estis la unika kataluno parolinta, imagu niian surprizon,
kiam lastmomente el inter la publiko sin prezentis sur la strado iu, kiu kun
afektema emfazo kaj grandoratoraj gestoj, deklaris ke li alprenas laparolon
je la nomo de la autentilïaj kaj ne hipokritajkatalunoj. — jznsamiutano'i
de K. E. F., vi, en kies nomo kaj reprezento mi estis parolinta, entile salutante la Kongreson, ne estàs a tentikaj katalunoj, sed hipokrituloj. La
aüteníika kataluno estàs tiu, kiu por pravigi sian a tentikecon, atribuís
al si la reprezenton, kaj uzis la nomon de estinta Barcelona organizajo kiu
jam ne ekzistas. — Li deklaris la ali on de tiu inortintajo al la Kongreso.
Bona akiro por Iberia Konfederacio! — Cetere, la parolado de tiu aütentika
kataluno, konsistis el suti e longa ditirambaro al la gloroj de Hispanujo, en
hispana lingvo. — Oni aplaudís lin. Neniu el la kougresanoj malaprobis la
insulton tiel klare kaj publike faritan al la esperantistoj de K. E. F. en tiu
solena kunsido. Unuamomente mi intencis meni tion fari, sed post ràpida pripensado mi decidís silenti por ke neniam oni povu diri ke K. E. F.
sendis delegiton al la Kongreso por malhelpi gian sukceson. Post la malferma kunsido mi malaperis el la kongresurbo, nerimarkite kaj adíaíiinte
neniun, por eviti klarigojn, kaj veturis al Seviljo, kie familiaj aferoj min
postulis.
Se mi estus povinta partopreni laboran kunsidon, jen kion mi estus dirinta al la hispanaj samideanoj kun la sarna lojaleco kaj kataluna klareco
de mia saluto:
Ne malestimo nek malamo, sed aliaj, estàs la kaüzoj de nia sintenado
rilate al la Iberia Konfederacio. Hodiaü estus malpermesate paroli pri tiuj
kaüzoj, pro la specialaj cirkonstancoj regantaj nune en la Hispana Stato.
Se tiaj cirkonstancoj ne malhelpus nin paroli klare, mi navas la certe*
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con ke vi iuj konsentus pri la logikeco de nia sinteno kaj ke vi iuj restus
konvinkitaj pri la lojaleco de nia konduto.
Nur mi dirus ke unu el la kaüzoj de nia rifuzo aparteni al la Iberia Konfederacio, konsistas el la sincera kredo ke tiu konfederacio estàs nenecesa
kaj nialiuanka. — Estàs vero, ke antaiítempe K. E. F. iniciatis la starigon de
Hispana Konfederacio, kies nomo estis poste an ata je tiu de Iberia Konfederacio, kun plena kontentigo de la katalunoj. Estàs vero ke en la unua
kaj dua Kunvenoj de Esperantistoj de lberiaj Landoj en Barcelona kaj Zaragoza, K. E. F. partoprenis la diskutojn kaj e proponis plenan regularon
por la starigota konfederacio. Sed mi devas atentigi vin, hispanaj samideanoj, ke io i-tio okazis anta la Universala Kongreso en Hèlsinki, kie oni
starigis novau organízadon de la tutnionda esperantistaro. La tiu organizado, la landaj federacioj kotizas difinitan procenton al centraj institució],
laü la nombro de siaj anoj. Kataluna Esperantista Federació, tuj ali is al la
nova regularo, kaj de tiam i kotizas siau procentajon. Se ni ali us al Iberia
Konfederacio, oni devus difini kronian procenton pagotan de K. E. F. al I. K.
Ni ne povas akcepti tion, ar tio inalebligns la ekzistadon de K. E. F,, de la
finança vidpunkto.
Nek ni povas akcepti ke K. E. F. esu sian kotizadon al K. R. kaj ke
faru in la Iberia Konfederacio, konsiderante in kiel landan organiza on, Car
ni volas konservi nian propran personecon anta latutmonda esperantistaro, kiel plena, kompleta organizajo de plena, kompleta laudo.
Sed pli ankoraü mi diràs. E se ni ne devus pagi al I. K., ni anka konsiderus neoportune ali i al gi. Jeu la kialo: Por ke la publiko, por ke lalogantoj de iu ajn lando sin sentu altiritaj al ia ajn doktrino, estàs nepre necese ke tiu doktrino ne estu malkonforma kun la publika opinió nek kontra staru la inklinojn, la sentojn, la idealojn de la plejmulto el la landanoj,
kaj estàs tre efike se tiu doktrino prezentas solvojn al la landaj problemoj.
—Pro tio, nur pro tio, Esperanto kreskas kaj disvastigas tiel firme en Katalunujo, tagon post tago, nuntempe rapidege, car gi prezentas logikan kaj
justan solvon al la lingva problemo, ar gi ne kontra staras la idealojn de
la plejmulto el la katalunoj. Tio kio plej bone konvinkasla katalunojn estàs
nia devizo: "Kun samnacianoj, lapropra lingvo;kun alilingvanoj, Esperanto.
Esperantismo ne akceptas altrudon de lingvoj».
Nia sincera opinió estàs, ke la federacioj ne devas esti bazitaj sur naciaj, tataj, teritoriaj, politikaj, liistoriaj nek religiaj konsideroj. Esperanto
estàs lingva afero. La neceso eviti la inalbona ojn devenantajn de la diverseco de lingvoj inspiris ja al nia Majstro la kreadon de Esperanto.
Do, ni bazu uiajn federaciojn sur lingvaj bazoj: Federació de hispanlingvanoj, Federació de basklingvanoj, Federació de katalunlingvanoj, k. t. p.
— Kaj iu federació estu sendependa, sen alia ligilo kun la aliaj federacioj
oi la komuna fervoro por Esperanto, kaj la mútua, amika kunhelpo en la
laborado.
Çi tiujn vortojn mi estus dirinta en labora kunsido, sed mi ne havis
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okazon fari tion. Tamen mi profitis oportutia on konigi ilin al S-ro Mangada, la kastila pioniro, kiu aüskultis ilin atente kaj entile, sed ne esprimis
sian opinion. Poste mi legis ke la Kongreso decidís ne starigi Iberian Konfederacion, sed Hispanan Asocion.
Mia persona opinió estàs ke pli oportuna estus kastila Federació, por
iuj kastillingvaj teritorioj de la duoninsulo, sed la kongreso ne atentis pri
la lingva problemo kaj kousideris nur la oficialan politikon de la tato. Al
ni, katalunoj, devas esti indiferenta la nomo Cu kastila u hispana, ar ni
havas nian amatan «Kataluna Esperantista Federació», kiu estàs nialanda,
sendependa organizajo.
Ni deziru, la katalunaj esperantistoj, bonan sukceson al la hispanoj.
Vivu la Hispana Asocio! — ARTUR DOMÈNECH I MAS

LES NOCES DE L'ALOSA I EL LLESSAMÍ
Glossa
«Quina taula tan parada:
estovalles de satí;
les culleres són de plata,
les forquilles són d'or fi!» (1)
Quina taula, pubilleta!
i no em diries per qui?
— L'alosa de la margeda
se'ns casa amb el llessamí.
— A quina hora feu les noces
que jo hi voldria venir?
— El rossinyol t'ho diria
que ell els ha de beneir
perquè té la veu tan clara
i sap tant de confegir
i duu plomissó de seda
i té après un gest molt fi.
— Força em plauria trobar-t'hi;
posa't beu propet de mi:
aprendrem com fan les noces
que el saber-ho és mig camí.
— Ahir que l'hora cercaven
no es sabien avenir:
ell volia la nit dolça
i l'alosa el deniatí,
que al matí té la veu tendra
i al vespre no sap què dir.
Ell vol la nit i ben clara
perquè duu el vestit més fi
i és obert com una estrella
i el perfum sembla un sospir.
(1) Corranda popular.

Al roser ho preguntaven:
no gosava decidir;
el rierol se n'enreia;
la menta vinga glatir,
i l'estrella tan llunyana
semblava que fos ací.
Per a fer-los companyia
els han cercat un padrí:
un ametlló per l'alosa
i un estel pel llessamí;
la font els diu la doctrina
al vespre i al dematí.
Conten que voleu casar-se
al rusc de sobre el molí,
perquè cada abella hi sigui
cirial i violí
i d'encensé una maduixa
que el seu foc no pot morir.
Veus com branda ses campanes
la perera del camí?
Cerca el giponet de rosa,
caputxeta i faldellí
i un brotet de tarongina
que encar sigui a mig obrir.
Que la taula ja és parada:
«estovalles de satí;
les culleres són de plata;
les forquilles són d'or fi.»
Si encara avui no en tens ganes,
prou que te'n faran venir!
MELCIOR FONT
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La X I I F Konéreso de K. E. F.
kun la XII ai Internaciaj Floraj Ludoj
okazos en Santa Coloma, la 23-25 Majo 1925
Loka Organiza Komitato: Prezidanto: Josep Canaleta; Konsilantoj: por
ekskursoj, Joan Falgueres; por festoj, Joan Brusset; por la Floraj Ludoj, Josep Gener; Kasisto: Joan Solà; Sekretario: Josep Turon. Aiistataüantoj: Salvador Planes, Joan Peric, Lluis Duc, Pere Mouràs, Emili Serra, Joan Tornabells. — Honoraj Membroj: iuj lokaj A toritatuloj.

Alvoko
Por la XII

ai

Internaciaj Esperantistaj Floraj Ludoj

Al vi, iulandaj verkistoj, amantoj de esperanta beletristiko, saluton!
La Komitato de la XIIai Internaciaj Floraj Ludoj havas la honoron inviti vin partopreni la jenajn konkursojn:

ORDINARAJ TEMOJ
ORIQINALAJ TEKSTOJ
I. — Originala versajo kantanta Amon.
II. — Originala ama verko en prozo.
TRADUKITAJ TEKSTOJ
I. — Traduko de la kataluna versa o sur pa o 228 de i-tiu numero.
II. — Traduko de la jena prozajo:
«Caminar amb la Lluna» de Prudenci Bertrana el la libro (pa oj 141-5)
«El meu amic Pellini i altres contes» eldonita de «Editorial Catalana». —
Prezo ptoj. 2'50.
EKSTERORDINARAJ TEMOJ (unua listo).
I. — Premio de la Komitato de K. E. F.: 100 pesetoj. Temo: Interna ideo
de Esperanto.
II. — Premio de la Redakcio de «Kataluna Esperantisto»: 75 pesetoj.
Temo: Fideleco al la Fundamento de Esperanto.
III. — Premio de S-ro Narciso Bofill de Palma de Mallorca: 50 pesetoj.
Temo: La vola.
IV. — Premio de S-ro Miquel Argemí de Terrassa: 100 pesetoj. Temo:

Lauvolà.
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V. — Premio de Universala Esperanto-Asocio: 100 pesetoj. Temo rilatanta al U. E. A.
VI. — Premio de la grupo «Barcelona Stelo»: 25 pesetoj. Temo: La vola.
Vil. — Premio de Dro. Sekretulo: 75 ptoj. Temo: La vola.
Novaj premioj estos anoncataj al la Komitato, kaj ni ilin publikigos en
la proksima numero de «Kataluna Esperantisto».
(Ni petas iujn societojn kaj privatulojn bonvolajn, tuj anonci al ni
siajn premiojn kaj temojn por la proksimaj Floraj Ludoj).
Inspiron al iuj por la gloro de nia Literaturo!
D-ro. Edmond Privat, prezidanto. — Joseph Berger.—Josep Rosselló.—
Artur Domènec. —Josep Gener. — Josep Ventura, sekretario.
N OTOJ
I. — La aíítoroj de la du premiitaj Originalaj tekstoj I-II.kaj tiuj de la
du premiitaj Tradukitaj tekstoj I—II, ricevos bele binditan ekzempleron de la
verko «Kataluna Antologio». Krom tio estos donacata al iu la reato atesta
diplomo.
II. — Al la aütoro de la p!ej bona teksto (versajo a prozajo) el la kvar
ordinaraj premülaj verkoj, la Komitato alju os la Naturan Floron kaj la
rajton elekti re inon de la Festo.
III. — La verkoj konkursontaj devas esti verkitaj en bona Esperanto,
kaj ne ankoraü eldonitaj aii anoncitaj.
IV. — La soleno de la XH^i Floraj Ludoj okazos en Santa Coloma de
Farnés dum la XIIIa Kongreso de la «Kataluna Esperautista Federació».
V. — La manuskriptoj, kiuj portos surskribitan devizon, devas esti ricevitaj anta la 15 februaro 1925 e la Sekretario de la Floraj I.udoj, (S-ro.
Josep Ventura, Carrer Creu, 75 - Terrassa) akompanataj de fermita koverto, kiu surhavos la samau devizon kaj enteuos la notuon kaj adreson de la
verkinto.
VI. — La manuskriptoj ne estos resendataj e se ili alvenis post la datolimo por akcepto de verkoj. iu seudinto bonvolu konservi kopion de la
manuskriptoj.
VII. — La membroj de la Jugontaro partoprenos en neniu konkurso.
VIII. — La Komitato publikigos la verdikton per «Kataluna Esperantisto» kaj per la esperantaj kaj katalunaj gazetoj kiuj bonvolos gin represi.
IX. — La verkoj premiitaj farigos proprajo dum unu jaro, de la Komitato de la Floraj Ludoj, kiu zorgos pri ilia publikigo sur «Kataluna Esperantisto» a aliaj esperantaj gazetoj. Permeson por reprodukto dum tiu
unua jaro oni devas peti de la Redakcio de K. E.
X. — Eventuala alju o de «Subpremioj» nur signifas honoran menciou
sen rajto al efektiva premio.
En la proksima numero de KATALUNA ESPERANTISTO ni aperigos
liston de novaj eksterordinaraj premioj kaj temoj.
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DANKAS

Mi dankas por Mangadaj senkulpigo kaj gratulo, kiujn vi legos tuj en
i-suba represa apitro el raporto pri la Geneva Kongreso, subskribita de
J. M. R. (Julio Mangada Rosenorn) aperinta en la septembra numero de «La
Suno Hispana». Jen la atabla apitro.
«Same, kiel por iuj Kongresoj, la vivo de la XVIIa disvolvi adis kun
malferma kaj ferma eneralaj kunsidoj, la lasta tutplene jeia honoro de la
Majstro; kun laborkunsidoj, speciale tiuj de K. R. — C. K. kaj U. E. A. dum
kies unua, Hispana Esperanto-Asocio havigis al si la rajton kiel membro de
K. R., pagante sian kotizon, sufi e altan, kaj ka zante tiel bonan impresos;
i atingis ke io estu laü la regularo de la Kongreso, pro kio nur H. E. A.
parolis kiel sola Nacia Asocio, ar alimaniere estus okazinta staiïgo de politika problemo se Kataluna Esperanta Federació estus prezentinta sin kiel
Nacia Asocio; pro kio ankaü parolis vasko, valenciano kaj kataluno, pri saluto je la nomo de siaj lingvoj parolataj en la nació, krom tiu, kiu parolis
je la nomo de la lingvo hispana. Dum i tiu kunsido, ar la reprezentanto
de Kataluna Esperanta Federació ne ceestis de la unua momento, okazis ne
grava diskuto kiam li sin prezentis kaj informi is pri la afero kaj ke ne estis
kialo por revenigi la aferon al antafia diskuto jam finita des pli ar la decido
estis laü Regularo de la Kongresoj. Dum la dua kunveno, tute interkonsente,
oni vo donis gravajn aferojn, kaj estis honoro al la reprezentanto de H. E.
A. malaperigi malkomprenojn de S-ro. Cart okaze de letero, kiun proponis
D-ro. Privat, kaj kiun S-ro. Cart, kiel Prezidanto de la Akadentio, devis
adresi al S-iuo. Morris, kaj kies teksto estis el erpitajo fidela de nia Fundameiito. Tiel interesa estis la kunveno, kaj tiel granda estis la unuanimeco
in reganta, ke vere ne estis apenafl diskutetoj, pro kio D-ro. Privat ekkriis:
«Delegitoj de Naciaj Asocioj ne eestantaj la kunvenoju de K. R. ne estàs
lojalaj al nia esperanta idealo. iuj devas surporti la respondecon same»,
mi senkulpigas el i tio dirita de D-ro. Privat la reprezentanton de Kataluna
Esperanta Federació, kaj mi gratulas lin, Car, ne eesthite, li elpruvis al mi
sian konvinki on pri la eraro konscii Katalunan Esperantan Federacion
Nacia Societo, pro kio tiuj kunvenoj ne koncernis lin kaj nur la Reprezentantaron de Naciaj Societoj a K. R.»
La katalunaj esperantistoj estàs malri aj. iuj devas perlabori la iutagan panon korpan kaj kulturan. La Kataluna Esperantista Federació elspezas por Esperanto pli oi enspezas de la membroj laü la ordinaraj kotizoj
kaj abonoj al «Kataluna Esperantisto». E la presisto de nia gazeto estàs
ankaü tiel malri a ke pro rnanko de presmaterialo kaj monrimedoj okazigas
oftajn malfacilajojn al apero de K. E.
Nun, ekzemple, okaze de la presado de la granda Kataluna Antologio,
vere granda esperanta verko aperonta fine de oktobro, nia gazeto ne povis
aperi ununumere iumonate. Plie ni ne havas taton pagantan por Delegito
de K. E. F. ce Universalaj Kongresoj. K. E, F. ankaü neniom povas pagipor
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tio; kontra e, foje niaj reprezentantoj, kiuj devas pagi meni por voja oj de
la reprezentado, pagas anka eksterordinaran kotizon por malaperigo de
K. E. F-a deficito.
En la nuna jaro, ar mi devis en enevo anka labori kaj studi, mi ne
povis eesti la duan kunvenon de KR. kiun Infanteria Komandauto Maiigada tiel bone raportas. Kaj mi beda ras mian foreston, des pli tial ke se estus okazinta eesto mia, li estus decidiginta KR-on ke iaj kunvenoj ne
koncernas la Reprezentanton de K. E. F., ke K. E. F. ne estàs e KR. kiel la
ceteraj ali intoj. Mi diziras helpi al Komandauto Mangada klarigi laaferon,
kaj mi petas KR-on respondi pri tiu nova rajto-nerajto de K. E. F. laíi Komandanto Mangada. iuj Oficialaj Institucioj de Esperanto povas esti certaj de K. E. F. akceptos kaj obeos bonvole iujn justajn decidojn iliajn.
Anka Komandauto Mangada povas estí feli a pro certeco pri nia akcepto
kaj obeemo al niaj Oficialaj Institucioj: Akademio, Konstaota Reprezentantaro kaj Centra Komitato.
Sed kial Komandan Mangada ne vidigis al KR. ke ne koncernas la Reprezentanton de K. E. F. partopreni e la vo donon por la Organiza StatutaIO en la una Kunveno de KR. en óenevo, kiun ni amba eestis, kaj kie
plurfoje estis aludata la vo dono K. E. F.?
D. D.

Í$3

$3/

C$3
Pro... kaj Pro...

La Hispanaj Reprezentantoj. — Por reprezenti Hispanujon e la jus okazinta XVIIa Uuiversala Kongreso de Esperanto, en Genève, laregistaronomis S-rojn Staba Le t-Kolonelo, Inglada Ors kaj Infanteria Komandaiito,
Mangada Rosenorn.
«Tre imitinda ekzemplo. — La Katalunaj Radiologiistoj, la la iniciato
de D-ro Bremon Masgrau, el Barcelono, prezentis al la lnternacia Kongreso pri Radiologio, okazinta antaíinelonge en Londono, la jenan proponon:
— «La subskribintoj, konvinkitaj ke la interkompreno estàs la tefa afero en
internada Kongreso, dezirus ke, en la venonta Kongreso, Esperanto estu eleklata kiel helpa lingvo, plie de la naciaj lingvoj, kaj ke tiu dokumento, anonco,komunika\o,k.t.p,,estu
ankaa presata esperante». — Tiu teksto estis
subskribita de multaj eminentuloj en Radiologio, Prof-oj Dessauer (Frankfurt), Friedrich (Friburg), Nemenov (Leningrad), Heuser (Buenos Aires),
Carulla (Barcelona), D-roj Case (Battle Creek), Grossman (Leningrad), Torres Carreres kaj Grau (Barcelona), Bosch (Terrassa), k. t. p. La propono
transiris al Komitato de Delegitoj: u i sukcesis? Eble, sed la efa afero
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estàs ke granda parto de la Kongreso scii is pri i, D-ro Bremon Masgrau
prezentis komunikon rilate al «Prostasta Hipeitrofio kaj ia kuracado per
Radioterapio»; i estàs akceptita en Esperanto, kaj en Esperanto ver ajne
vidos la lumon en la publikigota Kongreslibro. — Ankora pli en la fakoj,
oi en la generala medicino, lingvo internacia estàs tute necesa, kaj ni nepre
konfidas al Tekanoj specialistoj por imiti la ekzemplon de D-ro Bremon
Masgrau.—N. B.—Pri la radiologio, scii inte ke D-ro Wetterer (Institut für
Radium and Ròntgenbehandlung, Manheim), preparis gravan internacian
verkon kvinlingvan (Index), mi skribis al li por konsili la uzou de Esperanto. Li respondis ke li nur ate kousideros mian petou, se multaj fremdaj
radiologiistoj esprimas la sainan deziron. Mi scias ke kelkaj tion faris, kaj mi
invitas iujn radiologiistojn same fari». — (EI la gazeto «T. E. K. A.) — Ni
gratulas niajn amikojn por la «Tre imitinda Ekzemplo».
Grupo "Barcelona Stelo» Marquès del Duero, 101. — Ciklo de paroladoj: (Je la I0a vespere). 19 Septembro: La afableco de la Londonaj samidea
noj, de Josep Grau Cases. — 10 Oktobro: La óeneva Kongreso, de Delfí
Dalmau. — 31 Oktobro: Pri la vivo de insektoj, de Joan Amades. — 21 Novembro: Kiam kaj kie ni devas uzi Esperanton: senkonscio de kelkaj esperantistoj, de Jaume Grau Casas. • Kantista rondo: Estàs fondita en nia
Grupo la «Kantista Rondo», kiu estos direktata de nia grupano Conrad Domènec. Li instruos popolkantojn katalunajn kaj alilandajn, tradukitajn en
Esperanton, kaj aliajn esperantajn muzikajojn. Kunveno: iumerkrede. —
Unuagrada kurso: ói okazas iujn lundojn, merkredojn kaj vendredojn, de
la 9a gis la 10a vespere, gvidata de samideano Eduard Capdevila.
Respubliko Supernacia.-—Formi is Koniitato por Propagando de la
Ideo Supernacia, laü la ideoj de S-ro H.L. Follin. Interesatoj petu informojn
de la sekretariejo de République Supranatiouale, 23 rue la Boetie, Paris 8.
Anarkiistoj. — Sub devizo «Por la anarkiismo per Esperanto» estàs foiidota «Tutmonda Ligo de Esperautistaj Sen tatanoj». Informojn oiii petu de
la adreso:J. M. Esperanto, 9 rue Louis Blanc, Paris 10.
Libro pri kuirarto. — Mi intencas prepari libron pri kuirarto, kiu enhavu priskribojn de ciuj plej eueralaj kaj anka naciaj man a oj. — Mi petas
iujn, kiuj siu speciale pri tio iuteresas, helpi al mi Cu per alsendo de materialo u per konsiloj. — Oni sin turnu al S-ino Bdmond Privat, 2 Chemin
de Roches, Genève (Svisujo).
A tuna Foiro de Frankfurt A. M. — La Foirofícejo de Frankfurt dissendas 24-pa an ilustritan bro uron en Esperanto, per kiu i provas doni bildon pri la historio de la Varfoiroj de Frankfurt kaj montri la ekonomian
signifon, kiun posedas por nia tempo la Internaciaj Foiroj de Frankfurt. lli
sukcesis certigi al si dum mallonga tempo fruktodonan fidon de industrio
kaj komerco kaj justigi tiun i fidon. llia organizo garantias al ekspoziciantoj kaj a etantoj iujn avautagojn, kiujn oni deziras de moderna grandfoiro.
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iujn demandojn pri partopreno al la aútuna foiro, okazonta de la 4-7 Oktobro, pri foira vizito kaj similaj aferoj respondas volonte la Foiroficejo
(Messamt) de Frankfurt-M., Platz der Republik, Germanujo.
Jen Rocamora noto kiu antaíí kelkaj tagoj aperis en hispanlingvaj jurnaloj en Barcelona: Congreso de Esperantisias de Tierras íbéricas. — Elementos pertenecieutes a «Barcelona Esperanta Grupo» han uombradoel
Subcomité encargado de realizar la propaganda y los trabajos de cooperación para el «IV Congreso de Esperantistas de Tierras Íbéricas», que se celebrarà en Madrid el afio próximo.El Subcomité de Barcelona quedo constituído por los senores dou Rómulo S. Rocamora, don Francisco Gorgues Torredeflot, don José Anglada Prior, don Pedró Mayol Aymerich y don Luis
Batet yjufré. Dicho Subcomité ha fijado su residència en la Grau Via Layetana, número 13, entresuelo, primera. En la reuuión celebrada para la desiguación del Subcomité se acordo tambiéti hacer constar que ni éste ni la
entidad «Barcelona Esperanta Grupo» peitenecen ni tienen relación ninguna con la «Federación Catalana Esperantista».
Neniu el tiu] sinjoroj estàs hispanlingvauo. Hispanlingvaj samideanoj en nia teritorio, kiuj esperantiste kaj amike kunlaboraskun ni en la Kataluna Esp. Federació, kaj e niaj karaj samideanoj en la hispanlingva teritorio de la Duoninsulo bone konas nian Federación kaj dece ju ostiajupublikaju Rocamorajn notojn, el kiuj anta kelkaj monatoj aperis alia sciiganta al la moiido, ke S-ro Rocamora forlasis la esperantistaii movadon. S-ro
Rocamora estàs la fama homo kiu vetmis de Barcelona al Córdoba por saluto en la nomo de «los catalanes auténticos y no hipócritas» rajtigita de
nenioma Grupo de katalunaj esperantistoj.

Biblioérafio
Ni recenzos verkojn duope ricevitajn.
LA MALAPERINTA AMIKO. Kontribuo al la pruvaro pri 1' identeco de la

spiritoj, verkita en franca kaj esperanta lingvoj de Jules Thiebault. Havebla e la a toro, Carignan (Ardennes) Francujo. 97 pa oj, 21 X 14- Prezo
afrankite: 5 fr. fr.
La a toro priskribas diversajn scenojn okazintajn en Mantes, kie rimarkinde enkorpi is kelkaj spiritoj kiuj donis novan pruvon pri la kodia
ne plu neebla ekzisto de la postmorta vivo. Kiu legis la faman trilogion de
Flammarion, tiu ne trovos en la verko multajn novajn detaloju pri la ecoj
de la spiritoj, tamen i bone servos por veki intereson Ce multaj esperantistoj, kiuj pri la misteroj de la rnorto ne multe atentis.
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Krom la abundaj preseraroj oni trovas en la libro kelkajn lingvajn malperfektajojn.
HEJMA PROZO. — Kolekto de rakontoj esperanteti tradukitaj de Dro.
j . Bremoti Masgrau L. K. Eldono de la trakukinto, Barcelona 1925. 64 paoj, 17 X 12 '/a. Prezo: afrankite 1 sv. fr. — Mendu e Ferran Montserrat,
Vülarroel, 107. — Barcelona.
KONGRESLIBRO de la III Iberia Kongreso Esperantisfa, eldonita de la
Organiza Komitato. Kordovo, 1925. 50 pa oj, 21 X 14.
RAPORTO de la III Iberia Kongreso Esperantista. Aldono al la pli supre
íiomita kongreslibro. 42 pa oj.
Impresoj kaj raporto pri la kongreso de niaj karaj hispanlingvaj samideanoj. Ni gratnlas nian karan Berger, kiu verkis la raporton, ke li tiel eutuziastne laboris por la sukceso de la kongreso.
LA LASTA KRAVATO DE ALEKSY de S. Balinski. Biblioteko de Pola Es-

perantisto.El la pola lingvo tradukis Stanislaw Karoloczyk. Warszawa, 1925,
24 pagoj, 16 «/, X 12. Prezo: 50 gr.
Interesa noveleto kun tre vivaj scenoj. Preska sen preseraroj. La tradukinto bone regas la lingvon, sed mi rimarkis ke pri la adverbo «jus» kaj
la sufikso «i i» li kaj aliaj esperantistoj kavas ne ustan ideon. «Jus estis
la diman O» p . 17, « u jus tio i povus min tiel forte impresi» p . 23. Kial
anstataü «jus», kies signifo estàs anta mallonga momenlo, oni ne uzas
« uste». «Vestigadis» p. 19. «senkulpi adi» p. 22. anstataü «vesti sin»,
«senkulpigi sin». «Fermitajn» (p. 15, linio 7) estàs predikateca kaj ne apudmetita adjektivo; sekve la akuzativo estàs makulo. «Velkitaj» anst. «velkintaj» p. 23.
ILUSTRAT ABECEDARI del Lingue Medial Europan, de Josef ed Betti
Weisbart. Nürnberg, 1925. 75 p ,, 16'/» X 12- Prezo: ne montrita.
Nova lingvo pli facila kaj pli bela oi iuj ceteraj lingvoj. Josef kaj Betti
povas trankvile «ridir» pri la estonto de la «infante». Ni antaüvidas la morton de iuj Saussure' ajoj kaj la ttiumfon de la nova eiíropa fu a o.
INTERNATIONAL RADIO MANUAL de Harry A. Epton, eldono de The Bri-

tish Esperanto Association, London, 1925. 80 p . 16 Va X 10 '/*"• Prezo: 6 d.
Kun envio oni legas la belegan lernolibron. Se ni povus havi similan,
la sukceso de nia kurso de Radio Barcelona havus multe pli kontentigan
rezultaton. Gratnatiko, vortaro (radio-terminoj), bildoj de radio-simboloj,
io estàs korekta. Verketo kiu fari as verkego anta niaj okuloj.
LA KATALUN A POPOLKANTO. — Studo originale verkita de Joan Amades
kaj Jaume Grau Cases. Barcelona 1925, 29 pa oj, 21 '/a X 15- A etebla Ce la
aütoro Sro. Grau, Claris, 72, Barcelona. Prezo: 1 peseto.
Krom la studo pri la popolkanto, korekta kaj interesa, la libreto enhavas nau versajn tradukojn kaj melodiojn, kiuj agrable sonas. Ni esperas ke
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la esperantista mondo kun plezuro akceptos la belan verketon. Nian plej
koran gratulon al la verkintoj. — SALJO
LA ANGELUSO. — Poezio de H. Lapaire esperantigita de F. de Ménil
Muzikverkisto: F. Fourdrain. — Prezo: 2 fr. — Deiss Qreetin, — 31 rue
Meslay, Paris.
Gi estàs majstra verko.
Kiam ni a skultas iajn revajn notojn, nia spirito supreniras momente
el la terspaco. Kaptas nian animon revo pri la sunsubiro kaj en tiuj momentoj ajnas ke la tuta naturo movigas unusone.
Estàs rimarkindaj iaj treege simplaj akordoj tra kies simpleco la muzikverkisto divenis la ustan melodion por sentigi tiel grandan eniocion e
la a skultantoj. — P. C.

Tra la

azetaro

Heroldo de Esperanto. — Atetitinda estàs la numero de la 17a de la lasta junio, enhavanta du notojn, unu agrablan kaj maiagrablan la alian.—La
unua. — La malvera eminentulo, bela sprita rakonto, verkita de Kristano
Mallerta, pentranta la fanfaronulojn sin mem igantajn Eminentuloj. Per facila, simpla, agrabla stilo oni pentras en i, ironie, la agadon de tiaj homoj
kiuj sentante sin pli esperantistoj oi la ceteraj, nur laboras je la malebligado
de Esperanto. Oni rekomendas al vi, amataj legantoj, ian tre atentan legadon kaj eltiru el i la konsekvencon. — Jeu la dua: Oni legas en la unua
kolono de la lasta pa o. — La aliaj. — «Malgrau la protesto de kelkaj legantoj, ni opinias utile, de tempo al tempo, raporti ankaíí pri la aliaj niondlingvaj projektoj. Rigardante la diversecon de la teoriaj projektoj, oni des
pli sentas la neceson de unueco en la praktika mondlingva movado, kiu
koncentri os je Esperanto. Kio koncernas \aperfektecon de Ido, kiu el iuj
projektoj faràs plej grandan klopodon por krevi la unuecon... k. t. p...... Sinsekve de i tio, oni aldonas bibliografion pri la diversaj gazetoj kaj revuoj
de tiuj lingvo-projektoj. Bedaflrinde, ni devas atentigi «Heroldo de Esperanto» ke en io tio- i ku as granda dan ero por nia lingvo. Per la perioda
publikigo de sciigoj rilatantaj la agadon de niaj kontrauuloj, kion gajnos
Esperanto krom la disvastigado de malagrablajoj inter la esperantistaro
kiujn ni iuj devas malatenti? Des pli ar ajnas tiu metodo pligravigi ilin
anstataíí malestimi kaj kontra stari ilin. Dank' al Dio, ni katalunoj nialatentis tiajn insidojn neniam deflanki ante deia rekta vojo difinita de nia
tre kara Majstro en lia Fuudanieiito kaj Regularo, tial en nia kampo ne prosperis la ermo de tia malbona grajno. Kianutilon alportas al nia movado,
tia afero? Nenian, do, flanken lasu in. — ISTO.
PresejoJ. Vinyals, Plaça Constitució, 6 ; BARCELONA Sarrià)

Bulteno. Monata Eldono de la Antverpena por Esperanto Propaganda
Komitato, de la pasinta Julio. — Okaze de la l a datreveno de ia starigo,
solene oni festis per gaja kaj fratiga ekskurso al Hemixem, kaj la mem
Bulteno por solenigi sian fondi daton arika aperis tute nova, tute festevestita. Anta tia manifestaciu de reviglo, de mem konfido, de kura o, ni
nepre ne povas ne gratuli iajn fondintojn kaj Subtenantojn; sed, ne nur
pro tio anta e tnenciita, estàs nia gratulo, ankaú pro la novajo aperigita en
gin, jen tia: «Ma Skabeno pri Pubíika Instruado. — S-ro K. Huysmans, kiu
estàs tre fervora al nia movado kaj kiu enkondukis Esperanton en la oficialajn vesperkursojn estàs vokita al la alta posteno de Ministro pri Sciencaj kaj Belaj Artoj. La A. P. P. K. gratulas lin, esprimante la deziron, ke li
balda enkondukos giri en iujn gradojn de la Publika Instruado». Ni ankaü
partoprenas tiun ojon kaj gratulas korege la antverpenajn samcelanojn,
ar, becla rinde, ne en iulandaj registaroj, ni esperantistoj, havas tiajn
amikojn.

Por publikigo en nia gazeto, ni ricevis en iria Redakcio, du gravajn
komunikajojn; unu el la Redakcio de «Heroldo de Esperanto» kaj el la Direktantaro de la Àustria Esperanto-Delegitaro, la alian. — Ambaú komunika oj rilati antaj inter si, pritrktas aferon tro delikatan por ilia publikigo
en gazetoj a jurnaloj; aferon, laü nia opinió, pli malhelpantan la esperantistan movadon oi plibonigantan in, ar tia publikigo kondukos al malordo anstata al la konkordo kiu devas iam regi niajn agojn. Tial do, por
nia sankta afero, ni ne publikigos tiajn komunika ojn, konsilante al la interesuloj ke ili mem pritraktu harmonie kaj amike, sed tute ne publike, tian
delikatan aferon.
ISTO

Àngel Ualdepenos
Sastre - Tajloro

HAV.EBLA

Pelayo, 6, pral

BARCELONA

Vestits i abrics de tota mena a mida per a home, des de 130 ptes.,
a 175 ptes. els de millor qualitat.
Bon tracte

Bon treball

ESPERANTO UZATA
Pelayo, 1 , pral.

1/4-pa a anonco en nia gazeto
kostas nur 10 ptojn.; sed valoras
mul te.

BARCELONA

Nota. Als esperantistes, 10 per cent de
descompte.
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INTERNACIAJ FLORÀJ LUDOJ
Plej bonaj verkajoj de plej bonaj a toroj ieaj.
Tradicie tre bona lau stilo kaj presó.
Jarabono 6 svisaj frankoj au 1 '50 usonaj dolaroj
a egalvaloro efektivigebla en Barcelona.
Adr.: Carrer València, 245. — BARCELONA
Ciuj gazetoj kiuj bonvolos represi nian anoncon, rajtos similan pri si,
por kio bonvolu sendi tekston publikigotan.
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USONAJ DOLAROJ AU EGALVALORO EFEKTIVIGEBLA EN BARCELONA

Redaktoroj: S. Alberich-Jofrè, Delfí Dalmau, Isidre Torrents

Les llengües internacionals "naturals"
Lord Grey en el seu llibre suara editat «Twenty Five Years
(Vint-i-cinc Anys) 1892-916, dóna curiosos detalls de dificultats
lingüístiques en les conferències diplomàtiques de Paris: Mr. Asquith, Mr. Lloyd George i ell hagueren d'anar a una d'aquelles conferències, en la qual calia emprar el francès. — Asquith no volgué,
Lloyd George no pogué, ell (Grey), doncs, hagué de parlar en francès, malgrat del seu accent estrany, vocabulari limitat i gramàtica
deficient». Quan el Consell fou acabat, i tots havien sortit, Lloyd
George va dir a Lord Grey: «El vostre francès ha estat l'únic francès que he pogut comprendre».

LES UTOPIES D'AHIR
No perquè una cosa no hagi estat realitzada és utòpica. O bé
caldrà dir que tot projecte d'innovació és utòpic. D'altra banda, el
nom d'utopia sovint amaga la manca d'informació. Ara fa cent anys
una doctíssima Acadèmica del Continent declarava impossible —
per raons científiques, no per apriorismes — la tracció a vapor...
quan a Anglaterra ja esbufegaven les locomotores.
LL. NICOLAU D'OLWER

De nia proksima numero,

KATALUNA ESPERANTISTO,
krom literatura] verkajoj premiitaj, publikigos tre interesan kaj
profundan studon de

P.

S T O J A N ,

la eminenta Universitata profesoro pri Esperanto dum la
óeneva Kongreso, pri la

P R I N C I P O J DE E S P E R A N T O

Por akuratigo de KORESPONDAJO al nia Federació kaj al nia
gazeto, bonvolu in sendi al la jena adreso:
Carrer València, núm. 245 — Barcelona

Bonvole akceptos bonajn elkatalunajn enesperantajn verka|ojn, la jenaj esperantaj gazetoj:
«Amerika Esperantisto», 507 Pierce Building, Copley Square,
Boston 17, (U. S. A.).
«Belga Esperantisto». 11 Hondstraat, Antwerpen (Bèlgica).
«La Progreso», Socharskà, 333. Praha Vil (Txecoslovàquia).
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OFICIALA ORGANO
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DE LA INTERNACIA] FLORAJ LUDOJ

Nia devizo: Maro esiasgutaro Redakcio : Carrer València, 245 - BARCELONA

Pro... kaj Por...
MULTAJ ANEKDOTAJ ARGUMENTOJ DE PERSONOJ

Eminenta esperantisto proponas kaj e oferas por granda projekto íavora al Esperanto, u pri vortaro, au propagando; li petas
monrimedojn au helplaboron: se li sukcesos, Esperanto estàs kaj
estos perfekta; se li ne ricevos sufi e da mono, kunlaboro au laüdo, iu ajn lingvostudo por alia internacia lingvo prezentas pli bonan solvon oi Esperanto, ar pro neniu alia internacia lingvo, e
nur imaga, li ankora malsukcesis. Anka eminenta patrioto kiu
atingis malsukceson pro sia patrujo kredas giri kulpa, ne sin.
Kaj, kompreneble, li ne kredas kulpa alian landon en kiu au pro
kiu // ne havis okazon malsukcesi. Lingvo, lando, profesio, familio k. t. a. estàs iam kulpaj la tiuj malgeniaj homoj kiuj volas
sin kredi superaj. Tiel facila kaj dolça estàs tiu kredado!

La Redakcio neniel respondas (sed nur la a toroj a tradukintoj) pri
opinioj, neologismoj, kaj aliaj detaloj de artikoloj, k. t. p., en i tiu gazeto,
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DU UNIVERSALAJ ARGUMENTOJ DE ESPERANTO

Praktike, lingve pruvi is Esperanto la vera, la granda solvo,
eltrovo, ellaboro, origanalo de Zamenhof. Dank'al la verko de la
Majstro estàs faritaj jam multaj lingvostudoj, el kiuj plej sprita
kaj profunda estàs tiu de Prof. Lingva Konsilisto Dro. log. kaj
prec., Hans Wurstly-Arlequin, membro de A. . O., A. D. 0.,
A. . O., A. N. O., A. R. O., . J. O., E. B. L. O., ktp., klarigita de
«La Orienta Revuo» el Tokio, a gusto 1925, subnomita «La Revuo Ori onta» por tiu numero. La granda eraro de multegaj homoj estàs ke ili kulpigas aferojn anstata sin, post malsukceso
propra. La granda eraro de la autoroj de tiuj lingvostudoj, estàs
ke ili sin kredas ne malpli oi geniaj kreintoj de la internada lingvo. Kaj erarego de multaj esperantistoj estàs timi ilin tiaj. Ni kaj
ili povas ja vidi la universalan argumenton de Esperanto: ke
praktike, lingve, la originalo de la Majstro pruvi is la solvo.
Kaj, plie, kies lingvostudo havas la anunon? La interna ideo
naski is kun Esperanto kaj Esperanto kun la interna ideo! E la
«naturaj» lingvoj naski is kun propra animo kaj dekadencas kaj
mortas kiam dekadencas kaj mortas la propra animo. La interna
ideo de Esperanto, t. e., la animo, la vivo, estàs la alia universala argumento de Esperanto.
Kial ni timus?
iuj anta ju oj de lingvistoj kontra Esperanto: ke la popoloj
de malsamaj lingvoj komprenos kaj uzos internacian lingvon
malsame, evidenti is senveraj, falsaj.
Ni simple bone komprenu ke iuj a toroj de lingvostudoj faritaj Cu pro spontana esploremo u pro iu ajn anekdoto, estàs
a toroj de monografioj, kelkaj e tre bonaj, pri internada lingvo
faritaj dank' al Esperanto. Kaj ni konsciu anka ke niaj nur Lingvaj Institucioj rajtas pridiskutí kaj vo doni pri iu ajn lingva
temo el iu ajn deveno, rilata al la internada lingvo. Imponaj estu la du Universalaj argumento} de Esperanto, kontra iuj anekdotaj argumentoj personaj.

KATALUNA ESPERANTISTO

239

FONETIKO KAJ ORAMATIKO

Mi estàs certa ke neniam konfuzi os fonetike/en kaj ien, ekz.
Sed pro sarna rezono mi ne estàs certa ke iam estos fonetike
samvaloraj ie e man/ero (vojo, metodo) kaj e filozof/emo, ekz.
— Kial? — Plej multaj lingvoj en kiuj estàs la vorto maniero navas por ties ie nur e. Kaj e la franca, kies estàs la formo man/'ero, diftongigas tiun ie. La «natura» internada influo por tiu diftongigo estàs fortega. E ajnas al tiu kiu volas dusilabigi ie e
mam-Ero, ke li pensigas al auskultanto, pri kunmeto de radiko
mani(o) kaj sufikso er(ó). Kontra e, sentigas klarigon pri la vera
senco defilozofiEtno, dusilabigo de ia ie.
Estàs kelkaj fonetikaj aferoj kiel tiu, kiujn devaskonsideri kaj
almenaü prikonsili al la esperantistaro Komisiono pri Fonetiko
el niaj Lingvaj Institucioj, u por subteni bonan evoluon u por
eviti malbonan.
La precizigo kaj gvido de la praktika uzo de la prepozicioj
anka prezentas tre interesan temon al la Komisiono pri Gramatiko.
Niaj a toroj kaj oratoroj ja malvolvas la lingvon, kaj precipe
ili devas tiun taskon plenumi. Niaj Lingvaj Institucioj kun fakaj
Komisionoj devas subteni kaj instruí la bonan malvolvadon de
Esperanto. La gramatikistoj kaj instruistoj de la internada lingvo,
efe la a toroj de lernolibroj, devas konscii la gravecon ke ili perfekte akordi u kun la decidoj de la Akademio.
TRANSLIMA PROCEDO

Ni do konsideras translima procedon de alia ajn esperantista
societo a korporacio decidi au vo doni pri iu ajn lingva temo.
Gis nun ni scias pri U. E. A. kaj S. A. T., ke ili alvenis tiun translimon. Tiu fakto kiu estàs principe grava, efektive, is nun, ne
havigis al la esperantistaro gravajn rezultojn, sed oni devas pripensi la dan erojn de tia procedo, kaj ni vidas tro riska ian principon en la Moralo de Esperantujo.
Ni opinias ke gazeto, precipe internada gazeto, ne devas
malakcepti dan vorton, en verka o de responda a toro, tial ke i
ne estàs en la Oficiala Vortaro, sed ankaíi esperanta gazeto, Cu
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nacia aü internada, tute ne devas sistemuzi e plej malgrandan
reformon.
La eilaborejo por oficiala kaj sistema lingvo estu nur niaj 0íicialaj Lingvaj Institucioj. iuj kieruloj alfluigu lingvan lumon
kaj lingvan materialon al la komuna eilaborejo, kaj de i defluu
pura definitiva lingva ri eco.
Sed dume ni ne forgesu ke iam la kreado de lingvo elvenis
efe de geniaj verkistoj. Filologoj, lingvistoj estis iatn efektive
reguligistoj kaj klarigistoj de lingva kreitajo. Zanienhof estàs la
kreinto de la lingvo internada, ar li geníe sentis la lingvan internacion, kaj li estis genia verkisto.
Geniaj verkistoj kaj esperanta popolo povas ankora senfine
malvolvi la verkon de la Majstro.
Devoji o povas sekvigi nur propran falon au pereon, kaj
perdon de semo, pli uste, eble, de planto.
Neniu devoji u! 1926 alportu forton kaj sa on al la Esperantistaro.
DELFl DALMAU

Je T nova jaro
La jar' maluova agonias
simila al maljuna vir':
el lia brust' balda forflugos
malforta lia lasta spir'.
Ni oje enterigos tia
kun nuda nun la kalendaro; —
e 1' pordo telatendas jam
la nova jaro!

Ankoraü vivas la niensogo
kaj estàs hoino ofte sklav1,
ankoraü grutnblas la militoj:
ne ekaperas jam la Sav'.
Sed kvaza dia la Mesi'
alportas jeu al la homaro
esperon novan je V estont'
la nova jaro!

Ve! ofte dum 1' antaíía jaro
abunde sangis nia kor';
ni iam vane luktis kontra
mizero, malfeli ', dolor' ...
Sed Cion ni forgesu nun
Ce plena glaso da nektaro:
ekkantu ni honore de
la nova jaro!

Samideanoj iulandaj,
kunligas nin la sarna cel':
la nova jaro nin retrovos
sub la standardo kun la stel'.
Anta en iam iru ni,
nin ne haltigu tenipa baró:
promesas novajn venkojn ja
la nova jaro!
JAN VAN SHOOR

Premiita en la Xlaj. Internaciaj Floraj Ludoj.
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Mia naski urbo kaj

241

ia foirplaco

óis min mi diris al vi nenion pri la urbo en kiu mi tiaski is kaj vivadis
is mia deksepa jara o. Ali ric donos al vi ian nonion, tio estàs ne necesa;
mi povus doni al vi multajn iioniojn el la centoj, kiuj ekzistas kaj estàs tre
similaj al la mia pri kiu mi rakontas, sed uste pro tio mi ne povas fari
elekton, nek volas niencii e la mian, unu similas la alian kiel dunaskitaj
infanoj. Se mi mem ne naski is en iuj, aliaj samsortanoj naski is en ili,
vivadis en ili, elkreskis kaj ricevis sian edukon en ili, edzi is, revis, disrevi is, ekzistadis kaj mortis en ili. Do se mi rakontos kaj priskribos unu
sennoman el ili i servos kiel priskribo de iuj.
Mia urbo loki is en la centro la (a) — permesita zono — kiu estàs
bone konata. En la mezo de tiu benata angulo de la tero, kie nu'aj fratoj la
Izraelidoj estàs la plimulto inter la enlo antoj de iu urbeto; tial i estis
konata inter la hebreoj kiel — Hebrea urbo — . Tie la liebreoj lo as kunigitaj kaj kunpremitaj kiel sardeloj, kaj fruktigas kaj plimulti as kiel homaj
estajoj. ói kondutis kvazau apartajo de la tuta cetera niondo kaj ekzistadis
jam delonge kvazau en son anta stato. ajuis ke i liavis nenian rilaton
kun la cetera mondo irka anta gin kun la bnio kaj ekscito konataj per la
nomo progreso, civilizo kaj similaj anta ena oj. Estàs vere ke de tempo al
tempo tiu aíi alia etilo anto devis veturi al la apuda granda urbo por fari
a eta ojn por la butikoj, sed dank' al Dio, krom komercajoj ili enkondukis
nenion alian el tiu grandaurbo.
Se vi volas bone konati i kun mia urbeto, malproksimi u de i ioman
distancon, tiam vi vidos in entute kiel i estàs. De distanco mia urbeto
ekaperos al vi en ia tuta beleco kaj armo. Montctoj irka as giri, kaj starante sur unu el tiuj vi vidos ke la domoj estàs malgrandaj, malaltaj kaj
malkomfortaj. lli aspektas kiel malnovaj tombo tonoj sur antikva tombejo.
Tombo touoj malrektaj, kurbitaj kaj nigri intaj sur kiuj kreskas musko pro
antikveco. Kiel iuj aliaj similaj urbetoj i enhavas la konatajn efajn konstruajojn; kristanan pregejon kun piroforma longa turó finiganta per kruco, apud la pregejo sinipla pastradomo staras kun lernejo, kaj la urbdomo
trovigas en la mezo de la foir-placo. Gi anka enhavis Sinagogon, Besmidra on (b) kaj apude la vitbanejon kun la «Mikva» (c). Tiuj tri lastaj kons(a) «Permesita Zono.» Dum la Caraj tagoj en Rusujo kaj la Pola parto de Rusujo ekzistis distriktoj kie la Hebreoj ne estis permesataj logi, la
aliaj distriktoj estis konataj kiel «Permesataj Zonoj.»
( ) «Besnridra » Hebrea vorto por la pregejo hebrea kiu estàs uzata
ne nur por pregi en gi sed ankau por sidi tie kaj studi la talmudon kaj la
aliaju bibliajn komentariojn. En tio gi diferencigas de Sinagogo kiu estàs nur
por pregoj.
(c) «Mikva» Banejo speciale aran ita la certaj legaj reguloj. Kutime
gi trovi as en la sarna domo kie lokigas la vitbanejo, sed en aparta ambro.
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truajoj staris en la strato timkamúakvr al la befarea l i l i r jn, kaj je sufi e
longa distanco de la kristaaa pregcjo. La ïiifliamjokaj la Mflrra, kvankam
starigítaj ekskhtzíve per la w n o el la po oj de b bebreo , estis rnulte
uzitaj de ta nebebreaj enlo atrtoj de la arbeto.
Ban ambroj ea la bej»oj de avaj T ï w i b a o j estis afero aekonata, kaj
la vitbanejo kun la Mïkva todas gravan roto* te la bebreaj enlogantoj, ne
nur sekularan sed religiao- La Mftva tnte aparte barasrilatojntun certaj
intimaj sentoj de la família mvo. N a n betareido pons esti naskita en nia
urbeto sen inter\eoodeU Mflcva_ rujfiatDCfflojoepred€Tasviziti inla tagon antaü la edzigo_. kaj iu «feiní^inij hebreu» període devas viziti gin...
La < Animo-cetera» (a) de sabato kaj testotagoj ne estis sentitaj de miaj hebreaj samurbanoj, se Ui ne faris viziton al la baoejo kaj la Mikva. Do la
vendredaj kaj aliaj antanfestaj tagoj estis la plej aktnraj tagoj en tia instituto. Tiam la hebreoj sen escepto kntimis veni post la longa semajna laboro, por sin purígi de la semajntagaj koto kaj malporajo. Di eniris tien kiel
en sian propran patrolandon, kie iu povas atiqgi la saraao tnpon, suprenirí la plej supran benkon, kaj vivigi sian mizeran animon almena por unu
horo, kaj forjeti la pakajon da zorgoj kaj dolorcj, kiuj iika is Un dum la semajno kaj ebenigi siajn lacajn ostojn. Tie om ne povis rekooi la diferencon
inter diversaj rangoj kaj klasoj, ri uloj kaj senhavuloj. iuj staris antaü la
mirinda vaporo en benata egaleco. Tiujn tagojn anka utiligis la nebebreaj
enlogantoj por viziti la vitbanejon, kaj tie inteme ftanke teBanke iuj varmi is sur la benkoj, vitis, sin batis per la specialaj balailojkajsinsapurais
de kapo is piedoj. iuj eliris el la vitejo kontentaj, puraj kaj pretaj por la
aliaj sep tagoj de laboro.
Sed mi devas reveni al mia generala priskribo de ia urbeto. Enrigardante internen de la monteto sur kiu vi staras, ne ser n en i stratojn; kiam nia
urbeto estis konstruita oni ne uzis arkitekturan mezurilon kaj cirklon, kaj
oni lasis malmulte da spaco inter la doraoj. Tio jam estis la kutimo de la
prapatroj de la urbo, kie ajn oni trovis spacon oni konstruis sur in. Spacoj
ja ekzistas por okupi o ne por alrigardo kaj uo. Spite la senordo de la
stratoj tamen, la enlogantoj facile povis trovi siajn hejmojn e en la mallumo de la nokto kun siaj edzinoj kaj infanoj, kie.
siajfl
nestojn e sen strataj lampoj.
La komenco de nia urbeto estis, tiel mi iam iniagis. en riu flanko de la
urbeto kie sin trovis la vojo kondukanta al la fervoia stacidom
- -idomo mem staris irka duhora piediro for de la urbeto. kaj iuj aliaj flankoj
estis al mi nur fini oj de la urbeto. Mi diràs fini oj, ar dum mia vivo tie
i neniam kreskis eksteren, la samaj stratoj kaj la samaj dometoj restis
kiel iam. Enveturante en la urbon per tiu vojo, oni ekvidis unue la pre e(a) «Talmudo». Antikvaj parte hebreaj kaj parte Arameaj bebreaj libroj. fli euhavas grandan diversecon de herba] le oj. teaj rakootoj, íantaziaj
rakontoj, vortoj de sa eco kaj konsilo por la Úntaga n u ' k. t. p.
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jon kun la turó kaj la kruco, iom poste la dometon kie lo is la barbisto
— i estis tre videbla pro ia longa stango kaj la du kupraj pladoj — kaj
poste la urbdomon sur la foirplaco.
LA FOIR-PLACO
Dum la nefoiraj tagoj la placo estis sufi e malplena, escepte la frukto
kaj vegetaj-vendistoj, oni vidis nenion sur i. Tiuj vendistoj estis maljunaj
virinoj, kiuj sidis sur benketoj la tutan tagon kaj atendis la maloffajn klientoju. Antaü ili staris trogoj plenaj da fruktajo kaj vegetajo dum la somero,
kaj dum la vintro, terpomoj, sekaj faboj kaj nuksoj.
i tiun placon oni vere povis nomi la koro de nia urbeto, gi estis la
viveentro kiu ekbatis subite iun a don kiam estis la oficiala foira tago.
Tiam oni povas vidi grandan movadon en i. Amaso da popolo sin trovis
tiam sur i. Kamparanoj kun siaj veturiloj irka staris ie ajn, interplektitaj kaj intermiksitaj. Hebreoj kaj hebreinoj pu i is kun la Cevaloj, la radoj
kaj la direktilstangoj de la veturiloj. iuj penis a eti la produktojn de la
kamparanoj; kokinoj, anseroj, ovoj,butero, bulboj kaj terpomoj. iuj pincis
la kompatindajn anserojn kaj kokinoju, palpis la terpomoju, preuis peceton
de la butero per la fingro kaj gustumis, faris ofertojn,foriris kaj revenis kaj
a etis.
i-tie kaj tie staris budoj, tabloj kaj benkoj sur kiuj sin trovis la vitlaboro deia urbaj metiistoj: Botoj, uoj, pantalonoj, koloritaj tukoj kaj lofoj, jakoj, surtutoj kaj ornamitaj juvelaroj. Pingloj, broOoj, koraloj, kudriloj
kaj kotonfadeno. La placon irka is la domoj kun la butikoj en kiuj vendi is anka la suprenomitaj artikloj, kaj la kamparanoj, post vendo de siaj
produktoj, irka iris de uuu tablo al alia, de unu budo al alia, de unu butiko al alia, mar andis, manfrapis, salutis, faris prezojn kaj malrapide a elis.
Po telistoj vestitaj en komparanaj vestoj sin intermiksis en la amaso, kaj
de tempo al tempo oni eka dis laiitan ekkrion de iu kamparanino — «Je
üio! mi estàs pri telita!» Kaj ve al titi telisto kiu estis kaptita. La kamparanoj fari is la ju istoj, uzis siajn pugnojn, vipojn kaj bastonojn is kiam la
unu sola policano en la urbo alvenis kaj savis la teliston de frua morto,
arestigis lin kaj do fari is kiel antaüe,
Tie en angulo oni vidis homon kun kesto, kiun li antaü momento starigis sur disfalditan dupiedon. Junuloj kaj kamparanoj pagas po malgrandaj
moneroj kaj enrigardas en la truon de la kesto, kaj la homo turnas mauilon
kaj deklamas:
— «Tio estàs la granda urbo London. Tie- i preterrajdas sur evale lia
mo to la Papo kun Rugaj pantalonoj kaj iuj staras antaü li sen apele. Nua
vi vidaskiel Napoleono kun siaj francaj soldatoj batalas kontraü la Prusoj
kaj la Prusoj forkuras kiel ratoj — Ha, ha, ha!! ekridas la enrigardantoj —
Jen la turka Sultano rajdas en Kale o, la kvar cevaloj timigis, suprenturnis
la kale on kaj la sultano el uti is el la kale o. Nu sufi as jam por via mono!
permesu ke aliaj aliru kaj vidu la tnirindajn vidindajojn!» —
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Antaií la butikoj staras knabinoj kaj virinoj, ili envokas la kamparanojn en la butikoin per iuspecaj alloga oj. Kaptas ilin Ce la manikojkaj entiras iliu internen. Hebreaj portistoj kun pezaj ar oj sur siaj dorsoj kaj
kurbitaj preskatí duone malsupren, penegas el ovi i el la amaso porforpreni la paka ojn kaj reveni por aliaj. Hodiaíí estàs ankaü illa rikolta tago.
Tiel bruas, zumas kaj bolas la foir-placo la tutan tagon de la foiro. La
suno komencas subi i, kamparanoj aljungas siajn Cevalojn al la veturiloj,
enpakas la a eta ojn, kaj unu post alia forlasas la placon kaj la urbon. io
fari as kvieta kiel antafie, kaj restas tiel gis la proksima a do. Dumtempe
la butikoj nialpleni is, iaj estroj kalkulas la monon, kontrolaslarestintan
provizon de la komerca o kaj komencas prepari por voja o al la apuda
granda urbo por fari novan a eta on por la proksima foira tago.
Tiun tagon de la foiro mi Clam anta rigardis kun avido. Mi ne iris al la
lernejo en tiu tago, Car mi devis helpi al mia patrino en la butiko, faris pakajojn, kuris al la najbaroj por pruntepreni artiklojn kiuj niankis al ni por
vendo, kaj plej efe, mi devis atente alrigardi la klientojn ke ili ne telu dum
la mar andado. Tiuj foirtagoj estis al mi tre utilaj. En ili mi lernis lalingvon de la kamparanoj, kiuj ne povis paroli la hebrean lingvon, kaj ankaü
lernis la arton de komerco, art pli bone diri de mar ando.
Du gravaj objektoj ekzistis en mia urbeta vivo. Ili estis la plej efaj
aferoj en la vivo de miaj samurbanoj. Unu depeudis de la alia; estis la Sabata tago kaj la foira placo. De la foira placo depeudis la tuta ekzistado de
miaj samurbanoj, sed estis nur por la sabat-tago ke la foirplaco entute devis ekzisti.
Se lu per màgia bastono, au miraklo, povus forigi art elvi i la sanktan
sabaton el la vivo de nia urbeto, samtempe ankaü estus malaperinta la
graveco de la foira placo. Cfu hebreo en mia urbeto nur laboris la tutan semajnon por gajni tion kion li bezonis por sabato. iuhore, iutage la vorto
— Sàbat— estis sur iliaj lipoj. «Oni ja devasperlabori por sabato» diris iu
hebreo, kiam li kontente rakontis al sia amiko pri iu profitiga negoco.
Oni diràs pri la angla mezklasa Iaboristo ke li laboras la tutan jaron
por havigi al si la monrimedojn, por libertempi unu art du semajnojn dum
somero e la marbordo. La liebreoj en mia urbeto faris same dum iu semajno. Ilia celo estis havigi monrimedojn por festi la sabattagon. Ili malsatis la tutan semajnon, man is sekan panon kun peceto de nekuirita bulbo
entrempita en salo, art kelkajn boligitajn bulbojn, kio ajn sufi is porkunteni
la korpon kaj la animon. La celo estis prepari ion bongustan por sabato.
Tiam oni nepre devas havi decan man otablon. Blankajn plektitajn panojn, fi on kaj viandon.
Sabattagaj himnoj promesas al la Hebreo bonegan estontecon en la venonta mondo, se ili bone man as en sabato kaj dividas sian man ajon kun
la malri aj hebreoj kiuj posedas nenion.
« — Per bona inango, bona trinko
Per multfrandajoj, gastameco,
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Estonton bonaii vi atingos,
e 1' ven' de l'tag' en viv' venonta.» —
kantas ia hebreo iu sabattage dum la nian o.
Tuj post la fermo de la butikoj post la foirtago, komencígis la sabatpreparo. Citi domo en la urbo, la ia ebleco kaj bonhavo, fari is bakejo
kaj ktiiiejo. Oni bakis, ktiiris, purigis la anibrojn, lavis la infanojn kaj la
íolajojn. Sabato estis grandioza afero por miaj samurbauoj kaj Indis graveganrolon en la vivo, tial oni bezonis la bntikojn, la kamparanojn kaj la
foiran placon.
LA FIAN 1NO SABATO
«Pro honoro de Dio. Pro honoro de Liaj ordonoj.
Pro la an.ata sankta Sabato, mi bruligas la sanktigitajn kandelojn».
(EI prego kiun diràs hebrea virino e
bruligo de la kandeloj vendredon vespere, aiitaíi la sunsubi o)
La plej agrablaj horoj en nia hejmo, kiel en in ortodoksa hebrea hejnio, iam estis la dudekkvar horoj de sabato, kiu danras inter la sunsubiro de vendredo kaj sabato vespere. iu hebreo, la tradició, posedas dn
aniïnojn. Unti estàs la kntitna animo iutaga, la dua estàs, kiun la talinndo nomas — La animo cetera —. òi eniras en la hebrean korpon vendredon vespere kaj forlasas in sabaton vespere post la fini o de sabato.
Tiu animo estàs unu el la plej sanigaj balzamoj, kiun oni povas donaci al
iu malfeli ulo, malsani anta spirite, kura e, po e au luimore. Mia patró,
kiel itt alia hebreo en nia urbo, ricevis kun la alveno de sabato ne ntir novan animon, sed novan spiriton, uovan vivon. Ne gravis kiom ajn estis liaj
agrenoj dum la semajno; kaj tiuj ne mankis al li; tuj kiam la sabato komeuci is io estis forgesita. Vera transformigo okazis en lia tuta sinteiio je
la alveno de tiu nova animo cetera. Mi oft evidis liu baraktantan kun diversaj sortoj de la iutaga vivo dum la semajno, sed dum sabato li estis tute
serena kaj feli a, kaj kun li ni, liaj infanoj. La mirinda por-sabata animo
faris miraklon por la fian o de sabato.
La fama Germana Poeto Heine, kiu pro sia juda deveno ver ajue niem
spertis en sia jttneco la ekstazon de sabato, guste priskiïbas la spiriton de
tiu transformigo en sia poeziajo: —

Tiu i numero de «Kataluna Esperantisto» estàs submetita al la miljtista cenzuro.
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PR1NC1NO SABATO
En araba fabel-libro
vidas mi sor itajn princojn,
kiuj ofte la antaüajn
belaspektojn reakiras.

Hund'kun hundaj pensoj, li la
tutsemajnon sklave vagas
tra la nokt' kaj sterk' de 1' vivo;
Mokobjekto de 1' stratbuboj.

Jen la harkovrita monstro
refari as Re o-ido;
ornamri e brilvestita,
enatni e fluton blovas.

Sed vendred-vesperon dun,
en krepuska hor', subite
iràs for sor aj' kaj hundo
i as hom-estaj' denove.

Sed subite flugas for la
sor a tempo, kaj ni vidas
Han re an princo-mo ton,
kiel a igitan nionstroii.

Hom-estaj' kun honiaj sentoj,
kun levita kap' kaj koro,
feste, puré privestita,
pa as li en patran halon.

Pri re id' de tia sorto
kantas mia kant'. Izrael
li nomi as. Sor odiio
lin al liund' alifonnigis.

«Mi salutas Hal' amata!
De Re patro mia. Tend' de
Jakob, viajn enirfostojn
sanktaju, bu o mia kisas».

Kiaj benataj horoj estàs tiuj dudek kvar horoj de sabato sankta por multmiloj da viroj kaj virinoj en la hebrea mondo! Sabato sankta, la fian ino de
Ciu hebreoü
(a) «Le o da di likras kaloU —
Iru kara, vin atendas
fian ino. i malkovras
la viza on vin akcepti» —
estàs parto de la vendreda vespera prego en la sinagogo, deklamita de iu
kantoro per sia plej ekstaza kaj sonora vo o. Kiom da junaj koroj eksaltis
pro ojo Ce la eho de tiuj gajaj melodioj, kiuj kutime akompanas la suprajn
kaj la sekvantaju liniojn de tiu prego: —
«Renkonti sabaton iuj ni iru,
Car i estàs fonto de beno.
De la komenco, jam de anta e,
i la princino estàs kronita.

(a) «Le o da di likras kalo» estàs la hebreaj vortoj de la teksto, ia
signifo sekvas en la dua Unió kaj poste. Heine uzas in en la originala
teksto.
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Forskuu la polvon, levi u!
Vesti u en roboj
de via beleco, mia popolo!»
Kiu povas taksi la valoron de tiu juvelo-Sabato-? ó i omatnadas la spiriton kaj la korpon de iu ortodoksa hebreo. Dudek kvar horoj da tiankvila
kaj benata ripozo de iuspeca zorgado kaj turmento kiuj irka as la tutsemajnan vivon de la hebreo. — «kun la alveno de Sabato alvenas trankvilo kaj ripozo» — estàs talmuda maksimo, kiu enradiki as en la hebrean
koron de gia juneco.
Je la sunsubiro vendredon vespere la patrino de la hejmo bruligas la
sabat-kandelojn, kiuj staras sur blanka tablotuko en kupraj a ar entaj
ingoj. i kovras sian viza on per ambaíí nianoj kaj diràs: —
«Benita estu vi mia Dio, Re o de 1' mondo, kiu
sanktigis min per ordonoj, kaj ordonis min bruligi la kandelojn de sabato. Pro honoro de Dio,
pro honoro de liaj ordonoj, pro la amata saukta
sabato, mi bruligas la sanktajn kandelojn.» —
i pre as silente kelkan niomenton por la bouo de iuj amataj domanoj kaj amikoj, kaj kvaza nego degelas en unu momento iuj agrenaj
pensoj de la semajno anta la sankta fajro de tiuj sabat-kandeloj. La sankta sabato komenci is; oni devas neplu pensi pri negoco a kiu ajn rnalspirita afero gis la sunsubi o sabaton vespere.
La bruligo de la sabat-kandeloj estàs laü hebrea tradició grava devo
por la virino. La hebrea virino havas la devon iagrade repagi al la homaro
tion, kio estis forrabita de i per la ago de sia pra-fratino. Evo estingis la
lumou-animan de la homaro per sia instigo al Adam en paradizo, ke li
maugu de la «pomo-de-scio», kies rezulto estis ke la homo farigis mortemulo kaj lia animo estingigas je 1' morto. Tial la hebreino nepre devas bruligi almena du kandelojn iun vendredon vespere je la komenco de Sabato.

LA BENO DE LA SANKTA SABATO
Kiam la hebreo forlasas la sinagogon vendredon vespere por iri hejmen, du Augeloj akonipanas Un survoje hejinen. Unu estàs bona augelo kaj
unu malbona angelo. Kiam la trio cniras en la domon kaj trovas la kandelojn bruligitaj kaj ion preparita en gaja kaj bona ordo. Sur la tablo, pura
kaj blanka tablotuko, bongusta mangajo, abundeco kaj serena atmosfero
irka e, la bona angelo kun ojo eldiras;«— Proksiman sabaton estu same — »! — kaj la malbona an elo kontra vole aldonas «Amen». Se la malo
regas en la hejmo, tiam la malbona an elo kun malico eldiras; « — Proksiman sabaton estu same!» — kaj la bona angelo kontraüvole aldonas
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«Amen». Tial iu hebreo prizorgas ke vendredon vespere regu en la hejmo,
paco, trankvilo, sereneco kaj bone preparita maiigotablo.
E la plej malri a hebreo penegas prepari bonajn inaii a ojn por la sabata tago. — « u vi jam gajnis por sabato?» — estàs kutima demando de
unu malri a hebreo al alia e ilia renkonti o durn la tuta semajno. Kvankam mia patró ne nombris siu inter la ri uloj, tamen la sabat-man a o iam
estis alloga, pro la fre aj sabat-haletoj, (o) la kuiritaj fi oj kaj la viando
kun la «cimos». (b)
«Estàs nenia troigo diri, ke ni infanoj kune kun la gepatroj, ekzistadis
la tutan semajnon per la anta uo de tiuj sabataj man ajoj. Kiel ni iuj
atendis avide la revenon de la patró el la sinagogo vendredon vespere. Tute trankvile ni toleris iun tiranecon de nia avino vendredon posttagmeze;
la sistemati kaj perfektan purigadon de nia hararo per la nialgrand-denta
kaj delikata kombileto kiun i uzis, kaüzante per i senfinajn dolorojn, la
isfundan irka lavon, kaj ni e staiis respektoplenaj kiam la avino, post
la bruligo de la sàbat-kandeloj, metis siajn manojn sur niajn kapojn kaj la
tradició benis nin; — «Dio vin faru kiel Efraim kaj MenaSe (c)!> — .
Belaj estis tiuj vendredaj vesperoj. La patró post veno el la sinagogo
eniris kun ridetanta mieno, salutis nin per la kutima «Bonan Sabaton!»,
patrino en sia edzi a jupo reciprokis per egale ridetanta vizago, kaj la patró tuj komencis tiuu komplimentan deklamajon (Proverbo Cap. 31) —
«Virtan virinon kiu trovas, pli multe oi juveloj estàs sia valoro» — kaj la
tutan apitron kiu finigas per — «falsa estàs la gracio kaj malsagajo la beleco. Di-timanta virino estàs la dinda, donu al i la frukton de sia mano,
kaj iaj faroj estos la dataj en la pordegoj de 1' urbo» — . Tiun apitron el
la proverbo kantas Ciu hebreo antaü la mango vendredon vespere. Gi estàs
malgranda kompenso al la edzino, por iaj penoj dum la semajno en la mastrumado kaj la bona preparado de la sabat-mangajo.
Kun vera ekstazo aüskultis mia patrino al tiuj eldiroj, sentante en sia
koro ke la patró ilia direktis al i, kaj el la deklamo de Kidu , (d) kiam la
patró levis la gravuritan argentan pokalon plenau je ruga vino kaj eldiris
per la agrabla melodio bone konata; —

(a) «Haletoj» estàs la hebrea vorlo por plektitaj blankaj panoj kiuj
ofte estàs uzitaj por Sabato.
(b) «Cimos.» Estàs postman a o; kuiritaj fruktoj, plej ofte sekigita
frukto iniksita el pruuoj, pomoj kaj piro. La vorto «Cimos» enradikigis por
tiu man a o.
(c) «Efraim kaj Mena e» estàs la du filoj de Jozefo en Egiptujo, kiuj
supozeble estis benitaj per beleco, sageco kaj Cio kio estàs bona en la
mondo.
(d) «Kidu » La bonvena prego kiun diràs iu hebreo jeia komencigo
de sabato,antaü la mango vendredon vespere post sia reveno el la Sinagogo.
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«Kaj estis finitaj la Cielo kaj la tero kaj iuj iliaj apartena oj. Kaj Dio finis en la sepa tago Sian laboron, kiun
Li faris, kaj Li ripozis en la sepa tago de la tuta laboro,
kiun Li faris. Kaj Dio benis la sepan tagon kaj sanktigis
in, ar en i Li ripozis de Sia tuta laboro, kiun Li faris
kreante». —
Ni infanoj uis la kontentecon kiu regis en la hejmo kaj sur ies viza o
kun la saina fre eco iun vendredon vespere, kvaza i estus granda nova o.
LA MALGAJA DISI O
Anta vidante la tutan semajnon kun sopiro la alvenon de la sabato, la
hebreo nature disi as de tiu bela tago tre malfacile kaj kun granda bedaüro. Mia patró kutimis sidi e la tablo por la tria man o sabaton posttagmeze gis fre malfrue nokte. Li ne perniesis la bruligon de la lampo, signo de
fini o de sabato, gis kiam oni klare povis vidi en la ielo multajn stelojn
amasigitajn kune. En la krepusko de iu sabata vespero mia patrino kutimis deklami, iam per la sarna melankolia melodio, kiu tamen estis agrabla al niaj oreloj; —
Dio de Abram,
Dio de Izaak,
Dio de Jakob,
Sinjor' de V iuj mondoj!
La sankta sabato foriras,
Kun i niaripozo.
Nova semajno alvenas,
Kun i novaj Cagrenoj.
Nova semajno alportas
Al viaj kompataj infanoj,
Novaj n zorgojn,
Novajn timojn.
Tial, estu via volo,
Ke la nov-venant-semajno,
Pordojn de kompat' kaj beno
Por ni iuj tuj malfermu.
EHofiu la profeto,
Pienas la bastonon
En la dekstran niauon.
Kaj eldiras benon
Súper tutan landon.
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Tiel laüte,
Tiel bele.
Diras'ciuj
Infanetoj;
«Amen kaj Amen»!.
Kaj ni infanoj ripetis post i la vortojn — «Amen kaj Amen!». Eliohu
la profeto kiu supreniris Cielen en fajrakale o trenita per fajraj evaloj, havas apartan lokon en la koro de ciu hebreo. Li estàs unu el la plej grandaj
boneguloj kaj la gardanta an elo de iu bona hebreo. Mia patró, patrino kaj
mia avino, iuj kredis ke Eliohu la profeto nepre prizorgas nin iujn de la
fini o de sabato is la fino de la semajno. Se mia patrino iam faris bonan
negocon en la butiko kun iu kamparano nekonata al i, i vere kredis en
sia koro ke estis Eliohu la profeto, kiu venis en alivesti o de kamparano
por tiu celo. «Kiu scias — el emis ofte mia patrino — eble Eliohu la profeto venos kaj alportos ion bonan por la venonta semajno». —
Kun tiu forta espero por la nekonata venonta semajno, tamen venis
malgojo e la finigo de sabato. Post la supra deklamo la patrino levi is
nialrapide, forprenis la blankan tablotukon kaj bruligis la vakskandelojn,
simbolo de malgajo kaj beda ro. Balda poste la patró kun profunda emo
plenigis la pokalon el la restinta vino kaj diris la «Havdala» (a) la adiaüpre o al la fian ino sabato. Li tenis en sia dekstra mano la pokalon kaj en
la maldekstra mano argenten ujon plenan je aromajoj kaj spicoj dum la deklamo, kaj tuj post la fino de la deklamo li flaris profunde kaj kore el tiuj
aromajoj, eltrinkis la vinon kaj versis la lastajn restintajn giitojn sur la tablon, kaj en la gutojn li trempis la brulantajn kandelojn, kiuj post kraketo
estingi is.
Tiel malaperis la bela tago en aro da ceremonioj kaj ritoj neniam forgeseblaj. Heine la fama Germana poeto esprimas la malgajecon de tiu momento kaj ian profundan signifon je la fino de sia poeziajo «Princino Sabato» jam citita antaüe; —
Sed la bela tag' forflugas;
Kvazaü per ombrecaj kruroj.
Pa as nun al li malbeno,
Hor' malbona — Princo emas.
Sentas li ekprem' glacia
De sor fingro Ce la koro.
Jam trafluas lin frosttremoj
De la hund-metamorfozo.

(a) «Havdala» estàs !a adia a pre o e la fini o de sabato.
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La princin' al princo donas
Ujon plenan d' aroma o.
Pense fiaràs li — ankora
Fojon volas sin ojigi.
La princin' regalas princon
Ankaú per adia — trinkajo — .
Rapideme li eltrinkas,
Nur malmultaj gutoj restas.
Nun la tablon li aspergas,
Prenas tiara vakskandelon,
Trempas gin en la malsekon,
ó i kraketas, estingigas.
J. D. APPLEBAUM
Premiita en la Xlaj. Florai Ludoj.

Pro... kaj Por...
La nova organizo de K. E. F. provita en la finiganta jaro, pruvigis sukcesa. Eble unuafoje, en la fnnkciado plena de nia Federació, gi alvenis la
finon de la jaro sendeficíte, e doninte la tutan kvanton de nia gazeto po
16 pagoj po unu monato; e aldoninte eksterordinarajn ilustrajojn al gi. La
kotizoj de individuaj kaj asociaj mernbroj, la memstarigo de la abono por
la gazeto, estàs bonaj bazoj. Plie, la nova organizo de K. E. F. realigis pli
vastan, pli firman irka prenon de nia movado en la Katalunlingva teritorio. Tamen ni ne akurate plenumis la eldonadon de «Kataluna Esperantisto», iumotiate, iunumere; tial ni devas peti senkulpigon, malgraü ke la
kaíízo de tiu malreguleco estàs en la flanko de la presejo, kiun ni pro kelkaj motivoj devas akcepti. Sed novaj cirkonstancoj permesas al ni vidi ke
de la nova jaro «Kataluna Esperantisto» aperos regule, iumonate. La elpreso de la Kataluna Antologio, kaj la ekonomia stabilo atingita de K. E.
F. estàs du el tiuj cirkonstancoj.
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Mia Fiancíno
Si PAROLAS

Dol e, milde Si parolas
kun argenta vo sonor' ;
kiam ia vo ' petolas,
en gi la te tintas or'.
Estàs ia voC kaskado
de sonoroj de kristaF ,
melodia serenado
de mirinda najtingal'.
Sonu iam, vo amika,
kun gajec' de sonoril',
kun reviga arm' muzika,
kun purec' de birda trií'!
I RIDAS
ia rido ravas min
per gajeco radianta;
ia kara ojinklin'
montras sin per rido kanta.
Kiam sonas Sia rid',
en mi estàs oj' intima,
je Si kreskas mia fid',
mia ara' i as senlima.
Nu, de sia rid' sen es'
fluu iam la torento!
Nova rid' — nova promès'
pri 1' feli ' de mia sento!
I RIGARDAS
Kiam pasie Si rigardas,
fajron Si havas en okul';
Siaj pupiloj ante ardas
Car en kor' estàs ama brnl' .
Pro V ama ard' , Sia pupilo
pli luma estàs oi iel';

min pli ojigas ia brilo
oi de la tago la lumhel'.
Restu por iam tiaj bruloj
en Sia korp' plena de am' ...
iam en Siaj fajr-okuloj
brilu de l'am' la dia flam'!
I KARESAS
Estàs ebria la plezur'
kiam Si dol e min karesas;
pliajn feli ojn ekpromesas
dolfia kares' oi ama jur'.
De la karesoj la nuírmur'
en intimec' nia ne esas.
Tíam la mondon ni forgesas
kaj vivas nia amo nur.
Min ebriigula plezuro
de ama juro kaj kares';
vibru sen ces' kares-murmuro,
en la plezuro de l'forges'!
I AMAS
En la dezíro ami in
mi jam de longe min konsumas.
e amba ni 1' espero lumas:
Fine ni baldat! havos nin.
i amas min, sed tia am'
estàs pri am' nur anta sento...
Kiam alvenos la momento
bruligi nin en 1' ama flam' ?
Nur dum Si amos, vivos mi
kun ri a sent' de vivo forta:
am' Sia faros min senmorta
kaj tiel pova kiel Di' !
JAUME GRAU CASAS

Premiita en la Xlaj. Floraj Ludoj.
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(El H. Heine)
Benkovri vian kapon
io devigas min.
Di' gardu tiom bela,
aminda, pura vin!

Vi estas bela, pura,
aminda kiel flor'.
Viri vidi dol doloron
estigas Ira la kor'.

Trad. E. JUNQ

Ce Samovaro
e malnova samovaro
sidas ruso kaj hungaro.
Dum la akvo zume bolas,
la amikoj ekparolas.
«Havi landon en libero,
tamen migri tia la tero,
iri vojon, sed sencelan..,
Cu vi kouas pli kruelan?»

La hungaro ne respondas,
liaj pensoj geme ondas,
vi as Iarmon retcnitan.
«Havi landon, sed perditan...»
Ce malnova samovaro
sidas ruso kaj hungaro.
Dum la akvo bolas zume,
ili ploras... ploras kune.
JUI.IO BAGHY

Premiita en la Xlaj. Floraj Uudoj

C?3

C?3

C$3

Pro... kaj Por...
Interkorespondado. — Al ni alvenis multaj proponoj kaj petoj por interkorespondado kaj inter an oj. Unu estas tre serioza pri pedagogio. — Kial,
anstata privata korespondado la proponinto ne verkas por esp. urualo a
gazeto, t. e. por publiko? Tio instigos aliajn auka verki pri la sarna scienco
la la propra lando, kaj li samlabore atingos pli da efiko. Kronie, estas
adresaroj de inter an uloj, kolektuloj, koresponduloj ktp. — Kial oni por
io pafas la delegitojn de U. E. A? Kompreneble la delegito de U. E. A.
transdonis la proponon al esp. instruisto. — Sed u tiu respondos? Do por
inter an ado estas pli efike enskribigi sin en la koncernajn adresarojn, aü
ilin utili kaj per ili elekti korespondanton aíí inter an anton, kiu e anoncas sin kun tiu celo.
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Mistera fra lino
Kiam mi losis pordon de mia kajuto, proksime en la koridoro ekaüdigis ies pa oj multepezaj kaj rapidemaj. Returni inte, mi ekvidis la vapor ipestron, kiu rapidis ien, sulkinte la frunton kaj fiksinte anta en seriozan
rigardon de siaj grizkoloraj okuloj.
— Bonan matenon! — mi diris, uste lia granda, malvigla figuro atingis
min.
— Ha! — li ekkriis, haltante por unu momento kaj etendante al mi sian
dikan manon. — Cu vi jam veki is? — kaj, jam daíírigante sian vojon, li aldonis per ràpida parolmaniero: — Se vi enuas tie- i pro izoleco, iru supren
kun mi!... — kaj malaperis sur la tuparo.
Mi ekkuris post li kaj, malfacile spirante, balda levi is la kruta fera
tuparo sur la supran ferdekon de la vapor ipo, kie estis vidata grandlitera
elokventa averto: «Oni malpermesas al privatuloj eniri i-tien» kaj kie atendis min la vapor ipestro.
Estis nebula printempa mateno. Akra malvarma vento blovis uste
renkonten al ni, disblovante niajn baskojn kaj penante malice sen apigi nin.
Pro densa nebulo nenio estis videbla e je dekpa oj. Je proksime a di is
sen ese alarmaj fajfsignaloj diversvocaj de du vapor ipoj.
Ni preteriris kelkajn vapor ipanojn, kiuj jen sin ovis tien kaj tien ei
tra la ferdeko, jen staris apud rando meni de la ferdeko kun longaj stangoj
en la manoj kaj pretaj tuj ion fari, jus alflugos al ili komandvo o.
— Nu, en kia stato estàs la afero?,,, — la vapor ipestro demandis afable
sian helpanton, junan bravulon, kiu, vestita je leda jako, staris sur la komandponteto kaj fikse rigardis ien tra la nebulo.
— Ni ree etis la ankrojn... Diabla nebulo!...
— Kie ni estàs?
— Proksime de promontoroVarju kin, ni jus preteriris UdaCa'on... Faru
ree alarmsignalon! — Li ekkriis al iu la tege kaj tuj, supersonante lian voon, eka di is akresona fajfo. Eno tuj ripetis lasignalonkaj similaj alarmaj
fajfoj eka di is anta e kaj malantaííe de la vapor ipo.
— Fam pli ofte la signalojn! — ordonis la vapor ipestro kaj ekpa is
la longe de la ferdeko.
— Por kio oni faràs la signalojn? — mi demandis iin sekvante post li
pa o post pa o. — La nebulo ja estàs densega kaj estàs riskoplene da iigi
la vojon.
— Jes... Tamen inter ni estàs kura uloj, kiuj malgra malpermesoj kaj
dan ero, ueniam haltigas sian vapor lpon. Jen, por eviti kunpu i on kun ia
tia kura ulo, oni faràs la alarmsignalojn, sciigante pri sia proksimeco...
Ree eka di is la signalo, ree e o mokimitis in kaj ree, kvaza responde al i, ie tre proksime eka di is tia sania signalo de alia vapor ipo.
La vapor ipestro rapidege turni is kaj zorgatakite ree ekpa is al sia
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helpanto dejorinta. Sed en tiu momento la nebulo subite disigis kaj proksime de ni aperis de ie gvanda dueta a vapor ipo, kiu malrapide, kvazaü palpe, movi is renkonte al ni.
— Jen, vi vidas!... — mia akompananto montris in perla mano, kvaza jesante siajn vortojn.
Eksonis komando, ekbruis engrincado kaj post nnu minuto la vaporipo ekmovi is. La vapor ipestro prenis min je la mano kaj ekspiris kun
plifacili o.
— Nu, nun ni povas esti trankvilaj! — li diris malsuprenigante. — u
vi volas teon, sinjoro? Nun uste estàs la horo, dum kiu mi kutime uas tetrinkadon. Ni babiht...
Mi estis oja je la propono de la estro, kun kiu mi konatigis nur antaütage vesperekaj kiu ajnis al mi tre inteligenta kaj simpatiplena viro. Apud
pordo de lia kajuto jam atendis lin unu servanto kun bruanta samovaro en
la manoj.
— Ankoraü unu glason! — li ordonis, jus ni enirisen la kajuton kaj la
servanto metis la samovaron sur latablon.
La kajuto estis malgranda, sed tre pura kaj bele ornamita. La mastro
sidigis sur sian kutiman lokon apud fenestro kaj montris al mi apud si malaltan kunmeteblau segon.
— Mi aüdis, tiu- i loko estàs plej dangera en la tuta spaco de la rivero... — mi diris por rompi silenton, kiu delonge jam genis nin ambaíí.
— Jes... — ne tuj, kvazaü hezitante, respondis la mastro, ver ante teon
en la glasojrí, — precipe dum printempoj!... Tie i la rivero estàs tre kurbeca; en la spaco de kvin verstoj i faràs dudek du graudajn kaj iafoje tre subitajn kurbajojn. Kompreneble, ili estàs sendaiigeraj, — vapor ipdirektistoj
konas bonege iun plej malgrandan kurbajon kaj kondukos kian ajn vaporipon e kun ligitaj okuloj. Tiel la afero estàs dum someroj, sed dum printempoj!... La bordoj de la rivero estàs malaltaj kaj superakvataj por longa
tempo, la fluo estàs tre ràpida kaj na osignoj ofte estàs fotportataj de i...
Jen kiaj armajoj estàs tie printempe kaj se en tiu i spaco vapor ipo renkontos ankoraü nebulon, tioin kutiman printempe, nu, tiam...
— Cu ofte okazas katastrofoj?...
— iujare ne unufoje...
— Kaj cu via vapor ipo...
— Mi navigacias jam dekokan jaron, tamen Dio iam gardas mian vapor ipon de katastrofoj. Iafoje okazis negrandaj aventuroj, tamen unufoje...
Li silentigis kaj longe rigardis min per esplorema rigardo, kvazaü hezitante a timante ion.
— Jes, unufoje estis stranga okazo, kiun mi neniamforgesos,—li poste
daürigis. — Mi rakontis pri gi ankoraü al neniu, tie, vi vidos, estàs sekreto,
mistero, kiun mi gis nun ne povis klarigi al mi, kvankam gi okazis antaülonge, guste dum la unua mia navigacio. Mi estis tiam junulo, jus fininta kurson de navigacia lernejo, tute ne sperta kaj ne lerta... Vintre miforlasis la
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lernejon kaj printempe oni jam donis al mi, kiel al unu el plej bonaj lernantoj, oficon de helpanto de vapor ipestro. Ordinare, pli frue oi ricevi tian
oficon, oni devas dum unu a du jaroj esti praktikanto sur lagranda vaporsipo sub gvidado de spertuloj, sed mi kiel mi jam diris al vi, tu] ricevís la
oficon. Tio Ci, kompreneble, plenigis mian animon per fiereco... Tiam estis
tie i malnova granda vapor ipo «Fierulino...» jen sur i miricevisla oficon.
óia estro estis maljuna, lerta, sed iom maldiligenta homo, kiu pli atis sin
ajnigi malsaneta, oi dejori sur la komandponteto. Nu, kiel okazis tio- i, mi
ne memoras, sed li ekmalamis min preska de la unua tago. Li iam mokis
je mi, estis mal entila al mi kaj, kiel ïntence, iam estis malsana, kiam vetero estis malbela kaj ventega, pro kio, en tiaj okazoj, mi iam devis komandi la vapor ipon. Mi ion toleris pacience, esperante, ke la maljunulo
balda inde taksos mian laboremon, obeemon kaj paciencon.Nu, miatasko
ofte estis tre malfacila, tamen miaj subuloj — vapor ipdirektistoj estis senripro aj spertuloj kaj fidindaj konsilantoj kaj helpantoj... Jes, kara mia, tianianiere pasis la printempo kaj la somero, komencigis la a tuno, ofteankaíi
tre neagrabla sezono de navigacio. Dum pli oi du semajnoj, mi memoras,
pluvis seninterrompe tage kaj nokte. La rivero superakvi is kaj elbordi is,
kiel printempe...
Li rapideme malplenigis sian jam malvarmi intan glason da teo, ektordis la lipharojn kaj da rigis:
— Jen unufoje nokte, kiam mia dejorado estis fini anta, venis al mi
dejoranta vapor ipano kaj raportis, ke la estro malsanigis kaj ordonis, ke
mi anstata u lin is la tagi o. Kiel intence, sur la rivero ekludis terura ventego, tia kian ankora neniam vidis niaj vapor ipdirektistoj. Riskante iuminute surteri i a surpu i i je apudbordaj tonoj, ni malrapidigis kuradon
de la vaporsipo kaj movi is antauen, kiel testudo. Antaü la tagi o la rivero
iom kvieti is, sed uste, jus ni venis en Prosj' on, tiel estàs noinata tiu- i
plej kurbeca interspaco de la rivero, falis nebulego. Kion faris?... Mi ordonis jeti la ankrojn. Tuj ni ciuj libere ekspiris kaj, anta uante neatenditan
ripozon, jam starigis dejorantojn, la nebulego malaperis. Kun agreno mi
devis ordoni levi la ankrojn. Ordinare por plenumi tiun- i ordonon estàs
bezonaj nur kvin-ses minutoj, sed je tiu- i fojounu levilorompi iskaj dum
oni levis la obstinan ankron pasis pli oi kvaronhoro kaj dum tiu Ci tempo
la vaporsipo movi is hazarde, fortirata de tre ràpida fluo. Ni ne havis ankoraü tempon por nin orienti meze de la senborda akvebena o kaj ekmovigi
la ma inon, kiam nebulo ree kovris nin. Ni ree jetis la ankrojn. Mi ordonis
mezuri profundon irka e de la vaporsipo, montri is, ke la fluo fortiris nin
ien flanken for de la vapor ipirvojo. Je tiu Ci fojo ni longe atendis nialaperon de la nebulo kaj priparolis nian situacion riskoplenan, kiu devis ankora plimalboni i dum ni levos la ankrojn. Pasis pli oi unu horo en tia atendado. Fine, ekblovis kontraüa vento, kiu disblovis senpostsigne la nebulon
kaj sur la Cielo por unu momento e eklumis afable la suno, preskaü tuj ree
malaperinta post nubo. Ni delonge atendis tion Ci kaj la ankroj estis levi-
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taj tre rapide kaj jam sen ia malhelpo. La vapor ipo ekmovi is anta en...
Sen ese mezuraiite la profundon kaj neniel povante trovi la perditan irvojon, oni direktis la vapor ipou la mia koniando hazarde jen dekstren, jen
maldekstren, jeu anta en, jen nialauta eu, inmomente riskante surteri i.
Post duonhoro de vana ser ado min kaj niiajn subulojii atakis malespero
kaj la supersti a timó: ne povante sin orienti meze de la senlima akvaspaco, a e trovi je iaj signoj proksitnume la perditan direkton, ni jam volis
venigi la vapor ipestron, kiam la pordo de la direktilejo biue malfermi is
kaj de ie aperis juna fra lino... Si estis neordinare arma en sia mallonga
blua vestajo kun nebutonuraita mallonga drapa jaketo súper i kaj modesta
Capelo sur bela bukla hararan o. i estis maldika, gràcia, mezkreska kaj
aspektis deksepjava knabino, sed en sia tenigo, gestoj kaj kura a rigardo
estis la menifida fiereco kaj ordonemeco. Enirinte, i silente etendis al mi la
mauon kaj, stariginteapud mi, fikse ekrigardis anta en, agrene skuantela
belan kapeton kaj kvaza ion konsiderante. Kun miro rigardante la nekonatan armulinon kaj penante konjekti, kiu i estàs kaj kial i aperis tiel
ne ustatempe kaj ne ustaloke, mi jam intencis propoui al i iaiidemandon,
kiam igaje ekrigardis min kaj, ordigante per la maldesktra mano belan
buklon, kiu innis subite ian okulon, etendis la dekstian antaüen kaj diris
mallaüte: «Vi tro deílankigis!... Rigardu, tiuj i arbeta oj súper la akvo estàs
la suprajoj de la arboj, kiuj kreskas sur la dekstra bordo de la rivero kontraü la promontoro Uda a... Tamen, por eviti tonojn, kiuj ku as tie survoje al Uda a, ni devos direkti la vaporsipou komence iom maldekstren...»
kaj sin turuinte al la vapor i pdirektistoj, i subite ekkomandis per firma kaj
la ta vo o: «Dekstren, dekstren!... «Kiam la direktistoj aukoraíí demande rigardis jen min, jen la komandantinon, nenion povante kompreni, Si aliris al
la direktilrado kaj, per facila movo de la mano tute sengene, senhezite forigis unu direktiston. Kun lerteco de multjara direktisto i prenis per la ambaíí manoj la radon kaj, fikse rigardante anta en, senhezite ekmovis in jen
tien, jenreen, akompanaute iuu ekmovon per laüta komandado: «Dekstren!... Ankoraíí iom!... Nuu iom maldekstren!... Plirapidigu la ma inon!...
Maldekstren, maldekstren!» Mi, anka la direktisto, povante ankoraü nek
kousideri ion, nek rediri al la nekonatulino mistera, staris kiel ensor itaj
kaj apenaíi havis tempon uste plenumi ian komandon. «Jen estàs UdaCa!...
u vi rekonas gin nun?...» — i diris al mi malice kaj Carme ridetante. «Jen
ni tuj irkatiiros in kaj alproksimigos al promontoro Rusalkin... kontra kiu
ku as la sennoma iusuleto... u tiel?» — i demandis jam, kvazaü fanfaronante per sia kono de geògrafio de la rivero, la direktiston, kiu kun grandakonfuzo kaj miro,responde al i, jese'.balancis per la kapo,konstatante gustecoii de
iaj vortoj. «Plej rapide anta en!... — i ree ekkomandis.—Jen antaíí ni estàs
ia vapor ipo... nun vi estàs ekster de iadan ero...» Kaj, dirinte tion i, i jam
volis forlasi la direktilradon, kiam en la direktilejo eniris la vapor ipestro.
Li demande ekrigardis la frafilinon per severa rigardo kaj malgentile, severtone ekkriis: «Fraíilino, ajne, vi venis ne ustaloken!.,.» Mi volis defendi
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nian savintinon kaj jam faris unu pa on anta en al la estro, kiam i, paliinte kaj malestime ekrigardinte lin de la piedoj is la kapo, silente forlasis
la radon kaj brufermitite post si la pordon, malaperis. Mi akompanis in
is la pordo per eutuziastna rigardo. Evidente i eksentiS iu, car jam apud
la pordo niem i haltis kaj sendis al mi arinan rideton...
— Kiu i estis? — mi demandis.
— us la vapor ipestro anstata is min, — li daflrigis post unu momento ne atentante mian demandon, — mi malsupreni is kaj malgra terura laceco, kiun mi sentis en iuj membroj, longc mar is tia la vaporsipo, serante la misteran fraïilinon. Nenie renkontante in, mi demandis pri i la
servantojii de la vaporsipo kaj pasagerojn, sciigante al ili versignojn de i,
sed neiiiu vidis in, i kvazafí malaperis senpostsigiie. Durn haltoj de la
vaporsipo mi plej atente observis iujn forlasantaj in, esperante almenaii
tiam ekvidi in, — io estis vana... Kaj post unu tago, nokte, durn mia dejorado, la vaporsipo forbrulis pro kaflzo neklarigebla... Neniu el pasagerojaú
vapor ipauoj pereis, nur seupostsigne malaperis ia estro. Niaj direktistoj
parolis, ke tio i estis sia vengo al la mal entila vapor ipestro!...
Li ree plenigis la glasojn kaj longe silentis, evitante mian rigardon.
— Cu vi neniam plu renkontis sin? — mi demandis post paflzo, durn
kiu li havis tempon tutc trankviligi de sia emoció, elvokita de la rememoro.
— Priutempe de la jaro sekvinta mi ricevis rangon de vapoi ipestro kaj
jcn tiun i vapor ipon, — li daflrigis, profunde ekspirinte. — De tiam kaj gis
liodiafl mi iutage ser as sin, plej atente observante iun pasagerinon, mi
ial fírme kredas, ke mi ree vidos in jam sur mia vaporsipo, kie neniu kuragos oíendi Sin... Multfoje durn tiu i tempo mia koro batis malsaneme el la
brusto, ar ofte mi renkontis fra liiiojn, kiuj e supraja observo ajnis similaj al i je sia tenigo, fiera kaj rnemfida irtnaniero kaj vesta oj, sed iufoje, e pli atenta esploro de la nekonatulinoj, mi devis disrevigi... Tanien antaü kvin jaroj mi renkontis in vintre en la urbo,.. kaj i tuj rekonis min! La
renkontigo havis por mi tre gravajn rezultatojn!... Ordinare ni pasigas sur
vaporsipo proksimume sep monatojn du in jaro kaj tiu i tempo pasas tre
nerimarkeble, rapide dum senhalta, sufi e interesa kaj ri a je iutagaj impresoj vojagado tien kaj reen tra la rivero. iutage ja ni vidas novajn pasagerojn, novajn pejza ojn.. Unuvorte la vivo kuras brue, gaje... Nu, tute
alian ni sentas dum vintroj, kiam ni devas pasígadi en senageco ie en urbeto, kie travintras la vaporsipo, longaju enuigajn tagojn de seiilaboreco
nekutima. Dum tiu vintro la vaporsipo devis pasigi la vintron en unu novearangita haveno malproksime de urbo, de homoj. Mi treege enuis cnla
izoleco kaj seiilaboreco. Por mallongigi la tempon ni ofte vizitadisenla vila o, ku inta proksime de la haveno, restoracion. Kvankam gi estis malgranda kaj malpura, tamen — iani plena de okazaj vizitantoj, plej ofte de vilaganoj, kaj bruplena... Alkutimiginte sur la vaporsipo al clama vivoplena
bruado de pasageroj, mi atis en la restoracio uste gian bruadon, kiu rememorigís al mi mian kutiman vivon someran. Ofte vizitante la restoracion,
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mi balda konati is kuti la familio de la restoracimastro kaj en tiu cï simplanima família rondo mi travivis multajn, se ne íelicajn, do, almena , agrablajn minutojn en vigia babilado kaj senkulpa flirtado je du— fra linoj filinoj de la mastro. lli estis nek arraaj, nek mal armaj, nek belaj, nek rnalbelaj, nek sa aj, nek rnalsagaj... unuvorte, ili estis plej ordinaraj vila aj
knabinoj, kiuj tre atis niiajn oftaju vizitojn kaj, ajne, liavis e sekretan
esperon ahniliti mian koron... Unufoje, vizitinte la familion, mi estis surprizita, trovinte tie unu juuaii fra liiion, kiu de unua rigardo faris grandan
impreson je mi. i estis instruistino, ia parencino de la gemastroj, kaj devis
gasti tie kelkajn tagojn... Mi jam diris, ke Si tuj faris grandan impreson je
mi, jes, tio i estis uste tiel, Car en sia aspekto kaj maniero de tenígo estis
io nekapteble simila al / — al tiu mistera fraulino. Mi estis tridekjara
viro kuu bona ofico kaj auka bona salajro, penso pri arango de miapropra
família nesto jam ne unufoje anta tiam venis e'n la kapon... post kelkaj tagoj mi decidís fari al i edzigoproponon. i lo is ie malproksime en urbeto,
kien oni devis veturi komeuce per veturilo is la urbo proksima kaj de tie
jam per fervojo. Tiun i vojon malproksiman mi bone ellemis dum tiu vintro, Car kvin aíí ses fojojn mi vizitis «la fian inon.» Mi sentis nek amon
nevenkeblan al si, nek simpation pasian, kio okazas ofte en tiaj aferoj, tamen en sia simileco al tiu fraulino treege logis min. Dum unu vizito al sia
hejiuo rai faris al i edzigoproponon kaj ricevis konsenton. Ni interkonsentis ree intervidigi en komenco de februaro kaj fian i i por printempe, tuj
post Pasko, antafl navigacio meni, geedzigi... En februaro, kiel mi promesis
al i, mi eutreprenis mian vojagon al i. Trio da bouegaj evaloj rapidege
alveturigis min en nian urbon; de tie mi jam devis veturi pluen fervoje. Mi
faris en la urbo necesajn a etajojn, mi min provizis je donacoj por la fianino kaj en plej bona humoro venis la stacidomon. Nur kelkajn minutojn mi
devis pasigi tie, atendante la vagonaron. Starante apudlabiletkasokaj ateudante mian alternon inter multenombra bruanta popolamaso, mi subite
ekvidis sia... tiun misteran fraúiinon, kiun mi ser is delonge. Kvankam i
estis nun jam ne knabino, kia i estis tiam, anta kelkaj jaroj, sed plene matura fraulino, kvankam i nuu estis vintre-vestita, mi tuj rekonis in. Estis
la samaj teni o, gestoj, innaniero kaj kuraga rigardo de iom memfidaj kaj
fieraj armaj okuloj... Jus niaj okuloj renkonti is, i afable ekridetis al mi de
malproksime kaj, gaje balancante per la kapo, alproksimigis al mi... i ankaü
rekonis min! «Cu vi veturis tien?...» — i demandis, etendante al mi la dekstran manon kaj per la maldekstra ordigante sian belan bukleton, kiu falis de
la frunto kaj irmis iajn okulojn. — « u vi veturos... al via Marinjo?...» —
i da rigis, ainike premante mian manon kaj fikse rigardante min. — «Restu! an u vian intèncon!...» — La lastaj vortoj estis diritaj pertiaordonema
tono, ke mi tuj seu ia beda ro kaj hezitado, e ne demandante iu pri kaüzo de tia konsilo neateiidita, decidís sekvi in kaj klini is por preni mian
valizon, ku intan apud miaj piedoj, kaj sekvi kien ajn post la enigmoplena,
mistera annulino... Sed kiam mi rekti is, tenante la valizon en la mano, i

260

KATALUNA ESPERANTISTO

jam forestis. Mirigita mi longe ser is in per la okuloj, sed i nenieestis vidata. Mi ser ante in, mar is sen ese la longe kaj la lar e de la stacidomo,
atente pririgardis, ajne, iun virinon, estintan tie... i ne estis. Mi revenis
hejmeii kun la koro premegita, povante nek e por unu miiiuto foigesi iajn
arinajii viza otrajtojn, nek koinpreni ian tiotn enigmopleuan averton. Dum
kelkaj tagoj mi nenien eliris el la ambro kaj kiam mi, fine, vizitis la familion de Ia restoracimastio, oni gratulis min, estante tute certaj pri tio, ke
mi fian i is kun Maiiujo. Kiam mi rakontis pri niia subita ati o de laintenco, kompreneble, prisilentinte la renkoiiti on luui i, oni irka is rnin
kaj kun ne ka ata ojo sciigis min, ke Marinjo estas ftizulino, ke i vivos
ne longe, ke iaj gepatroj, anka geavoj estis mortintaj en juiia a o anka
pro ftizo, ke oni beda ris min, kiam mi intencis edzi i je i, sed ne kura is
rompi mian «feli on...»
La vapoi ipo ellasis la tan da ran fajfon. La vapor ipestro metissur
la kapon sian apon kaj levi is. La vapor ipo alproksimi is alia albordi ejo, kie Ii devis anstata i sian helpanton.
— Poste mi scii is, ke i efektive mortis pro ftizo dum tiu sarna printempo... — li da rigis, losante sian kajuton. — Mi is ntut restas fra lo
kaj, kiel anta e, iutage esperas ree renkonti tiun fra linon... Ial nii supozas, ke mi nepre renkontos in kaj je tiu i fojo jam por ne disigi kun i
plu... Mi firuie kredas, ke /... estos mia edzino, — li aldonis jam flustre,
premante mian nianon.
La vapor ipo albordi is kaj mi longe observis la vapor ipestron, kiu
staris sur rando meni de sia koinandpotiteto sur la supra ferdeko kaj fikse
rigardis fra linojn jen forlasantajn la vapor ipon, jen enirantajn, esperante
reukonti inter ili la misteran fra linon.
tili renkontos?
I. SlRJAEV
Premiifaen la Xlaj. Floraj Ludoj

Pro... kaj Por...
Pastro Font i Giralt, la «Espero Katolika», kies redaktoro Pastro
Ramboux, kun «akraj trajtoj», kredas (kiedo estas ja pti facila oi scio) ke la
Floraj Ludoj utilas «NUR» al verkado de mal astaj literaturajoj, diras pri
nia amiko kaj kunfederaciano: «Enkarnigita saneco, dika negranda, triontempe ridegaute, triontenipe pregante, duontempe laborante, resttempe
dormante, parolante Esperanton kiel gepatran Iingvon, kontra o de pesimisto, scienca homo: Pastro Font i Giralt». — Ni dankas por la justa laüdo
al nia samlingvano, kaj responde al pastro Ramboux, al liaj «akraj trajtoj»,
ni demandos al li kial li ne verkis por premioj kaj temoj de katolikaj episkopoj en la Floraj Ludoj. Kaj ni maldankas lin en la nomo de la katolikaj
verkistoj kiuj estas premiitaj en Floraj Ludoj.
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Aütoritata opinió
Internacia lingvo rompos iujn baiojn de la skeptikaj registaroj, ne Car
gi estàs perfekta — tia iam relativa perfekteco ilin tre malmulte interesas,
— sed ar i estàs prakfika, enerale uzata kaj tre disvastigita.
Nia Esperanto pruvis praktike sian taiígecon, sian plenan uzeblecon kaj
jam estàs enerale uzata; nia devo estàs sekve gin propagandi energie tian,
kia i estàs, plin igante gin Ia la postuloj de la vivo.
Oni respondos: «Kelkaj reformoj, refonnetoj helpos al gia disvastigado!»
Bedaürinde la plibonigistoj ne akordi as pri tiuj i reformoj; kelkaj —
precipe la uzantoj de latindevenaj lingvoj — opinias, ke bona estus lo forigo
de la supersignitaj literoj, sed aliaj — precipe la Slavoj — opinias, ke grava
eraro estus tia forigo; al kelkaj malpla as la fina oj: oj, aj, aliaj kontra e
certigas, ke ili, dank' al sia «.fluebleco,» tre faciligas la elparolon de Esperanto; kelkaj mal atas la akuzativon, kies utileco estàs evidenta al aliaj, car
sub ajna kompliko gi forigas de la internacia lingvo multajn malfacilajn
regulojn pri la konstruo de la frazoj, ktp.
Nenia aíítoritato en Esperantujo havas la povon altrudi al la Esperantistaro tiajn reformojn: Enkonduki unu au alian, e nialplej gravajn, estus
fatale naski skismon, rompi nian efan forton: nian uiiuecon.
iuj, e niaj kontra uloj, devus kompreni, ke dank' al sia multjara uzado, dank' al sia jam generala disvastigado, nia Esperanto sola estàs kapabla
montri al tiuj la eblecon de internacia lingva o, ke sekve, e tiuj, kiuj proponas aliajn sistemojn, sage agus —por ke venku ia ajn internacia lingvo—
batali de nun apud ni por Esperanto.
Poste?... Nu, ni relegu la antaüparolon de nia Fundamento: «Kiam nia
lingvo estos oficiale akceptita de la registaroj de la efaj regnoj... tiam aütoritata komitato, interkonsente elektita de tiuj registaroj, ha vos la rajton...
fari en la fundamento de la lingvo... iujn deziritajn an ojn, se tiaj angoj
montrigos necesaj; sed g/s tiu tempo...» ni konservu severe nian Zamenhofan Esperanton!
TH. CART
Prez. de la Akademio

Pro... kaj Por...
Pro malsani o de nia kara profesoro Domènech, la radian kurson de
Esperanto en Radio-Barcelona daurigis nia amiko Dro. Bartomeu.—Ni treege deziras plej baldaúan resanigon de nia samideano Domènech.
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XII o i Internaciaj
Esperantistaj Floraj Lttdoj
(Sekvo de premioj kaj temoj)
VIII. — Premio de la Registara Urbestraro de Sta. Coloma de Farnés-.
100 ptoj. Temo: Versa o a prozajo plej bone kantanta la naciajn glorojn.
IX. — Premio de S-ro. Ramon Masgrau, Registara Delegito de Sta. Coloma de Farnés: 25 ptoj. Temo: Patrujama.
X. — Premio de S-ro. Paroïiestro de Sta Coloma de Farnés: 25 ptoj.
Temo: La malmoraleco e la virina vesto.
XI. — Premio de urnalo «La Veu de la Selva» de Sta. Coloma de Farnés: 25 ptoj. Temo: Laüvola.
XII. — Premio de la firmo «Grafikaj Artoj» de Sta. Coloma de Farnés:
25 ptoj. Temo: Laüvola.
XIII. — Premio de «Granda Hotelo» de Sta Coloma de Farnés: 25 ptoj.
Temo: Laüvola.
XIV. — Premio de «Centra Hotelo» de Sta. Coloma de Farnés: 25 ptoj.
Temo: Laüvola.
XV. — Premio de pastro Josep Puig de Sta. Coloma de Farnés: 1 sterlinga funto. Temo: Plej bona verko priskribanta la kastelon, ermitejon, turon Planes, ktp. de Farnés.
XVI. — Premio de Banloko «Orion» de Sta Coloma de Farnés: 100 ptoj
Temo: Graveco de la fizikaj kvalitoj de la akvoj akrato-termaj, radiaktivaj(
rilate al la aktivecoj kaj efikoj de tiaj akvoj, speciale koncernanle la fiziologian kaj terapeütikan efikon.
XVII. — Premio de D-ro. Manuel Burch, posedanto kaj direktoro de
Banloko «Orion» de Sta. Coloma de Farnés, 50 ptoj. Temo: Laüvola.
XVIII. — Premio de S-ro. Josep M.a Iglesias de Sta. Coloma de Farnés:
50 ptoj. Temo: Plej bona traduko de versajo de la fama kataluna poeto
Joan Maragall.
XIX. — Premio de Hora Societo de Sta. Coloma de Farnés: 50 ptojTemo: Pritraktanta la muzikverkadon kaj horkreadon de la el la pasinta
XIXa jarcento kataluna muzikverkisto Cl avé.
XX. — Premio de S-ro Josep Callis de Sta. Coloma de Farnés: 25 ptoj.
Temo: Laüvola.
XXI. — Premio de S-ro. Josep Corominas de Sta. Coloma de Farnés. 25
ptoj. Temo: Laüvola,
XXII. — Premio de Ekscelenca S-ro. Joan Ventosa i Calvell, eksministro kaj lasta parlamenta deputito de Sta. Coloma de Farnés: 50 ptoj. Temo:
Laüvola.
XXIII. — Premio de la grupo «Paco kaj Amo» de Barcelona: 25 ptoj.
Temo: Pri paco kaj amo.
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XXIV. — Premio de la grupo «Gerona Espero» de Girona: 50 ptoj. Temo: Esperanto kaj Radiofònic
XXV. — Premio de S-ro. Ivan H. Krestanoff. de Pirdop (Bulgarujo):
Plena kolekto de tia verkaro valoranta proksimume 25 ptojn. Temo:
XXVI. — Premio de S-ro. Narcís Massagué, provinca registara deputito, de Sta. Coloma de Farnés: 25 ptoj. Temo: Laüvola.
XXVII. — Premio de la grupo «Lumon» de Terrassa: 25 ptoj. Temo;
Laüvola.
XXVIII. — Premio de «Agrikultura Sindikato» de Sta. Coloma de Farnés: 25 ptoj. Temo: Laüvola.
XXIX,— Premio de D-ro Ramon Torres i Carreres de Barcelona: 100
ptoj. Temo: Originala aü tradukita scienca studo pri la eltrovo de la radioj
X. (Roentgenologio).
XXX. — Premio de D-ro Sennomulo: 25 ptoj. Temo: Laüvola.
XXXI. — Premio de S-ro Esteve Rossell de Barcelona: 25 ptoj. Temo:
Kio estàs kaj kiel efikas la spiritaj ekzercoj de Sankta Ignaco de Loyola,
kaj la koncerna gvidado de Pastro Vailet de Katalunujo.

LISTO DE VERKOJ RICEVITAJ
1. Vivanta strofo. — 2. Un sonnet sans défaut vaut seul un long poème...
— 3.1 aquelles gràcies en son rostte juntes, cerco disperses per tants rostres d'altres! — 4. Manta sens me mal razona quar ieu non chant plus soven... — 5. Sonetoj kaj madrigaloj. — 6. Amiko fidela, trezoro plej bela.—
7. (sarna devizo) (unua verso: En való Ce simplaj modestaj knabinoj. — 8.
Zanienhof. — 9 Paco, Amo kaj Esperanto. — 10. Progreso. — 11. Kion oni
volas, tion oni povas. — 12. Antaüen! — 13. Patrina Amo.

Pro... kaj Por...
Inter an o de originaloj. — Dum la óeneva Kongreso, ni interpaioladis
kun uiaj amikoj kolegoj F. Schoofs kaj Hromada pri la konveno ke la katalunoj sendu elkatalunajn originalojn al «Belga Esperantisto», 11, Hondstraat, Anfwerpen (Belgujo) kaj al «La Progreso», Socharskà 333, Praha Vil
( e oslovakio) obee al tio kela esperantistoj povu legi en Esperanto literaturajojn malfacile atingeblajn en la propra lingvo. Lastatempe «Amerika Esperantisto», 507 Pierce Building Copley Square, Boston 17, Mass(U. S. A.),
skribe ankaü faris al ni tiun peton. La katalunaj verkistoj estàs do petataj sendi al tiuj gazetoj plej honajn elkatalunajn verka ojn. — Feli e Kataluna Esperantisto, pro sia organeco de la Internaciaj Floraj Ludoj de ni iujare organizitaj povas Ciaiu elCiunaciajn verkajojn publiki, kaj laüeble helpos al la logika peto de niaj kolegoj direktantaj tiujn atindajn gazetojn.
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*Esperanta jurnalista Servo. — Sidejo: Warszawa (Varsovio), Lesznó
28/13. — Ni sciigas i-pere la tutmondan esperantistaron, ke ni us fondis
en efurbo de Pollando, Warszawa, institucion «Esperanta Jurnalista Servo»
kies celo estàs meti Esperanton al la servo de diverslingva gazetaro per
konstanta liverado al gï de iuspecaj presotajoj, ricevotaj de niaj esperantaj kunlaborantoj (precipe ekstere ropanoj.) La iam bezonataj por ni presotajoj estàs jenaj. 1. Aktualaj sciigoj, raportoj kaj artikoloj pri la sòcia,
ekonomia kaj politika vivo. 2. Aktualaj fotografajoj pri la diversaj okazintajoj (katastrofoj, konferencoj ktp.) (Rimarko: Ne ilustra oj, laü kiuj preska
neeble estàs fari bonajn preskli ojn.)—3. Interesaj priskriboj kaj artikoloj pri
la kulturo, civilizacio, moroj, spiritaj movadoj, teatraj okazintajoj ktp. 4.
Tradukoj de plej valoraj noveloj, rakontoj kaj ankaíí priskriboj pri belaliteraturo kaj arto. iuj i supre cititaj presotajoj estos de nila dezire pagataj
afl inter an ataj per similaj de nia lando. — Ni atentigas, ke ni havas nenion
komunan kun neseriozaj korespondemuloj sed, stariginte nian entreprenon
sur firma finança bazo, ni volas fari el Esperanto potencan ilon de gazetara
servo. — Pri la seriozeco de nia entrepreno povas certigi iujn la fakto, ke
nin apogas D-ro Leono Zamenhof. — jurnalistoj, fofografisíojkaj seriozaj
korespondantoj tuj ekkomencu kunlabori kun ni. La Gvidantaro de Esperanta Jurnalista Servo, Leszno 28/13, Warszawa, Pollando»,
<Internacia Centra Komitato de la Esperanto-Movado—12 Bd. du Théatre, Genève. — Gazeta statistiko. — La viglecon de la propagando en monato oktobro pruvas la gazetartikoloj, alvenintaj e ni. — Ni ricevis en lingvoj:
angla 43, germana (Svislando) 79, germana (Germ., A strio, Ce osl.) 21,
franca (Svislando) 90, franca (Franc, kaj Belg.) 12, hispana 19, holanda 2,
itala 4, kataluna 2, pola 1, rusa 1, sveda 1. Entute 275 eltran ajojn en 10
lingvoj. Ni petas Ciujn propagandistojn regule sendi al ni eltran a ojn au
gazetojn, signante la konceruan artikolon per ru a krajono».
Jarlibro 1926. — Ni atentigas, ke korektoj, aldonoj, novaj tekstoj por la
jarlibro 1926 devas atingi la Centran Oficejon is 15 decembro 1925. Ekstere ropanoj volu ne prokrasti tujan sendon de tiaj informoj post ricevo de
la Oficiala Bulteuo au de la nuna gazeto. Adreso: 12 Bd. du Théatre, Genève.
Novaj Kursoj estàs organizitaj Ce niaj viglaj societoj «Barcelona Stelo»
kaj «Nova Sento.» Sukceso premias ties taskon.
Esperantista Klubo Palma. — Novaj kursoj estàs komencitaj tre sukcese
e niaj karaj tieaj samideanoj, gvidataj de nia kompetenta pioniro S-ro N.
Bofill.
Organizita de "Paco kaj Amo» festo por la datreveno de Esperanto,
sukcesegis. Partoprenis gin pli oi 200 personoj, cifero atingita ankoraü en
neniu el la datrevenoj organizitaj anta e e ni. — Rimarkindaj estis la paroladoj de kunsocietanoj Roig kaj Dalmau, ar malgra ke unu ne a dis la alian
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pri siaj temoj, ili klatïgis la internan ideon per la samaj argumentoj. i tio
pruvas ke tiu societo estàs bone saturita de tiu sento kiu vivigas Esperanton.
La Esperanto. Societo en Barcelono «Paco kaj Amo* bele testis la malfermon de unuagrada kurso kies gvidon zorgas Ludoviko Domènech. La testo konslstis el du katalunaj komedioj: deklamado de esperantistaj versajoj,
parolado de Kdo. S. Roig pri la «Celo de la Esperantistoj,» kaj Fino. Palmira Castellví kiel kutinie bone kantls en la Zameuhofa lingvo «La edzi o de
Figaró,» «Via rido,» «La vojo,» ktp. La salono kie okazis tiu alloga testo
estàs bela kaj la aspekto estis impona pro la grandnombro da eestantoj.
Dank' al tiu sukcesa festo la kurso tre estàs eestata kaj tiu antikva societo plivigli as.
"Paris: la 2San de Novembro 1925. — Tre estimata Sinjoro (-ino). —Ni
havas la plezuron sciigi al vi ke A. I. L. E. (Alliance Internationale pour les
Libres Echanges — Internada Unui o por Liberaj Inter an ojJ anta ne
longe adoptis Esperanton kiel Universalan helplingvon. — Tiu- i decido
estàs alprenita post tre vasta enketo kiun A. I. L. E. publikigis en la nionato Septembro de 1' unua jaro kaj pri kiu la granda gazetaro prialudis. —
Konsekvence, A. I. L. E. jam de nun estos la defendanto de Esperanto en
iuj rondoj penetrataj de sia Organo «La Revue de l'Univers»; ia agado
i os plej efika, okazigante la praktikan uzadon de Esperanto inter iaj
Membroj. óia organizo plene favoras por tia celo, tial ke A. I. L. E. nuntempe arigas, cele de internada kunlaborado, proksimume 2.000 Membrojnkolektantojn, ser antojn, intelektulojn - kiuj apartenas al 134 landoj. — Tiuj
Membroj estàs grupigitaj Ia 8 specialaj fakoj kaj iliaj nomoj, adresoj kaj
deziroj pri inter an o estàs publikigataj sesfoje dujare per la «Revue de
l'Univers» kiun du el ili senpage ricevas. Tiurimede, ili kapablas inter ani ideojn, sciigojn, kolektota ojn kaj iujn aliajn utilajn servojn. — Esperanto do renkontas en nia Asocio medion en kiu gi rapide disvasti os per
si niem, kondi e ke oni, de nun, enigu en tiun- i medion esperantistan spiriton —Pro tio, A. I. L. E. petas al la kunlaborado de 100 Delegitoj elektitaj inter la plej konatajdeU. E. A., per senpagaenskribodumunu jaro en siafako
D (Internada Korespondadoh — Tiel rekompencante amikajn rilatojn jam
starigitajn inter A. I. L. E. kaj U. E. A., tiu reciproka kunlaborado de du
gravaj Asocioj plej ege helpos al triumfo de Esperanto. — Vi estàs, tre estimata Sinjoro (-ino), unu el la 100 Delegitoj al kiuj ni nin tumas por doni
la esperantistan anta enpu on al nia Unui o. Ni estos tre feli aj se vi bonvolos, irka vi, ageme propagandi por nia Asocio kaj por ia celo: la Internada Kooperado. Ni sendos al vi la provizon da propagandiloj en Esperanto kiun vi men mendos al ni; kaj baldaü, dank' al vi, Esperanto, apogante sin sur nia universala organizo, i os la kutima interkomprenigilo inter
iurasaj kolektantoj kaj ser antoj. — Porrekompenci viajn elspezojn kaj
klopodojn, A. I. L. E. konsentos al vi propagandan kompenson kies minu-
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niumo estos 5 francaj frankoj po iu nova Membro kiu ali os al A. I. L. E,
per via perado. — Ni sincere antaíídankas al vi kaj restas — Plej samideane Via, = La Administra Konsilantaro — Robert GAFFIOT, — Prezidanto»
—Adreso de tiuj gravaj Unui o kaj Revuo estàs: Boite Postale 49, Paris.—
Ni sincere gratulas la Parizajn saniídeanojn, por tiu nova progreso de Esperanto, kaj rekomendas al niaj legantoj tiujn Unui ou kaj Revuon.
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Bibliògraf io
(Ni recenzos verkojn duope ricevitajn)
HEBREA PROGRESO EN PALESTINO. Eldonita okaze de la XIV-a. Cionista Kongreso en Wien de la Centra Cionista Organizacio. 25X15, 15
pa oj. Senpage havebla de la Centra Cionista Organizacio, London,W. C. 1>
77 Gt. Russel Street.
Jen tre interesa kaj per 16 bildoj bele ilustrita bro uro, kiun la Centra
Cionista Organizacio oficiale eldonis, por informi la esperantistaron pri la
isnunaj progresoj kaj sukcesoj de 1' Cionista koloniza kulturlaboro en Palestino. i donas unue en eneralaj trajtoj la historion de la Cionista movado, priparolas la jur-politikan bazon de la Cionisnio, t. e. la Balfouran
Deklaracion kaj priskribas la organizajojn per kiuj efektivi as la rekonstruo
de la Hebrea lando. La bro uro, verkita en bona Espcranto-stilo kaj kun
malmultaj preseraroj, de D-ro. Imanuel Ol vanger, delegito de la Cionista
Organizacio en Suda Afriko, kaj prezentita al la XVII-a Tutmonda Kongreso de Esperanto en Genève, estàs la dinda tasko por la rekonstruo de la
detruita hebrea popolo.
PSIKANALIZO KAJ EDUKADO, de Pierre Bovet, direktoro de Instituto J.J.
Rousseau. Tradukita de rondeto de edukistoj okaze de la unua esperanta
Somera Universitato. Genève, 1925. 37 pagoj, 21 '/, X 16. Prezo: ne montrita.
El tri Capitroj konsistas la scienca verketo: 1 Kio estàs psikanalizo, II
La psikanaliza metodo kaj iaj procedoj, III La analiza psikologio kaj iaj
aplikoj en edukado.
iu apitro, korekte tradukita, estàs valora kaj grava pa o en la mondon de 1' plej grandaj misteroj. La studo de la subkonscio, la esploro de tiel
multaj fenomenoj, pri kies deveno ni preskaü neniam atentas, estàs kulturata de tiel malmultaj homoj, ke la veiko certe vekos intereson Ce la esperantístoj kaj estos efika kontribuo al la diskonigo de psikologio.
Kiom povas helpi psikanalizo en edukado la legantoj povos trovi en la
nomita verko, kiun ni varme rekomendas al iuj, precipe al edukistoj.
NOVELOJ

de Hènryk Sienkiewicz, el pola lingvo tradukis Lidja Zamen-
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hof. XVI volumo de Internada Mondliteraturo, atinda kolekto eldonita de
Ferdinand Hirt & Sohn, Leipzig, 1925. 64 pa oj, 19VaX 13. Prezo: 1.60 Rm.
Certetiu i nova volumo de Internada Mondliteraturo superas multajn
el la anta e apeiintaj, ne nur pro la beleco de la enhavataj kvin rakontoj
sed ankaü pro la flueco de stilo de la tradukintino. Sienkiewicz, la mondkonata a toro de Quo vadis, donas tian vivon kaj animon al siaj pa oj,
ke iam oni Iegas lin kun granda plezuro.
La elektitaj rakontoj estàs belegaj. Oni malfacile povus diri kiu el il
estàs la plej atinda. Sen preseraroj, gramatike korekta, le nova libro tiel
zorge eldonita el Eldonejo Hirt, meritas lokon en la biblioteko de du esperantisto.
ELEMENTOS DE ESPERANTO. Grainatiko por hispanlingvanoj, verkita
de Fernando Soler Valls. Valencio, 1925. 32 pa oj, 16 X 11. Prezo: 0.25 pt.
La aütoro celas per tiu d gramatiketo helpi ladisvastigon de nia afero.
La enhavo estàs korekta kaj simpla: tafiga por la celo de la verkinto.
Vi SOLA, ESPERANTO, POVAS FARI TIAJN MIRAKLOJN.

Unuakta origina-

la teatrajo de Arturo Ghez, preiniita e la X Internaciaj Floraj Ludoj. Eldonita de A. Paolet, s. Vito al Tagliamento (Italujo) 1924. 40 pa oj, 12X8.
Prezo: 1.50 liroj.
Tre sprita komedieto, facile ludebla e esperantaj festoj. Dank' al Esperanto du fu istoj.pentristo kaj muzikisto, trovas riCecon. Amerika milionulo savas la du mizerulojn kaj la ceterajn rolulojn.
Se ni esceptas tri a kvar gramatikajn erarojn, ni povas diri ke la aütoro sukcesis doni al ni belan kaj amuzan teatrajon.
POSTMORTA VlVO. Fragmento el la Spirita Mondo de Wanisaburo
Deguti, el la japana lingvp tradukita de Tadakacu Juri. Eldonejo Ooinoto,
Ajabe, Kioto-fu, Japanujo, 1924. 12 pa oj, 18 Va X 13. Prezo: ne montrita.
Oomoto, la nova spirita movado en Japanujo, vekis intereson e diversaj esperantistaj medioj kaj pro tio la tradukinto volis doni al ni ian instruon pri la stato de la animo trans la morto.
La elektita fragmento priskribas kie kunvenas la spiritoj post la morto de la korpo, kien ili iràs post la restado en la Intera Regiono, k. t. p.
Eble la legado de la verketo estàs interesa kaj instrua, sed mi nenie
trovis intereson nek instruon. io ajnas al mi rakonto por malsprituloj, se
mi sincere devas diri mian opinion.
La teksto estàs sufi e korekta kaj facila.

EN LA MONDON VENIS NOVA SENTO, Poemeto kun aldono de kelkaj ka-

tolikaj poezioj kaj psalmo de F. Pizi. Eldonejo A. Paolet. S. Vito al Tagliamento, 1925, 24 pagoj, 22 X 15. Prezo: 2 liroj.
La poemo enhavas kelkajn originalajn pensojn. La ceteraj poezioj meritas anka la don, se oni ju as ilin el lingva vidpunkto.
Zorge presita, la libreto fari as interesa, precipe por katolikoj.

—
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ESPéRANTA LEGOLIBRO. Originale verkita de B. kaj E. Migliorini. Eldonejo de A. Paolet, S. Vito al Tagliamento, 1925. 144 pa oj, 16 l /aX12.
Prezo: 5 liroj.
La verko konsistas el tri partoj: I Tia la vivo. II Tra la lingvo. III Tra
la literaturo. La a toro erpis la tutan euhavon de la libro el gazetoj kaj
zorge ordigis illa por doni al niaj lernautoj inalkaran kaj atindan legolibron.
Sur pa o 11 «antaü fermi» kaj «post esti» estàs forigindaj. —SALJO.

Nova Granda Libro en Esperanto. — Estàs jam tute presita la «Kataluna Antologio,» aperinta je la fino de Novembro. Tiu i granda verko
enhavas elektitajn pecojn de kataíunaj poetoj kaj prozistoj, antikvaj
kaj modernaj. ói estàs presita sur linpapero (la tuta eldono estàs «bibliofila») kaj okupas pli oi 400 pa ojn kun formato 22 x 16 cm. La versaj kaj
prozaj tradukoj estàs faritaj de lertaj kataíunaj esperantistoj sub la gvido
de Jaume Grau Casas, kompilinto de la «Antologio.» ia stilo estàs plene
fundamenta. Krom la tradukitaj literaturajoj estàs en la libro noto bio-bibliografia pri iu a toro, kelkaj popolkantoj verse tradukitaj kun la melodioj, kaj studo pri la kataíunaj lingvo kaj literaturo. En tiu i studo estàs
speciale pritraktataj la verkoj de la famaj mezepokaj trobadoroj, Cu provencaj, cu kataíunaj. Estàs anka rimarkindaj kelkaj komparoj de la kataluna
lingvo kun la hispana, la franca kaj la itala. La «Kataluna Antologio» kostas,
afrankite, por iuj landoj, escepte tiujn de la Iberia duoninsulo: du dolarojn,
dekunu svisaju frankojn, ua ilingoju. En la Iberia duoninsulo gi kostas 13
pesetojn. iu ekzemplero (kiu estàs solide biadita kaj pezas unu kilogramon) estos sendata en rekomendita paka o. Petu informojn de «Komitato
por Kataluna Autologio:» S-ro Eduard Capdevila, kasisto, str. Carders, 29
Barcelona.

Nekroloéo
Nia aragona maluova amiko, fervora agema samidcano, Emilio Gastón
Ugarte, Vicdelegito de U. E. A. en Zaragoza, kie li profesie estis inteligenta advokato, kaj politika a toiitatulo, forlasis nian niondon. Tiu mal ojiga
sciigo, kiun ui ricevas de nia samideano Valentí Alavedra el Terrassa, vere
agrenas nin, la katalunlingvan samideanaron, Car S-ro. Gastón estis unu
el la malniultegaj hispanlingvaj samideanoj, kiu efektive konis nian Federacion, niaju kongiesoju kaj ceterajojn, kaj ilin komprenis kaj estimis. Certe la aragonaj samideanoj, pranepoj el re oj de la estinta Katalun-Aragona
Konfederacio, pli facile koniprenas nin. Lia samurbano kaj kunbatalanto,
advokato anka , Manuel Maynar, Delegito de U. E. A. en Zaragoza, same
estimas kaj komprenas nin. Kiel tiu-Ci, Emilio Gastón estis Honora Membro de K. E. F. Lastatempe ni vidis elokventajn pruvojn de espéranta fervoro kaj oferemo de nia jus formortinta amiko. Lia malapero estàs tre beda rinda perdo por nia niovado. Al lia familio ni esprimas plej sinceran
kondolencon, kaj esperas fortecon elporti tian malfeli on.
Presejo J. Vinyals, Plaça Constitució, 6 : BARCELONA (Sarria)

Interskanéko — Gazetoj ricevitaj
Heroldo de Esperanto. Horrem bei Koln, Germanlando.
La Revuo Orienta, Japana Esperanta Instituto, Tokio, U igome,
in Oga ama i 111-14.
Amikeco, Internacia Esperantista Klubo, Koblenz am Rheín, Eltzerhoístr. 5. (Germ.)
The Brjtish Esperantist. British Esperanto Association, 17, Hart
Street, London W. C, 1.
La Kolportisto, Dumonata — Senpaga. — Esperanta Kolportista
Asocio. 64, St. Thomas Road, London, Noríh, 4.
Literaturo, Brita Esperantista Asocio, 17, Hart Street, London,
W. C. 1. (ne plu aperos).
Bulteno, Antverpena Por-Esperanto Propaganda Komitato, Sniedersstraat, 51.
La Progreso,
charskà. 333.

e oslovaka Asocio Esperantista, Praha VIL So-

Espero Katolika, Internacia Katolika Unui o Esperantista. F-ino"
M. Larroche, 55 Rue de Vaugirard, Paris (6.)
Marto, Oficiala organo de Germana Esperanto-Ligo en e oslovakujo. Haida — (Bohemujo).
Informoj, Esperanto-Asocio de Estonio. Tallinn, postkast 6.
Agrupación Escultista, Carrer Argentona, 3 i 5, Barcelona
(Gràcia).
Katolika Mondo, Universala Organo por tutmondaj interesoj Katolikaj — Zug, Svislando.
Esperanto, Ploesti, Placo Unirei n.° 24, Rumanujo.
Espero Teozofia, Organo de Teozofia Esperanta Ligo. Krakovskà
17, Praha II, e oslovakujo.
Belga Esperantisto, Oficiala Organo de la Belga Ligo Esperantista, Kleine Hondstraat, 11. Antverpeno.
(daurigota)

Àngel Ualdepenas

Jam aperis

Kataluna Antologio
-

Grau

Pelayo, 6, pral

BARCELONA

Vestits i abrics de tota mena a mida per a home, des de 130 ptes.,
a 175 ptes. els de millor qualitat.

kompilita de
Jaume

Sastre - Tajloro

Casas

Bon tracte

Bon treball

416 pa oj 22 X 16
iu kataluno nepre devas a eti
kaj diskonigi la plej grandan verkon de 1925

'

Vidu detalojn sur pa o 268.

"Kataluna Esperantisto"

ESPERANTO UZATA
Pelayo, 6, pral.

BARCELONA

Nota. Als esperantistes,*10 per cent de
descompte.

ATENTU ESPERANTISTOJ!

•
IUMONATA 16-PA A GAZETO

OFICIALA ORGANO
DE LA

Internaciaj Floraj Ludoj
Plej bonaj verka oj de plej bonaj
a toroj ieaj.
Tradicie tre bona la stilo kaj presó.
i Jarabono:6 svisaj fiatikoj a l'50 usonaj
dolaroj aü egalvaloro efektivigebla en
Barcelona.
*
Adr.: Carrer València, 245-BARCELONA

i

Ciuj gazetuj kiuj bonvolosrepresi nian anoncon, rajtos similan pri si, por kio bonvolu sendi
tekston publikigotan.

Se vi deziras nur por 2.50 svisaj
fr. au egalvaloro, konati i kun ta
vivo, moroj, kulturo, literaturo k. '
t. p. de la búlgara popolo,
ABONU LA GAZETON

Búlgara Esperantisto
kiu dum sia 7.a jaro donos dekdu
16 - pa ajn numerojn nur en
'esperanto.
ELEKT1TAJN

OR1GINALAJN

KAJ

TRADUK1TAJN VEI KOJN

vi legos en «Búlgara Esperantisto»
nur kontra 2.50 sv. fr. jare.
ion adresu: BúLGARA ESPERANTISTO

str. Car Boris, 69 - Sofio (Bulgario)

1

