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La utilitat de l'Esperanto
En aquests úllims mesos hem fet servir repetidament de tema per als
nostres articles les converses tingudes a Barcelona amb ciutadans dels nous
Estats d'Euiopa. Els nostres lectors deuran recordar els comentaris que hem
escrit a propòsit d'una conversa amb un jove finlandès, i d'una altra conversa
amb una senyoreta txeca. La cosa que no hem dit encara, i que volem dir
avui, és que aquestes converses van ésser possibles gràcies a l'esperanto. Un
amic català, excel•lent esperantista, tus féu d'intèrpret prop dels nostres interlocutors, que posseïen també perfectament l'idioma auxiliar internacional.
Aquests casos pràctics ens han demostrat d'una manera directa que l'esperanto té ja avui una utilitat innegable per a la comunicació entre homes de
llengua diferent. Ni el jove finlandès ni la senyoreta txeca a què al•ludim sabien, a part de la pròpia llengua nadiua, altre idioma sinó l'esperanto. 1 com
que ni la llengua finlandesa ni la llengua Ixeca tenen difusió extraterritorial,
el llenguatge que els dos viatgers empraven, a través d'Europa, era l'esperanto. I ells, com tants centenars i tants milers d'esperaiuistes, poden anar pel
món sense grans entrebancs, amb aquest lleuger bagatge lingüístic.
No és fàcil dir amb tota seguretat quin serà l'esdevenidor de l'esperanto.
Però ha arribat aquest a un punt d'expansió i a un grau d'utilitat que el fan
digne, almenys, d'un respecte provisional. A hores d'ara ens sembla completament fora de lloc el fer mofa de l'esperanto, com encara és costum, per part
de molts, a Catalunya. Convé no confondre la causa de l'idioma internacional
amb les extralimitacions i extravagàncies dels seus partidaris excessivament
ingenus. Potser hi ha hagut per part d'alguns esperantistes una manifestació
massa pueril d'entusiasmes, i s'ha caigut, en determinats casos, en una.mena
d'exhibició pintoresca de les coneixeuces esperantistes. De totes aquestes
coses no en té cap culpa l'idioma compost pel doctor Zamenhof.
D'un editorial de «La Publicitat»
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Pri niaj kursoj
Denove la esperantistoj kome-ncis en siaj grupoj kursojn de la ligvo
internaria. Post la dunisomera ripozo konienci is la aütuna plugado kaj jeu
ni atendas laprintempan rikolton. Cu ai rikoltos multnombran kaj bonkvalitan frukton aíi ni vidoskiel kutime ke la noiubro de komencintoj iom post
iom malgrandi as kaj ke fine restas kelkaj fervoraj lernantoj, kiuj alvenos al
la fi no de lakurso kun supra a kono de lingvo?
Ni konstante spertas, ke la unuagradaj kursoj liverassaniideaiiüjn,kiuj
povas legi kaj skribi Esperanton pli inalpli bone, sed al ili multo matikas
por havi plenan konon pri la mekanismo de la lingvo. eesto en supera kurso estàs nepre necesa por kompletigi la embrian konon. Tamen, graudaj raalfacila oj prezenti as por efektivigí tion. Unue la grupo ne trovas facile
spertulon, kiu povtis preui sur sin la taskon de vere supera kurso kaj ne
Chi lingve sperta esperantisto tafigas por tia ofico. Krom tio, la malsano de
neperfekteco estàs malnova kaj esperantistoj el launuaj rikoltoj ne estàs
sufi e poluritaj por doni la necesan helpon al la novaj. lli neniam nietis al
si en la kapon, ke ili devas ellerni la lingvon.
Nia kara kunbatalinto Hodler iam diris en tre interesa aitikolo, parolante pri la novaj lernantoj "kiani oni povas iom paroli pri elementaj aferoj,
oni rezignas je plua studado". Prave, vi facile povas konstati kiel sensignifa nonibro eestas superan kurson. Kio do fari is el la unuagradaj lernintoj?. Tute simple; au ili supozas ke la atingita scio sufi as por inter an i
sensencajn po tkartojn, aü ili pensas, ke ilia kapo ne ta gas por plua studado. Ili anka povas esti instigataj al la forlaso de la komencitaj studoj, kiam
ili trovas, ke Esperanto ne donas hodia sufi e praktikan profiton.
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Ne estàs nia intenco longe paroli pri la hodiafla utileco de nialingvo
internada. Ni celas precipe iom helpi al la enradikigo profunda kaj vera
de la lingvo. Pri la utileco, flanka aspekto de idealistoj, ni povus trovi argumentojn kaj pravigojn sed tio ne estàs nia celo.
Esperanto, krom laflanko amuza, el kiu oni povas eltiri la volan porcion — kion cetere oni faràs tre malavare—havas pli altan kaj noblari celon
en la mondo, oi intei ati ado de po tmarkoj, po tkarkoj senenhavaj k. t.
p. Por tio suíicas supraja lernado; por tio estàs suf i a kelksemajna studado.
Tiaj esperantistoj restos en niaj vicoj ne pli longe oi is ilia kolektemo atí
scivolemo estos kontentigita. Ceite ni povus fari iun escepton kaj konstati
ke post la vekita scivolemo venas plena sindono al la iuternacilingva efero,
Qenerale neniu estàs malkapabla por ellerni Esperanton. Volo estàs
sufi a por tio kaj ne granda intelekto. Pli oi unu fojon mikonstatis en miaj
kursoj, ke pli multe progresas en la lernado ne tiu, kiu havas lingvistikajn
konojn kaj eneralan intelektan kulturon, sed tiu, kiu sin donas plene al la
studado, kies entuziasmo kaj lernemokompensas la mankon delnstruo.
Sekve, kion oni devas fari por konservi la maksiímunan uombron da
leruantoj kaj eltiri plej altan pozitivan profiton el niaj kursoj?
Anta io oni devas elekti — se oni povas elekti, kompreneble — taiígajn gvidantojn de la kurso. Ni jam diris pli supre, ke ne Ciu esperantisto
ta gas por instruí Esperanton. Ne sufi as, ke la instruanto parolas kaj skribas korekte la lingvon — en nia nacia lingvo niem ne iu kiu uzas la lingvon
bone, povas preui sur sin la gvidon de kurso — :estas necesaj kelkaj aparta] kvalitoj por doni vivon al la kurso, konservi la leruantojn en konstanta
intereso kaj reteni ilin apud si is la fino de la kulturata verko.
La kursgvidanto sondu la psikalogion de Ciu nova adepto, li esploru
kaj eltrovu la inklinojn de la varbito por trovi la ustan nwlfermajon tra kiu
li inokulos la semon de intereso, sindonemo kaj asimilo. Se li sukcesos sur
tiu i vojo, se li tiarnaniere povos altiri la valorajn elemeutojn novajn,tiam
facile malfermi os rekta vojo por sentigi la spiriton de la lingvo.
Kiel iuj naturaj lingvoj, Esperanto, ne malpli natura oi ili, kiel pruvis
diversfoje nia kara profesoro Dalmau, havas sian propran pesonecon, sian
spiriton. Se la uzanto ne konati as kuu tiu spirito, tiam la lingvo fari as
pezakaj nefleksebla, sed se oni venkas in, oni renkontigas kuu elasteco,
fleksebleco, kiuj mirigas la lernanton pli kaj pli.
Ni multobligu niajn klopodojn por doni al la kursoj la niaksimumon da
favoraj ancoj por reteni la konvertitojn kaj tiel ni evitos tiau amasi ou de
lingvaj mallertuloj, kiuj ne seutas inklinon legi niajn gezetojn, niajn literaturajn verkojn k. t. p. Tia rezultato ne estàs naskita de la lingvo meni,
i ne devenas de individua inallerteco: ni mem estàs kulpaj, ke ni ne sufi e
kulturas la ellernigadon. Ni propagandas kaj uzas niajn fortoju por la elementaj kursoj kaj al la superaj ni donas flankan gravecon kaj vivon tre
mallongan.
Tro ofte ni propagandas, ke Esperanton oní povas lernj en la dauro de
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kelkaj horoj, ne atentante pri tio, ke i postulas kelkajn monatojn de profunda studado, konstanta ekzerci ado kaj praktikado. La lernantoj estàs tiel
konvinkitaj, ke kelkaj lecionoj suíicos por koni la novan lingvon, ke ili forlasas la studon postkelka tempo konstatinte ke la afero ne inai as kiel ili
anta supozis.
Ni diskonigu la facilecon de Esperanto, sed ni ne diru tion tiel ke oni
povus kredi pri absoluta facileco. La facileco de la Zameuhofa verko rezultas el la malfacileco de la naciaj lingvoj kaj nur kompare al ili i prezentas
tiunaltan gradon de stipereco kaj facileco. Ni diru al la novaj lernantoj,
ke la tasko, kiuu ili entreprenas, postulas siuoferemon, konstantecon kaj
intelektan stre on. Se ni agos tiel ni evitos, ke multaj homoj eklernas la
lingvon kaj poste fari as iaj nialamikoj.
Nuu, e la komenco de la lastaj kursoj, ni pripensu kiel grava estàs
nia instrua tasko por la bono de nia afero. Ni klopodu por ke la novaj varbitoj isosté konverti u.
S. ALBERICHJOFRé

La Malsanktigita Sabato
de I. Zanéwill

Alproksimi is la momento en kiu niortos la pola centjara avino. La
la averto de la kuracisto, ajnis ke i restos viva nur unu dolorigan horkvaronoiif ia malsano estis subita, kaj la genepoj, kiujn repro eti i iani
uadis, ne povis eesti.
i jam trabatalis la grandan ondon de doloro, kaj estis flosanta preter
la limojn de sia tera rifugejo. La flegistinoj, forgesante la cnon ka zitan
al ili de ia plendemo kaj iaj tropostulaj skrupuloj pri la man a oj, sin
klinis súper la lito kie ku is la velkinta esta o. lli ne sciis, ke i denove
travivas la unikan grandan okazon de sia vivo.
Anta preska kvardek jaroj, kiam (kvankam jam preska sepdekjara, kaj vidvino) pola vilago formis ian tutan horizonton, i ricevis leterou.
i alvenis je la antaflvespero de sabato en iu tago de pluva somero. ói
venis de ia fileto — ia sola filo — kiu estris kamparau gastejon je distanco de tridek sep niejloj, kaj estis patró de familio. i malfermis la lcteron
kun febra maltrankvilo. ia filo eslis kvazafi la pupilo de sia okulo. La
maljuna virino avide legis de dekstre maldekstren la hebrean skribajon.
Poste malforteco kaptis in, kaj i preska falis.
Enigita sufi e senzorge en la kvar pagoj estis frazo, kiu por i elstaris
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kvaza per literoj el sango. tMi ne sentas min tre sana nuntenipe; la vetero estàs tiel subprema kaj la noktoj estàs nebulaj. Sed estàs negrave;
mia digesto estàs iom malordigita, jeu cio». Trovi is en la koverto rubloj
por i, sed i lasis ilin fali planken sen rimarko. Panika timó, voja antepli
rapide oi la malakurata po to tiama, jam anta e portis famon pri subita
atako de olero en la distrikto kie Io is la filo. Jam dum la tuta tago, timego pri ia knabo ondadis irka sia koro; la letero konfirmis iajn plej terurajn anta timojn. E se la unua tu o de la fiolero-diablo ne estis sur li
kiam li skribis, tamen laü sia pròpia konfeso li estàs en tia stato, en kia la
malsano plej facile atakas. Jam min li estàs sur malsanlito — ne, eble sur
mortlito, se ankora ne mortinta. E en tiu tempo la avineto estis vivinta
preter la ordinara a o; i jam vidis morti multajn homojn, kaj sciis ke la
Mortan elo ne iam malrapide plenunias la taskon. Dum epidemio, li estàs
tro okupata por dedi i multe da tempo al iu paciento. Patrina instinkto
ektiris la kordojn de sia koro, logante in al la filo. La fino de la letero ajnis enteni specialan a guron: «Venu balda por viziti min, patrineto. Mi
ne povos viziti vin dum kelka tempo». Jes, i devas iri tuj — kiu scias ke
tiu ne estos la lasta fojo je kiu i rigardos lian viza ou?
Sed jen venis terura penso por haltigi in. La Sabato jus komenci is
— anta moniento. Veturado, rajdado, ia voja ado estàs nialpermesitaj
dum la venontaj dudek kvar horoj. Freneze i pripensis la siiuacion. La religió permesas la malsanktigon al la Sabato nur laü unu kondi o — ke oni
per tio savu vivon. Per nenia stre o de logiko povis i sin trompi en la
kredon ke la resani o de sia filo dependas de Sia apudeco — ne, analizinte
la aferon kun la kruela senkompateco de skrupula konscienco, i konfesis
ke lia malsano mem estàs nur kredebla hipotezo. Ne; iri nun al li sendube
estus rnalsanktigi la Sabaton.
Kaj tamen, sub sia tuta rezonado, ia konvinko ke li estàs morte malsana, ia decido ekiri tuj, neniam anceli is. Post doloriga baraktado i
kompromisis. Si ne povas iri per vetuí ilo — tio laborigus alian personon,
krom in niem, kaj, plie, necesigus financan negocon. i devos piediri.
Kvankam peke estàs transiri la limon de du mil jardoj preter la vilago —
la distanco fiksita de rabena le o — tio estàs neevitebla. Kaj el iaj vojagmetodoj, la piediro estàs nepre la malplej peka. La Sankta Dio — Li
estu benata—nepre scias ke i ne volas labori; eble en Sia kompato Li senkulpigos maljuuulinoii, kiu neniam anta e malsanktigis Lian ripoztagon.
Kij tial, tiun saman vesperon, rapide maii inte, kaj metinte en sian
bruston la karan leteron, la avineto zonis la vestajon por mar i la tridek
sep mejlojn. i ne preuis bastonon, ar tion porti, laü la talmuda difino,
estàs labori. Nek i povis porti ombrelon, kvankam estis pluvsezono. Mejlon post mejlo i pa egis vigle anta eii, al tiu pala viza o kiu ku is tiel
malproksime preter la horizonto, kaj tamen iam brilis aiita
iaj okuloj
kiel gvidanta stelo. «Mi venas, mia afido», i murmuris, «la patrineto estàs survoje».
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Èstís varmmalseka nokto. La ielo, ru a per stranga, hektika, kvaza
sor a lumo, ajnis pendi súper la tero kiel erkmantelo. La arboj, kiuj borderis la vojon, estis vualitaj per ifonsimila vaporo. Je hoktmezo, la nebulo
ka is la stelojn. Sed la avineto sciis, ke la vojo rekten kondukas. La tutan
nokton i mar adis tra la arbarego, seiitima kiel Una, renkontante nek hoiiion nek beston, kvankam la lupo kaj la urso enlo is iajnprofunda ojn,
kaj serpentoj sin ka is en la arbetoj. Sed nur la senofendaj sciuroj ekkuris
trans la vojeton. La mateno trovis in ellacigita, kaj preskaü lama. Sed i
da re mar adis anta en. Preskaü la diiono de la vojago ankora restis por
fari.
i kunportis nenian man a on; tio Ci, anka , estàs kontra lega ar o,
i nek povas a eti ion je la sankta tago. i diris, inarsante, la Sabatmatenan pregon, esperante ke Dio pardonu la niankon de respekto. La ripetado
donis al i partan forgeson pri iaj doloroj. 'Kiam l pasis tra vila o, la terura famo pri ïiolero estis konfirmita: i flugilojn donis al iaj piedoj dum
dek minutoj, poste korpa malforteco estis pli venka oi io alia, kaj i estis
devigata klini sin sur la barilo e la irka a o de la vila o. Estis preskaü
tagmezo. Pasanta almozulo donis al i pecon da pano. Feli e i estis sen
butero; tial i povis in man i kun nur malgrandaj duboj pri tio, u i anta e tu is ion malpuran. i rekoniencis lamar adon, sed la momenta ripozo
nur kaúzis ke iaj piedoj sin rnovu pli dolore kaj malfacile. Pla us al i
bani ilin en rivereto, tio anka estàs malpermesita. Si elprenis de sia brusto
la leteron, kaj relegis giti kaj sprónis sian malplii anlan forton per krio:
"Kiira on, mia afido! la patrineto estàs survoje." Tiam la plunibkoloraj uuboj fandi is en akrajn Iiniojn de pluvo, kiu batis al i la viza on, refre igante
in dnm kelkaj moinentoj, sed balda inalsekigante in isha te, plipezigante la saturitaju vestojn, kaj igante la vojon amaso da koto, kiu ankorau
pli malhelpis iajn malfortikajn pa ojn. Rekte kontra la vento kaj la blovata pluvego i antaüen lametis. Jani konsumis sin nova timó — u i havas
forton por daiírigi? Citin momenton i malpli rapidi is; i sin movis kiel
heliko. Kaj ju pli malrapide i iris, des pli vigli is ia antaúsento pri tio kio
in atendas je la fino de la voja o. u i e a dos lian niorthoran vorton?
Eble — terura penso! — i alvenos nur sufl e frue por rigardi lian mortintan
viza on. Eble jenmaniere punos in Dio pro sia'malsanktigo al la Sankta
tago. "Kura on, mia afido!" i plorkriis. "Ankora ne mortu! La patrineto
venas!"
Cesis la pluvo. La suno aperis varma kaj arda, kaj sekigis al i la manojn kaj la viza on, poste denove per vito saturis ilin. iu colo jam estis
torturo, sed la kura aj piedoj ankorau antaüen dolore rampis.Estis mortanta
vo o — ankorau tre malproksima, ho ve! — kiu alvokis Sin, kaj dum i sin
trenis antaüen, Si respondis, «Mi venas, afido mia! Kura on! la patrineto estàs survoje. Kura on! Mi rigardos vian viza on; mi trovos'vin vivanta.»
Foje vagonisto rimarkis ian mizeron, kaj proponis al i veturon, sed i
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obstine skuis nee la kapon. La senfina posttagmezo pasadis — i ranipis
la la aibara vojo, faletantede tempo al tenipo pro absoluta sveneco, kaj
sirante manojn kaj viza on per la domoj de la vojbordo. Fine mallevi is la
kruela suno, kaj malbonodoraj nebuloj levi is el la arbaraj lagetoj. Kaj ankora la longaj mejloj etendadis sin, kaj ankora i malrapidis antafien, letargia pro ellaci o, apena konscia, kaj farante iun pa on nur pro tio, ke
Si jam faris la anta an. De tempo al tempo iaj lipoj murmuris, «Kura oni
afido mia! Mi venas». La Sabato jam fini is anta oi la avineto, difektita
kaj sanganta, kaj nur ne tute svenanta, alrampis al la gastejo de sia filo, Ce
la bordo de la arbaro. ia koro estis malvarma pro fatala antaïítimo. Ne
montri is irka la pordo la kutima sabatnokta amaso da polaj kampara"
noj. La sono de multaj vo oj, strange kantantaj hebrean himnon, elondi is
al la malluma ekstero. Kaftanportanta viro malfermis la pordon, kaj me anike levis la montran fingron por ke Si eniru senbrue. La avineto enrigardis
en la malanta an ambreton. ia bofilino kaj iaj genepoj sidadas sur la
planko — la sidloko de funebrantoj.
«Benata estu la justa Ju anto!» i diris, kaj iris al si la jupon. «Kiam
li mortis?».
«Hiera . Ni devis rapide enterigi lin antafl la komenco de la Sabato».
La avineto levis la tremantan vo ou, kaj partoprenis la himnon, «Mi
kantos novan kanton al Vi, ho Dio; per dekkorda harpo mi kantos la dojn
al Vi!»
La flegistinoj ne povis kompreni, kia subita enfluo de forto kaj impulso
levis al sidpozo la kvaza momian figuron. La avineto ovis en sian velkintan bruston la malgrasan manon kaj eltiris paperon, eluzitan kaj flavan
kiel i mera, kovritan per strangaj hieroglifoj, kies koloro jam de longe pali is. i tenis gin premé al la malhelaj okuloj — bela lumo venis en ilin, kaj
heligis la milionosulkigitan viza on. La lipoj sin movis trénie; «Mi venas,
Saíido mia!» i murmuris. «Kura on! La patrineto estàs survoje. Mi rigardos vian viza on. Mi trovos vin vivanta!»
El la angla tradukis
LOUISE BRIQGS
Premiita en la XII Internaciaj Floraj Ludoj

CfJ

C£J

C$3
Scienco kaj Miraklo

En cïu tempo la problemo pri kunigebleco au nekunigebleco de miraklo
kaj scienco vive estis diskutata. Anka en nia epoko i estàs pritraktita
en multaj libroj kaj bro uroj. Anta nelonge la fame konata universitata
profesoro Dro. Johano Ude en Graz, kiu ja doktori is en teologio, filologio,
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tir-kaj natursciencoj, en publika kunveno respondis al la ateisto kaj migranta paroladisto Dro. Aigner jene pri la problemo:
Ateisto, rnonisto, materialisto, kiu deklaras.ke ekzistas neniu Dio, neniu kreinto, devas diri, kiel Dro. Aigner, ke miraklo ne estàs ebla. Sed mi
estàs konvinkita kristano. Estàs do vasta fendego inter Dro. Aigner kaj
mi. Se tamen Dio ekzistas —kaj mi absolute ne dubi povas pri Ha ekzistado — tiam la ebleco de mirakloj estàs evidenta. Certe, kiu neas tion, tiu
konsekvence anka devas nei miraklojn. Oni ja asertas, ke la ekzakta
scienco ne povas toleri miraklon, ke miraklo kaj scienco ne estàskunigeblaj,
Car la ekzakta scienco konstruas sui la ekzisto de naturle oj, sur la nevariebleco kaj eterneco de la naturle oj. Kaj la miraklo, diràs la kontestanto
de Dio, trarompas la naturle ojn, la miraklo trabre as la seninterrompan
ka zan rilatecon de la naturo kaj per tio malebligas la sciencan esploradon.
Mi mem dum longaj jaroj fakstudadis natursciencon, dum kvin jaroj
zoologion kaj botanikon kaj dum du jaroj kaj duono medicinon. Mi do konas la ekzaktajn metodojn tiom bone kiom Dro. Aigner, kaj mi lernis ilian
aplikadon. Mi konas kiel li la valoron de la grandaj naturle oj: lakonstantlegon de la materio, la konstant-le on pri konservado de energio, la legon
pri transformado de energio kaj la entropian le on. Tiuj legoj efikadas hodia tutsame kiel hiera kaj mi scias, ke ili morgaíi efikados same kiel hodiaü. Mi konas la grandajti le ojn de la vivo, la le on, ke io vivanta devenas
nur de io vivanta, kaj la alian legon, ke iu ovo devenas de alia ovo, iu elo
de alia celo kaj iu elkerno de alia elkerno. Sed mi tuj devas konstati, ke
Dro. Aigner pridubas la ekziston deia narurle oj kaj ke li trarompas ilin.
Car por la ekesto de la unua vivo tiuj legoj, la li, ne ekzistas. Li pretendas,
ke io vivanta devenis el io senviva. E konsentante pri la never ajna o, ke
la vivo venis sur la teron de alia planedo, gi tamen iam kaj ie devis ekesti,
kaj, se ne per kreado, kiun Dro. Aigner malakceptas, per pranasko! La konata paleontologo Dro. Branca (Berlino) skribas en sia bro uro «Der Stand
unsrer Kenntnis vom fossilen Menschen» (La grado de nia kono pri la fosiIa homo): «Ciu kiu akceptas pranaskon, devas scii ke li, Ce nia ekkono de
la naturo, akceptas miraklon, miraklon akurate tiel grandan, kiel tiu, kiun
la eklezio akceptas. La tuta diferenco tiam konsistas nur en tio, ke oni Ci
tie la agon, kiu efektivi as kontra la naturlego, t. e. tiun miraklon, alkonfidas al absolute senviva kaj senspirita materio, dum tie oni kredas, ke puré spirita estajo, nome Dio, efektivigis la miraklon».
Kiam la diiste konvinkita homo konstatas miraklon, tio tute nedisrompas la naturlegon. La le o efikas poste kiel anta e. Nur en i tiu speciala
okazo iu forto, kiu staras súper la naturfortoj, kiu ilin regadaskaj estradas,
nome Dio, en sia libereco intervenis.
Kaj por la diiste pensanta homo estàs per si mem afero komprenebla,
ke Dio el pli altaj, súper la naturo ku antaj motivoj, en certa kazo povas
efiki kontra la naturlego. Estus Dio bela, kiu ne povus trarompi la naturle ojn de li mem kreitajn!
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Miraklo en la propra senco estàs ja «eksterordinara, konkreta fenomeno, kiu, superaute la kapablecon de la nuraj naturfortoj, estàs la rezulto de
la sola kaj senpera volo de Dio», La miraklo do ne estàs senka za f enomeno, Car i efektivi as per la interveno de Dio. Sed i anka ne estàs laü-kaprica fenomeno, sed i servas al pli alta, súper la naturo trovi anta, religia
celo. En la miraklo ku as do tendenco, sed nenio mallogika estàs en i. Tamen tute mallogika estos tio, kion diràs Zola kaj kion devas diri kun li iuj
monistoj: «Mi ne kredas je miraklo, kaj mi e ne kredus, se mi vidus, ke
iuj malsanuloj subite estus sanigitaj». Kontraütia «sensupozemo» citi pruvado estus absolute vana.
Sed pot konstati, ke iu fenomeno estàs mirakla, oni tute ne bezonas
esti iu scienca fakulo, nek medicinisto, nekfilozofo, nek teologo neknatursciencisto ktp., oni nur devas bone uzi siajn sentojn. u mi devas esti kuracisto por povi konstati, ke pusanta abceso per la apliko de akvo el Lourdes subite sanigas, a ke ok jarojn pusanta kaj gangrena krurrompo, e kiu
\a ostoj disi is is centimetro, kiel en la kazo de Ruder, subite kunkreskas?
Cetere la medicina scienco plej bone servas por konstati la miraklaii sanion de vundoj, kiel.en la kazoj de Gabriele Gargam,fra lino Ernestino Guilloteau kaj fra lino Henrieto Ha ton. E monisto, e sendia kuracisto, devas diri: «En tiuj ekzemple menciitaj kazoj la naturaj fortoj, kiuj efikas e
klinikaj procedoj, tute ne sufi as por klarigi la sani ojn». A oni devas diri,
ke iuj kuracistoj, kiuj okupi adis pri la menciitaj kazoj, estàs atínurtrompitaj, nekapablaj fakuloj, aü meni konsciaj trompistoj. Kion la multcentoj
da kuracistoj dum kvindek jaioj atestas en Lourdes, tiou e Aigner ne povas nomi mistifikon, blagou aíi trompajon. Kaj tiun doktoron Boisserie, la
inultjaran gvidanton de la kuracista oficejo de konstatado en Lourdes, en
kiu oficejo kredantaj kaj nekredaiitaj kuracistoj povas iradi kaj venadi, oni
ver ajne anka ne povas taksi trompiston au troinpitan idioton!
Certe la monistaro uzadas la tre neseriozan aserton: « iuj tiel nomitaj
miraklaj sani oj tute ne estàs tiaj, aü ili estàs klarigeblaj per sugesto, per
psi ozo afí per hipnozo>. Mi ja tre dezirus scii, kiamaniere oni povus klarigi per sugesto la subitan kunkreskon de la depost ok jaroj disrompitaj
krurostoj de Ruder. Mi same deziregus a di, kiamaniere la anibaü de multaj kuracistoj atestitaj subitaj sani oj de Guilloteau kaj de Hafiton povis
efektivi i per psi ozo de la masoj. Sed la monisto konas la solvon: «Kion
oni ne povas klarigi, tio estàs psihozo», kaj la natura ka zeco estàs savita
kaj oni denove libere spiras, car oni per tio evitas al si ian pruvadon. Cu
tia procedo povas arogi al si ian sciencecon?
Estàs memkompreneble, ke la historia enketado pri okazintaj mirakloj
devas esti plenumata tute laíi la regtiloj de usta, senanta ju a historia
esplorado. Temas nur pri tio, konstati la fakton kaj pruvi la okazajon, ne
permesante fortimigi sin de eksterordinaraj fenomenoj. Kiu alproksimi as
al la fakto konvinkite, ke miraklo, ne estàs ebla, tiu jam estàs influita kaj
konsideras certa tion, kion li unue devus pruvi.
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Se vi demandas, kiamaniere la kredanta katoliko taksas la miraklon,
oni koncize povas respondi: Neniu miraklo, kiu okazas en Lourdes, au en
Limpias, a en Aachen, a ie aju, estàs dogmo por li. Ni neniel estàs devigitaj kredi in. Sed estàs certe nialprudente, nei tion, kio estàs garantiita
miraklo. Ni katolikoj devas atendi en iu kazo, anta oi ni povas aserti ke
iu fenomeno estàs mirakla, la rezulton de science-kanona esplorado de niaj
ekleziaj a toritatoj.
Mirakloj estàs grandagoj de Dio kaj iliaj efikoj konsolas kaj admonas
ke súper la naturo la kreinto ekzistas, efikadas kaj sin pruvas. luj komprenas i tiun vokon de la graco, aliaj in ne komprenas a ne volas in kompreni. Sed rilate al efektivaj kaj neripro eble pruvitaj mirakloj, e se estus
konsekrita liostio el kiu fluas vera homsango, au sanganta bildo de la koro
de Jezuo, a iu subita sanigo, t. e. ie, kie miraklo estàs pruvita, tute ne
estàs honto a reakciemo aíí iel nialprudeutemo, diii sian «Kredo», mikredas. La provo de profesoro Cohn, klarigi la sangantan hostion per la «Micrococcus prodigiosus», plene malsukcesas e la mirakloj en Mirebau kaj
Aachen, kiuj estàs pruvitaj de multe da senripro aj atestantoj, e de fakuloj. Famaj sciencaj esploristoj kiel Ampère, Faraday, Liebig, Secchi, kies
kompetenton ver ajne neniu povas nei, estis kredantaj, ili estis miraklokredantaj viroj.Scienco kaj miraklo-kredo do ne kontra staras unu la alian.
Car kiu klini as anta faktoj, neniam estàs reakciema, sed Ciam progresema. Kiu tamen asertas, ke mirakloj ne ekzistas tiu in unue pruvu.
Certe la mirakloj astas enaj. Car ili diràs ion al ui; ili memorigas nin
pri la metafiziko, ili postulas enpeusi on, etik-religian renovigon, ili decide montri as severaj admonantoj pri alia mondo, kaj tio plej ofte estàs la
efa ka zo por la kontesto. Seriozaj homoj do tute ne povas ne atenti la veran miraklon, ili devas konsideri kaj pripensi in.
Por iuj ili, kiuj hodiaü aljubilas al la monismo, certe iam venos la tago kaj la horo, kiam plenumi os por ili tio, kion diràs la poeto de la «Dreizehnlinden» (Dektri tilioj):
Al Dio kreitajo apartenas,
Ne povas vi de Li forkuri.
Iam, u morga a pli poste,
Vi nepre anta Li genuos. —
JAKOBO SCHMID

Menciita en la XII Internaciaj Floraj Ludoj.

Tiu i numero de «Kataluna Esperantisto» estàs submetita al la militista cenzuro.
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Àntau la triWiialo
«Sinjoraj mo toj, ju istoj bravaj
min clemandantaj pri mia krimo
por la verdikton fari sen timó
la le a justo,— vi estàs pravaj.
La sanga kulpo min iras morde
kaj kortaüzantan ar on mi sentas...
Min i torturas... min i turmentas...
Konfesos ion mi do la orde.
Jes, mi memoras, ke anta jaro
estis printempo, maja vespero...
Jam sur verando verdis hedero,
amflustrojn e is la foliaro...
En koro sangon vipante bolis
febraj sopiroj de la printempo...
Pelis al peka amo min sento,
soifis lipoj... Mi ami volis
Dommastro mia kun milda tu o
kaptis la manon, al si min prenis...
Pro la feli o preska mi svenis
dum ktsis, kisis min vira bu o...
Li min karesis... La vortoj ravis
koron knabinan, koron naivan
kaj mi ekiris — vojon deklivan
fidante al li... Jes, li — min havis.
Kaj poste?... Poste, dum amaj horoj
dolCaj esperoj koron dorlotis.
Liaj promesoj ri e min dotis,
is venis scio kun la doloroj.
Sendormaj noktoj, barakto larma
ofte vizitis mian animon...
Vekis frenezajn pensojn kaj timon
en febra cerbo konjekto svarma
En ima budo, dum kriza horo
naskis bastardon mia utero.
Orfa kaj sola en la sufero
mi emis... veis kun korangoro.
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Ve! Ve al mi! Min honto instigis.
Lin mi sufoke premis al sinó;
Idon senkulpan peka patrino.
Ve! Ve al mi! Mi meni lin mortigis!
ar a a honto kaj ven oflamo
flagris brulvunde, sentojn sufoke
kaj mi... mi, la patrino, mortvoke
su igis morton el mia mamo...
Jeu... Mi rakontis la orde iou...
u ne, sinjoroj, uste mi kredas,
ke mian krirnon vane mi pledas
kaj por indulgo mi petu Dion?!
Sinjoraj mo toj, vi pravas tute...
Sorton similan miloj jam havis,
kiujn printempo venkis kaj ravis...
La justan punon mi prenos mute.
Do jetu min al karcera fundo,
ke la sanganta ombro min tentu,
kun ve-ripro o i min turmentu,
is cikatri os la kora vundo!
Do jetu min al karcera kelo
kaj enterigu oni min viva
kaj min blindigu sfero lesiva,
is venos savo el la Cielo!
Do Jetu min al karcera putro,
por ke al lima vermo kaj rato,
kies intestojn tordas malsato
Ci korpo estu vivdona nutro!
Sed ju u kun mi pri sunradio,
maja printempo, ama sopiro,
pri la birdkanto, kisoj de viro,
destino homa, pri iu, io...
mem Dion vokti al ju o veni,
kiu nin kreis, nin la vantulojn,
kial ne kreis Li nur — sanktulojn,
kaj amon kial Li metis en ni?
Vokita estu al tribunalo
pro la plej granda krimo sur tero
kiu pri fruktoj de la utero
elpensis le on de vandalo.
Laü tiu legò infano eta
estàs en vivo le e stampita,
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unu — senpeka, rajte naskita,
alia — honta sur ar o peka.
Pro tiu lego patrinoj krimas.
Tiu i le o diktas la sorton,
rabas feli on, spiras la morton
al tiuj, kiuj la vivon timas.
Pro kulpo mia kaj de knabinoj.
krirae agantaj en malespero,
estu etitaj vi al karcero,
ekzekutistoj de I' gilotinoj,
Car dia ju o kun mil malbenoj
trafos justfare nur vin tiranoj,
aCaj murdistoj de la infanoj,
vin, legfarístoj, vin, leghienojü
Juno BAQHY

XIV Kongieso de K. E. F.
Sóller, 5 í 6 « 7 junio l9a7

Iom post iom alproksimi as la dato de nia Kongreso en Sóller kaj iom
post iom la katalunaj esperanlistoj pli profunde sentas la deziron eesti gin,
ne íiur pro la kutinia beleco de niaj festoj, tiel fervore organizataj de la lokaj
komitatoj, kiuj dionas en laboro por regali plej bone la kongresanojn, sed
anka pro tio ke la fama Sóller, kaj enerale iu utbo en Mallorca, havas
magnetan forton altiri al si ies admiron kaj aton.
Mallorca ne bezonas kongreson de K. E. F. por altiri la esperantistojn,
sed se ni aldonas al tiu natura forto la allogon de niaj kongresoj, ajnaske
ni povas konkludi, ke Ciuj katalunaj esperantistoj svarnios tra la stratoj de
Sóller, tiel belaj kaj originalaj, dum la 5-6-7 junio. Kiu ne eestos la Kongreson, tiu certe havas terure malsatajn po ojn kaj, ho ve, ne longe postvivos la kongreson pro beda ro kaj envio.
Estàs necese, ke niaj grupoj en siaj programoj kaj kunvenoj ofte priparolu la estontan Kongreson de K. E. F. Tiamaniere ni povos eviti la plendon de iu esperantisto, kiu ne eestis nian Iastan kongreson ar li ne povis
informi i pri i.
Lastamomente niricevas informojn de la O. K. ke Empresa Soler, kiu
tiel kontentige aran is la vojagon, gastadon k. t. p. okaze de nia kongreso
en Palma, entreprenis la organizon sub la sarna aspekto por la kongreso en
Sóller. Ni esperas, ke nia februara numero jam povos anonci la bud eton
por la kongresontoj.
Amikoj, Ia te propagandu niajn proksimajn festojn!
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X I I I Internaciaj Floraj Ludoj
LISTO DE PREMIOJ (1) (íino)
XX. — De kelkaj privataj samideanoj el Terrassa: ptoj. 50 por temo livervola.
XXI. — De «Katolika Mondo»: Kvinjara abono por temo «Esperanto kie
moderna latino».
XXII. — De Sro. Joan Barceló el Palma: ptoj. 50 por temo libervola.
XXIII. — De «Crédito Balear» el Sóller: ptoj. 100 por temo libervola.
XXIV— De «Banco de Sóller»: ptoj. 100 por temo libervola.

VERKOJ RICEV1TAJ (2) ( is la 24 jan. 1927)
12. Lafluatura edukado. - 13. Strofoj por Toska.—14. Odi et Amo.—15.
Devespero al mateno. - 16. Al la edukistoj de la tero.—17. Vortinda.—18.
Nur pensoj iràs írans limo sen pago kaj timó. —19. La Amo venkos.—20.
Dies nostri quasi umbra.—21. Skulanco.—22. üloria in excelsis et in terra
pax.—23. u premien, ta nenion?—24. Lingva studo por lingva studado.—
25. Jen anka proza ama verkajo.—26. Amika luno,—27. Valentino,—28.
Puisque tu sais chanter, ami, tu sais pleurer.—29. La on.—30. Ni fosu nian
sulkon.—31. Solecoj.—32. La amo daííras eterne. — 33. Abismoj,—34. Fridericus Rese.
Akcepto de pluaj verkoj fini as la 28 febr. 1927.
N OT O J
iuj konkursontoj bone legu kaj plenumu la kondi ojn por akcepto de
verkoj aperintajn en la antaííaj numeroj de Kataluna Esperantisto.
Al kelkaj demaudintoj pri la temo de la premio XIX ni informas, ke
oni povas trovi la jeuajn verkojn de poeto Guillem Colom: Àligues. Poema
en set cants. Estampa de F. Guasp. Palma. L'Amor de les tres taronges i altres poemes. Edicions de «La Revista», núm. 57. estampa de J. Marquès Arbona. Sóller.
D A N K ON
Plej kore ni dankas la gazetojn, kiuj bonvolis represi nian Alvokon al
la XIII Internaciaj Floraj Ludoj. Ni esperas, ke dank' al la eksterordinara
diskonigo de nia Festo, la proksimaj Floraj Ludoj havos plej kontentigan
sukceson.
DELFl DALMAU, SEKR. Carrer València, 245 - Barcelona
(1) Vidu K. E. n.° 26-27, sept.-oktobro.
(2) Vidu la lastan numcron de K. E,
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Biblioéiafio
(Ni recenzas verkojn Juope ricevitajn)
LA ARTO DE MEMDISCIPLINO: Psikagogio. — Originale verkita de Charles Baudouin. Biblioteko Tutmonda N-roj 5-6. Eldonis Rudolf Mosse, Esparanto-Fako, Jerusalemer strasse 46-49, Berlín S.W. 19.—1926, 95 pg.
17 X 101/2• Prezo afrank. de la uniia serio (10 nun;eroj): 4 R. M. ari 1 dolaro,
Mi legis ankora neniun libron el la sama kolekto, sed se mi devas jui la la valoro de tiu ei, nti nepre devas aserti ke la kolekto meritas legadon kaj atenton de la esperantistoj. Prècipe ni devas oji pri la apero de
tiu i verketo, originale verkita de la talenta samideano, kiu honoras nian
movadon kaj kiu temas pri scienca kaj etika aferoj. La edukado de la volo
estàs certe tre interesa afero, kaj precipe en nia moderna epoko kiam la
malfortigo de la nervoj kaj sekve de la volo estàs unu el la plej komunaj
nialsanoj. La aútoro raportas pri la diversaj procedoj de memdisciplino enkondukitaj de la homoj en diversaj epokoj: Budhismo, Stoikismo, Kristanismo, Mensa Kuracado, Hipnota sugestio, Laüracia Persvadado, Psikanalizo, Sinsugestiado, kaj pri iu el ili li faràs ustan komentarion. En la fino
la aíitoro klarigas sian propran doktrinon, kiun li apogas sur la instruoj de
iuj jam konitaj metodoj. Kvankam ne specialisto de tiu scienco psika,
kaj mi devas konfesi ke sole iu tia rajtas ja fari kritikon, mi pensas ke la
vera malfacilajo de la homo kiu volas erpi profiton el tiu i lernado komencas en la momento kiam li pretendas enpa i en la praktikadon de la
memdisciplino, kaj ke eble ne du, e tiu meni kiu plene rekonas la pravecon de la doktrino estàs kapabla alkonduki sian volon laü vojo de li dezfrata. Estàs eble ke por sekvi la vojon de la psikagogio, por eduki sian volon
oni bezonas jam grandan volforton, guste tion kion oni celas. — M. S.

Novelkolekto de Frederiko Karinthy.— Biblioteko Tutmonda N-roj 7-8. El la hungara lingvo tradukis Karlo Bodó. Eldonis Rudolf
Mosse, Esperanto-Fako, lerusalemer strasse 46-49, Berlin S.W.19.—1926,
95 p . 17 X lO'/a. Prezo afrank. de la unua serio (10 numeroj): 4 R. M. au 1
dolaro.
Vi malfermas la libron kaj febro tuj viu ekposedas. Vi iràs anta en sur
la pagojn kaj iom post iom vi forlasas la mondon, senkonsciigas, via penso
iràs tien kaj tien i. La aíitoro tenas vin en hipnota dormo, li regas vin dum
via rigardo glitas sur liaj figuroj misteraj, strangaj, groteskaj. El la dekkvar noveletoj, neniu deflaukigas de la speciala stilo de la a toro.
Bodó, la tradukinto, vere ne facile povis traduki la specialajojn de Karinthy, sed li sukcesis kaj havigis al ni tre laüdindan verkon. Kelkaj neoficialaj vortoj, pri kies senco estàs donata klarigo e la fino de la libro, estàs
uzataj de la tradukinto por pli bone respeguli la stilapartajojn de la a toro.
NORDA VENTO,

LA SONGHO DE MAKARO

de V. Korolenko. — Biblioteko Tutmonda N.°
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9. El la Rusa tradukis M. idlovskaja. Eldonis Rudolf Mosse, EsperantoFako, Jerusalemer strasse 46-49, Berlin S.W.19. — 1927, 48 p . 17 X 10'/2.
Prezo afrank. de la unua serio (lOnumeroj): 4 R.M. a 1 dolaro.
Makaro estis drinkemulo. Estis antaükristnaska vespero kaj Makaro
sentis deziregou drinki... kal li drinkis is ebrii o kaj son is. Li son is, ke
li mortis kaj ke post longa pa ado li alveiias anta maljuna Tojono (Dio),
kiu severe ju as lian pekan vivon. Li efektive pekis: li trompis, drinkis, ne
pagis inipostojn k. t. p, sed li suferis. * Vila estroj, asesoroj kaj distriktestroj trolacigis lin postulante inipostojn; trolacigis lin mizerego kaj malsatego, trolacigis lin frosto kaj varmego, pluvo kaj sekeco, trolacigis lin la traglacii inta tero»... Makaro brave defendis sin kaj sukcesis kortu i Tojonon
kaj per tio atingis sian savon.
La tradukintino havas stilon nekutiman e esperantistoj. iaj frazoj
fluas seninterronipe bele kaj agrable. La rakonto, kiu per si mem estàs tre
alloga, kun la talenta traduko de Korolenko akiras duoblau valoron.
Esperantista Dokumentaro pri la oficialaj, historiaj, bibliografiaj kaj statistikaj aferoj. Eldonis
Internada Centra Koniiiato de la Esperanto-Movado. 88 p . 25 X l&h1926. 12 Boulevard du Théàtre, Genève, Svisujo.
Protokolo, Finança Raporto, Statistikoj, Raporto de Internacia Centra
Komitato, Konstanta Reprezentantaro, U. E. A. Prezidanto de la Akademio
k. t. p.
Tre interesa libro por iu esperantisto deziranta informi i pri nia movado. — SALJO.
DEKOKA UNIVERSAL* KONGRESO DE ESPERANTO

Diversa oj
Esperanto ce malgrandaj nacioj.— Ni recevis kelkajn numerojn de la
irlanda gazeto Fécle na nGaedeal, kiu enhavas tre interesajn artikolojn de
nia konata, estimata kunbatalantino, Enima L. Osmond. Nia amikino brave
defendas nian idealon kaj uste argumentas por la alpreno de la internacia
lingvo Ce malgrandaj nacioj. Dank' al Esperanto nihavis okazon kanati i
kun la lingvo kaj literaturo de Irlando, la nació kiun tiel multe oni amas
e ni.
Esperanto kaj la ministro de publika instruado.— La propono de
Barcelona Esperanto-Societo, la 31 de decembro iuj esperantistaj grupoj
kaj societoj sendis telegramon al la Ministro de Publika Instruado en Madrid kun la celo ke en la abiturientan programon de lingvoj oni enkonduku
Esperanton.
Vere estus tre grava sukceso de la esperantistoj se la ministro atentus
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lapeton kaj enkondukus nian lingvon en la reorganizatan abituiientan
programon.
Esperanto kaj Radio.— óis nua (la Sennaciulo) 112 stacioj dissemitaj tra 24 tatoj disa digas, u paroladojii, u programojn,eukursojn esperantajn.
Nome: A stralio 3, A strujo 2, Brazilio 1, Brititjo 16, e oslovakujo 1,
Danujo 3, Finnlaiido 1, Francujo 3, Germanujo 27, Hispanujo5, Holando2,
Hungarujo 1, ltalujo 1, Japanujo 8, Kanado 4, Latvujb 1, Meksikio 2, Norvegujo 1, Rumaiiujo 1, Rusujo 8, Svedujo 2, Svisujo 2, Urugvajo 1, Usono 16.
Grave.— u vi legis la Alvokon al la tutraonda esperantistaro aperintan en nia lasta numero?. u vi respondis la demandaron?. Ur as ke iu
esperantisto plenuuiu sian devon. Tion postulas la progreso de nia movado.
Al la grupoj kaj K. E. F. — anoj.— Oni kotnencis ordigi la materialon
por la Kongreslibro 1927. Sendti lciel ebleplej balda la liston de siaj membroj la grupoj ka] adres an ojnkaj korektojn la membroj individuaj kaj abonantoj. Tre danke ni akceptos iun sugeston kaj rimarkon.
Literaturaj konkursoj, 1927.— 1. Traduko de Angla Proza Literatura o,
de 2,000 is 3,000 vortoj. 1-a premio, 30 ; 2-a premio, 20 . 2. Originala
Teatrajeto Esperanta, por 3 is 5 roluloj, de irka 15-minuta daiiro, ta ga
por prezentado e Grupkunvenoj. 1-a premio, 30 ; 2-a premio, 20 . 3.
Originala Artikolo, de 1,000 is 2,000 vortoj. Premio, 20 . — Kondiioj. 1.
Konkursantoj devas alpreni pse doniinon,'kaj skribi ginsur la manuskriptoj.
lli devas skribi la nomon kaj adreson — kune kun la pse donimo —sur apartan folion, kaj enineti gin en koverton, sigelante gin kaj skibante la pse donimon ekstere. Tiun koverton ili devas sendi kun la manuskripto. 2. iu
maiiuskripto fari os la propra o de la Brita Esperantista Asocio. La Asocio
rezervas al si citin rajton pri publikigo de manuskriptoj. 3. La Asocio rezervas al si la rajton, a ne doni, a dividi, iun ajn premion. 4. En Konkurso 1-a fideleco al la /completa teksto estàs necesega. iu konkursanto
devas sendi por komparo la originalan presitan tekstou, a alian kopion,
5. Manuskriptoj, kun surskribo Literatura Konkurso, devas atingi la Asocion e 142, High Holborn, Londono, W. C. 1, anta Marto 31-a, 1927.

Nekroloéo
Pere Riera, nia malnova juna kunbatalaiïto mortis. Kiom fervore li bataladis por Esperanto kaj por Ciu nobla idealo oni tuj divenis e la unua
renkonti o kuu li. Liaj esperoj, lia energio, li tuta, nialaperis subite en la
brakojn de la mistera morto, kiu telire, perfide, kaptis lin. Ni promesas
duobligi nian fervoron por kompensi la laboron, kiun vi forlasis. Al la viaj
nian kondolencon.
PrestjoJ. VinyalB, Plaça Constitució, 6 : BARCELONA (Sarria)
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L'ESPE RANTO

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, m, n, o (ó), p, r, s (ss), (ix), t, u, , v, z (s).
L'accent tònic recau sempre sobre la penúltima síl•laba (paraules planes)

IN

LA
( s o n a }>;

article determinatiu
el, els
la, les

i es terminació del plural
faktoj, manoj
okuloj, aniiuoj

terminació
substantiu

terminació
adjectiu

terminació verb
(infinitiu)

terminació
adverbial

lakto
urbo
komerco

blanka
aritikva
kornerca

kompreni
labori
komerci

klare
konstante
komerce

(comerç)

(comercial)

(comerciar)

(comercialment)

C O N J U G A C I Ó

AS

IS

temps present

temps passat

DEL

OS
temps futur

Mi
]o

sufix per al
femení
heroino, re ino
katino, leonino

skribas
escric

skribis
skribos

escriví

VERB

US
mode condicional

u

skribus

mode imperaiiu o subjunctiu
. skribu'

escriuria

escrigui

escriuré

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.
Mi vidas Un. Jo el veig.
Miskiibas 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, antaü, post, inter i altres.
Al la patró, per la plum o, sur la tablo
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L'Esperanto i l'Aviació
Emile Houbart, director de la revista esperautista «La Movado» de París,
ha celebrat recentment un interviu amb el famós capità aviador Rignot qui,
junt amb el pilot Costes, ha batut el record mundial de la més llarga distància sense parar, anant en aeioplà de París a Djask (5.400 quilòmetres). Ens és
plaent de fer conèixer als nostres cars lectors les manifestacions que sobre
la utilitat de l'idioma internacional féu l'interviuat capità Rignot. Traduïm de
l'esmentada revista:
«Després de perdre de vista París, quan hom es troba al dia següent a
Rússia o a Pèrsia; quan hom arriba a Pequín després de set dies o bé a Toquio
al cap de nou dies; quan hom retorna de Calcuta passats set dies, — i que
aquests viatges aeris han estat fets en el que va de l'any — (cal aclarir que
això ho deia a mitjans de gener) és evident que per a entendre's amb els habitants dels països travessats, fóra necessari parlar úe.u, quinze,... tots els
idiomes!
«Cosa irremeiable. Què és cas! No hi ha, per ventura, una llengua universal que pot comprendre tant l'anglo-saxó com l'italià, tant el persa com el
rus? No cal dir que aquesta llengua proporcionaria els més graus serveis a
l'aviador que té a cura un llarg viatge, veient-se mantes vegades obligat a ferse entendie mitjançant gestos o repapiejar talmentun vell, més o menys bé,
— més aviat menys — un llenguatge que no sap prou bé.
«Quant més augmentarà.la potència de volar dels aparells, tant més es
deixarà sentir entre els aviadors i passatgers la dificultosa barrera lingüística
que representa la diversitat tan nombrosa de parles diferents.
«Recomano als aviadors, els meus companys germans, que procurin ajudar força — i un interès egoista ens hi obliga • - a fer la propagació de l'Esperanto. Per mitjà d'una sola llengua podrem ésser entesos per tothom, àdhuc
en emprendre la volta al món».
Eu la conferència que sobre el seu viatge donà a la Ràdio-emissora de
la P.T.T., també tingué mots d'elogi per l'Esperanto.
Sembla, doncs, que l'idioma internacional comença a trucar a les portes
dels aviadors. Tanmateix és d'esperar que en aquesta interessant esfera l'Esperanto farà ràpids passos, — ai las! — volades, i llavors podrem dir que ha
estat batut el record mundial de rapidesa en l'estudi.
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GRUPOJ

Esperantista Klubo Palma
Mesquida, 6 ent. Palma de Mallorca
Empordana Ebenajo
(Girona)
Armentera
Esperanto Nesto
(Joventut Catòlica)
Ripollet
Frateco
Placo Pi i Margall, 14.
Vendrell
Qerona Espero
(Creu Roja)
Girona
Lumon
St. Antoni, 64.
Terrassa
Studenia Juneco
(Seminari)
Girona
Aplec
Montserrat, 9, l.er
Sabadell
Bela Espero
Carretera de. Vich, 41.
Manresa
Esperanto Idealo
Mossèn Verdaguer Sta. Coloma Farnés
Esperantista Amikeco
Plaça Bernardi, 10.
Manlleu
Esperanto Burgo no
Rubí
(Centre Democràtic)
Internada Frateco
(Coop. La Colmena) Sta. Coloma Gramanet
Paco kaj Amo (Soc.)
Planeta, 16, pral.
Barcelona
Barcelona Stelo
Marquès Duero, 101.
Barcelona
Barcelona Esperanto-Socielo
Bretóu Herreros, 18, 1.
B ircelona
Sóller
Esperantista Grupo «Solleric»
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Artés; Sro. Manuel Monrós
Armentera: Empordana Ebenajo
Banyoles: Sro. Joan Aulina
Figueres: Sro. Carles Varela
Girona: Sro. Josep M-a Dalmau
La Garriga: Sro. Joan Blancafort
Mahó: Sro. S. Ortega Barceló
Manlleu: Sro. Marian Vilardell
Manresa: Sro. Josep Albagés
Mataró: Sro. Francesc Torres
Molins de Rei: Sro. A. Canals
Monistrol de Montserrat: Sro. F. Orobitg, Pastro
Palafrugell: Sro. Francesc Sagrera
Palau de Montagut: Fino. Lluïsa Bargés
Palma de Mallorca: Sro. Narcís Bofill
Reus: Sro. Enric Aguadé
Ripollet: Sro. Josep Planas, Pastro
Rubí: Sro. Joan Rates
Sabadell: Sro. J. Bracons
St. Adrià del Besòs: Sro. S. Arnella
Si. Martí Sapresa: Sro. Joan Rieradevall
Sta. Coloma de Farnés: Sro. Pere Costa
Sta. Coloma de Gramanet: lnternacia
Frateco
Sallent: Sro. Lluís Solé
Sóller: Sro.. M. Arbona
St. Feliu de Pallarols: Sro. j . Collelldevall
Terrassa: Sro. Ramon Marsà
Teyà: Dro, Jacint Barrera
Vendrell: Fino. Maria Julivert
Vich: Sro. Pere Farrés
Vidreres: Sro. Josep Macià
Vilanova i Geltrú: Sro. Jaume Fort
Vilassar de Mar. Sro. Pere Uomènech

DELEGITOJ

Àger. Fino. Maria Plans
Almúnia de Castellví: Sro. Pere Esvertit
Ametlla de Merola: Sro. Miquel Arpa

Ni bezonas delegiton en cïu loko kie
ni havas membron. Fervoruloj bonvolu sin turni al la sekretario de K. E. F.
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Patriotismo
Ru aj nuboj vebis lastatempe súper Eiíropo kaj iuinomente oni sentis
la alprolcsimi on de nova fajra pluvo. Sajnas ke la honiaro ankoraü sopiras
al nova bu ado por pruvi sian altan maturan kulturon (?), kiun ellaboris la
miljara progresado.
e diversaj landlimoj gardostarasla unuaj viktimoj, atendantaj la pereigan ordonon por komenci la pafadon. Unu sola fajrero sufi as por ke la
brulado denove komencu sian detruan laboron, por ke la morto denove festu sian triumfoii, por ke la murdoj, perfortoj kaj la plej maluoblaj krimoj,
internacie akceptitaj de la milita juro, uovafoje multobli u por la gloro kaj
plialti o de la homa kulturo.
Sub la masko de patriotismo oni agitadas kaj incitas, oni tronipas kaj
brutigas. Pretekstante ke oni ofendis la nacian honoron, oni facile naskas
popolan movadon kontrafl iu difinita najbara lando, kiu siavice uzas la samajn procedojn por starigi kun generala aprobo batalpretan armeon.
Antaíí lli staras kun sanga reliefo 1914. Antaií ni staras la rezultatoj de
la Grauda Milito, pri kiu dolore atestas miloj kaj miloj da kripuloj tra la
tuta mondo. Jen la terura listo:
Aiiglujo
A stralio
A strujo
Belgujo
e oslovakujo
Finnlando

•

1.170.000
706.000
164.000
50.000
236.000
10.000
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Francujo
Gerinanujo
Italujo
Jugoslavujo
Kanado
Nov-Zelando
Polujo
Rumanujo
Rusujo
Usono

. . .

" . . .

• . . .

1.500.000
1.537.00o
800.000
164.000
45.000
20.000
320.000
100.000
775.000
157.000

Oni aldonu ankoraü tiujn de Bulgarujo, Hungarujo, Portugalujo kaj
Turkujo kaj vi povos prezenti al vi la edifan spektaklon postniilitan. u
estàs necese ripeti kiom da mizero, doloro kaj sufero ni heredis de la milito?. Ne estàs necese car tio plene evidenti as anta ni, sed la homaro ne
sati is ankoraü kaj volas atingi la ielon per la kreskanta monto de kadavroj. ó i volas aüdi plian fojon la fulmotondron de la tiel perfektaj kanonoj,
la zumadon de la fajron semantaj aeroplanoj, la haladzon de la batalkampoj....
La XX jarcento pruvas, ke la Homaro atingis la plej superan gradon
de stulteco kun lahelpo de tiel diversaj fratigaj doktrinoj, kiujn neniu sentas nek komprenas. Se ni longe devos iri la komencitan vojon, estos pli
bone ke iu supera forto fulme neniigu niu.
En la mondon venis nova sento kantas nia himno, sed tiu nova sento,
kiam i devas paroli sincete montras sia atakema. Ni bele parolas pri la
nova sento, pri la interna ideo sed i trovi as nur en nia bu o, ne en nia koro.
Tiel putri inta estàs nia animo, tiom da maljustajoj irka as nin, tiomda
malbono regas súper la bono, ke nenio, e neniu, spite la predikoj de la
suprenrigardantoj, savos la Homaron.
Branly, al kiu ni uldas la efan iniciaton en la eltrovo de la senfadena
telegrafio, opinias ke la scienco ekstermos la Homaron, kaj ni devas opinii
kun li, ke iu nova pa o de la scienco venis por lielpi nur parton de la Homaro, kiam i konsttuas kaj por frate kaj tute egale konduti kun ni, kiam i
detruas.
Ni, esperantistoj, ha vas antaü ni tre malluman perspektivon, se ni turnas la okulojn al la morala flanko de nia ideo. Kontra
io kaj tnalgraü io
ni iru niati vojon. Eble oni rezervis por ni la lumon.
S. ALBERICH JOFRE

Tiu i numero de «Kataluna Esperantisto» estàs submetita al la míli»
tista cenzuro,
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Tímego anta la Morto
de J. Wíttlin
Dio! Mi ne volas morti! — —
Mi vidis kiel terure aspektas kadavroj,
mi vidis — kiel abomene malvarmaj estàs tomboj,
mi aüdis kiel longda re ploregas patrino],
kiam ili siajn filojn metas en tombojn malvarmajn.
Dio! Mi ne volas morti!
Kion oni predikas al mi pri vanteco de la vivo,
kion oni predikas al mi pri eterneco postmorta! — —
Mi scias: heroeco estàs nura konsolo por tiuj,
kiuj falis en servoj al malnobluloj,
kaj niem — noblaj.
Mi ne volas morti!
ar mi vidis la vitrecon de okuloj, kiuj iam estis
Kiel Cia ielo — ho Dio — laznraj
kaj semis serenajn brilojn en itij;
kaj nun ili timigas siajn proprajn ínfanoju
per i glaciigita, senviva rigardo
el la erko!
Min — kadavron: ne volas koni mia propra patrino,
Min — kadavron: mia propra edzino malaguoskas,
tiu, kiu min volupte alpremadis duni tiom multe
da jaroj.
Rapide — kiam mi rigidi os — i ordonas min forporti
el la domo, kie mi in amis mílojn da fojoj,
kaj la domon incensigos, ke ne restu fi - odoro,
kaj la domon incensigos, kvazaií post io nialagrabla,
ne amata!
Dio! Mi ne volas morti!! — —
Sur Citi pa o, en iu strato,
sur plena maro kaj sur monta vojo —
en iu momento, en iu horo —
sur ora trono kaj en griza arestejo,
e abunda festeno kaj en maljunul-rezidejo — —
vintre kaj somere, printempe kaj a tune,
en feli o senlima, en doloro senfina:
— Sur Cia pa o, en ia horo,
Ciumomente — insidas je mi la morto.
Dio! Mi ne volas morti!..,
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Ofte mi iradis dum aütunaj vesperoj
nialanta la urbon — kie trovigas fosajoj
kaj teruro min kaptis.
Ofte mi vidadis bestan kadavron:
maljunan evalon, kiu estis laborema,
hundeton a katon, kiu ojigadis la okulojn —
kaj kaptis min abomeno.
Malbonaj inu oj — sidis sur la korpoj
de 1' belegaj bestoj —
Korvoj, frugilegoj iradisla interiia o n
de bravaj viroj —
Post longaj jaroj — nur blankaj ostoj,
abunde dis utitaj sur niaj kampoj
atestas pri teruraj, amasaj pestoj
kaj militoj!
Dio! Mi ne volas mortiü — —
Ho, kiel belaj estàs la tagoj de la vivo!
Ho, kiel armaj estàs tiuj niaj noktoj!
Ho, kiel agrablegaj estàs tiuj niaj horoj,
niaj tagmezoj kaj niaj profund-noktoj
kaj niaj tagi oj kaj sunaj subiroj,
la grandaj feli oj kaj tiuj agrenoj
sen fino! —
Kiel belege bonodoras
la floroj de 1' kampoj, ardenoj,
iuj verda oj arbaraj kaj herbejaj
kaj la fojno fre e fal ita sur la pa tejo —
kiel mirinde bele odoras! — —
Kaj kiel dol aj estàs la fruktoj:
tiuj de foraj kaj tiuj de proksimaj landoj,
kaj kiel bongusta — la sekala, nigra pano!
kaj kiel sukplena — la hela, abela mielo,
kaj kiel fortigas nin la bovina blanka lakto
kaj ojigas iu mia ter-frukto!
Kaj kian ojon vekas en ni tiu vo o
de 1' birdo arbara, kiu irpas en arb-kava oj,
kaj la heleco de I' suno kaj la paleco de V luno,
la varmego julia kaj sub tilio la ombro,
kaj tiuj lumetoj de l' mu oj lampiraj
kaj la zumadoj súper la lago konkava. —
Kaj tiuj ravaj, kaj tiuj sor aj
urboj kaj vilagoj, kiujn ni vizitas —
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kaj la viza oj de homoj, kiujn ni bone konas
kaj la viza oj de tiuj, kiuj tra la urbaj ardenoj
svarmas — svarmas kaj svarmas — —
Kaj la movoj, dancoj, vortoj, pensoj, agoj,
petola oj kaj ercajoj de homoj —
kiujn ni dum la tagoj de 1' vivo renkontas . . .
Ho, kiel tio nin ojigas!
Kaj kiu por iam ne retenos en sia koro
la mélodiojn de l'tonoj, transver itaj de plej sankta
mano de majstro — je diversaj instrumento]
kaj en simfonioj dedi itaj al Ci —
je eterna tempo?!
Kaj kiu por iam ne retenos en sia koro
la flamajn viziojn — pentritajn
de benanta kaj beata
man'de artisto?! — — —
La strangajn rakontojn:
pri doloroj de l'tuta homaro,
pri la homa feli o kaj la homa malbonsorto,
pri tio, kio ojigas kaj pri tio, kio doloras,
pri tio, kio estàs Cia, ho bona Dio, —
pri tio, kion prenis la infero je sia posedo
por iam?! — —
— u mi hodiaü restu^senigita
de lum' kaj odoro, melodí' kaj dol eco;
ojo pri akvo kaj ojo pri pano
kaj vino?! — — —
Mi perdu la feli on enspiradi aeron
metadi pa on, movadi per mano,
kaj la kvietigan dormon?! — —
Cu eble mi hodia seni u de 1' plej granda
Cia donaco: de 1' Penso — kiu atingas
la limojn, kie regas Cia potenco, —
kaj fari u kadavro el cia simileco?! —
— Dio! Mi ne volas mortiü — —
— iu ajn homo povas min hodiaü ponardi
kaj mi mortos!
— Holero, tifó povas hodiaü min venki
kaj mi mortos!
— Fajrego povas min cindrigi
kaj mi mortos!
— Ruinigi min povas pulma inflamo
kaj mi mortos!
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— Ekfrapi min povas hela tondro
kaj mi mortos! — —
Sed mi per Ciaj donoj volas min amuzi,
v i v i! I — —
Mi volas ekkoni la karesojn de virina amo,
mi volas ui patran fieron kaj feli on
e vido de mia ido! — —
Mi volas vidi kiel alte kreskos la bedoj
plantataj ie de mia mano —
mi volas kreski iam pli en la potenco de mia spírito,
man eblajn fruktojn de iradi de nriaj arboj,
oji pri bona famo pro bonaj agoj,
goji pri la feli o de miaj filinoj, miaj filoj
miaj nepoj — — —
Tial moderigu Cian koleron je mi! . . .
Ho Dio!
Mi mezuras Cin per la forto de mia entuziasmo! :
ne elektro kaj ne pulvo pafista,
Ci estàs plej bela nia eltrovo,
Cin oni anoncas en solena silento al ni
el la libroj de pentateuko kaj pagoj de evangelio! —
Cin profetoj adoras, apostoloj!
Cia stigmo estàs krucoj kaj ikonoj,
en diversajn Ci enkorpi as kredojn kaj le ojn,
mirakle Ci vizitas oferdonajn tablojn, — —
óis hodia pri Ci kantas sur Sinajo
eho eterna — — ishodia sur Golgoto
ludas pri Ci je oraj trombonoj
An eloj! — — —
Ho Dio! Ci estàs plej bela nia eltrovo,
el iuj niaj homaj eltrovoj: —
Faru, ke Ci estu!!
Al Ci ni vokas: estu la feli -distribuanto,
Cin dum sufero ni nomas savanto,
en Ci estàs iuj niaj esperoj,
el Ci estàs la malespero de tio kio furiozas
en doloron! — — —
Faru, ke Ci estu — se ion Ci faràs!
Se Ci estàs la sarna, kiu per la morto punas,
se Ci bruli as en la suna flamo
kaj aperas en la bru' de orgenoj dum Di-servo
en gotika katedralo — —
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Se en disniovi iiita Ci estadas sinagogo,
kiam pezas sur la homoj la teruro de pekoj
duni la Juga Tago — —
Ci krei as e iu malfacila nasko
kaj agonias kune kun almozulino, kiu murmuras
litaniojn — dum subiro de 1' suno
en mizera suburbà ambreto, — —
Ci vivas sur la lipoj de iu bigotulino,
kaj estàs la bazo de iu aljuro,
Cin oni vokas en iu bazono,
kaj ne estàs ideo seu Ci, — — —
dofaru, ke Ci estu, —
Car mi ne volas morti!
Mi devas morti? !
Mi, kiu estàs Cia fiero?
Mi, kiu kreis Cin en ekstazo,
kiam, ebria de 1' ri a oj de l'tero,
mi estis tro maldiligenta, — por ser i en si sitijoron, —
kaj noniis Cin re o,
kaj gloris Cin en mia kanto? ! — —
Mi devas morti?! Mi? — en kies sinó
eterna vulkano estàs ekscitita kaj flamas?! — —
— u Ci jam forgesis tiujn miajn ribelojn?
Kiam mi bolis en la profundo kaj bolis kaj bolis,
is fine mi eksplodis per ardauta lafo,
por Cinsuperver i — Ci: de pensoj iniaj la Kreajo,
Ci — mia ekpenso en hor' de senforto,
Ci, kiu havas la nomon de mi: Dio!

Ci!!!
u Ci vidas miajn kunpremitajn pugnojn?
-- A skultu kion mi diràs — antaü oi mi mortos:
— Se de Cia forto estàs signo — tiu morto,
per kiu Ci minacas — do sciu, forta Dio,
ke mi kreis mem mian feli oii,
aliè Ci in tiel ne el irus de mi!!
— Mia estàs la ojo!! Anta si mi humili as,
ne antaü Ci — antaü oi mi mortos!
Kaj mi ankoraü vivas! Kaj insultos
Cin, is — Ci ne forprenos de mi la spiron!
Tie i mi staras! Tie i!
Kaj en viza on Cian mi jetas la lastan elvokon:
Filo mia! De penso MIA naskigita!...
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Dio,

Mi ne volas morti!
Dio! Mi ne volas morti!
Ho Dio, Ni iuj — ne volas morti!
En ojo ni deziras fruktoju niajn rikolti!
Ne bu ados ni nin plu reciproke,
ni portas sopiron je 1' perdita paradizo:
Ni volas forlavi la kulpojn. — —
Kaj se Ci almena cent trovos justulojn —
Lasu nin vivaj!
Kaj se Ci almena cent trovos nekruelajn —
Ne faru nin mal ojaj;
Kaj se e Ci trovos nur kvindekon,
kiu la puran animon ankoraü ne perdis —
Savu nin iujn 1
kaj se Ci trovos tiajn, kiajn Ci atas
e nur dek —
Ne perigu nin iujn.
Detenu Ciajn punojn, detenu Ciajn fajregojn,
Ciajn kiuelajn militojn.epidemiojn, hajl-batadojn Fame ja estàs ke Ci estàs Sinjor' de la vivo —
Jam sufi e da Cia puno !
— — Se Ci dek trovos justulojn —
Savu nin de malbono!
Se nur na , sed sincerajn —
Havu kompaton!
Kaj se e nur kvin, nur kvin —
Detenu la tondro-batojn!
Dio! En la nom' de 1' torturoj de iuj, kiuj estis
ekde l' unua momento de Cia kreo de l'tutmondo
i tie, sur i tero — puraj kaj senkulpaj,
kaj suferis silentaj sen ia plendo — —
mi Cin petegas:
Se eC nur unu
Ci trovos, havantau koron neniakulitan ~
estu kompatema!!
En miajn orelojn penetras sen ese
ra ki intaj plendoj el la kunpremitaj gor oj
de iuj, kiuj suferas, de iuj,kiuj suferis,
de l'tuta homaro,
kiu dum centjaroj vokas tiel al Ci,
vokas al Ci same kiel mi!
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. . . Se e nur unu vivas justulo —
vidigu al ni Cian kompaton!
Se e nur unu vivas justulo,
eka du nin hodia — Dio eterna:
pardonu niajn pekojn kaj ne punu per morto!
— Jen anta Ci staras mi Abrahamo.
El la pola tradukis
EDWARD W I E S E N F E L D

Premüta en la XII Inteniaciaj Floraj Ludoj

W

ep

ep
Stran a knabina o.

Al fra lino Wanda Neumanovicz.
Smolensk. La 15-an de Septembro 19..
Wanjo, mia an elo!
La vagonaro staras tie i unu horon. Mi utiligas la tempon por plenumi mian promeson, donitan al vi. Vi vidos, mi guste plenumos in: de tempo
al tempo mi sciigados al vi ion, kion mi faràs, kion mi sentas... Nu, nun
mi skribas sidante en angulo de hele lumigita salono de la stacidomo. Balda estos noktomezo, sed tie i regas kutima bruado kaj tumulto, kiu esas
nek tage nek nokte en grandaj stacidomoj. us venis ankoraü ia vagonaro.
iuj tabloj estàs okupitaj, e al mia izole staranta tablo sidi is iaj junaj
geedzoj, lli ion niangas, kun scivoleco rigardas min kaj malla te, duonvoCe
flustras ion unu al la alia; kredeble, ili inter an as siajn supozojn pri mia
persouo kaj pri la letero skribata. Mia viza o estàs entuziasmoplena, mi
scias tion, ja iam sur vizago rebrilas interna humoro de homo, lia interna
mondo. Nun, kiel vi antaúsentas, tuta mi, t.-e., mia koro, pensoj estàs plene
okupitaj je vi kaj sur mia viza o, sendube, nun rebrilas feli o, amo. Miaj
najbaroj tial, rigardante min, devas konjekti, ke mi estàs feli ulo, enamiginto, ke mi skribas al mia adorata, nekomparebla, netaksebla fianèino... Vi
vidas, kiel neflue, ne bele sonas mia parolo al vi, sed pardonu kaj ne forgesu, en kiaj kondi oj mi skribas. La taj vo oj, de iuj flankoj a dataj,
bruado, io tre, tre malhelpas al mi dece koncentrigi mian atenton je la letero kaj distras miajn pensojn. Sed vi, mi scias, ne estàs postulema.
En la vagonaro mi pasigís pli oi dek horojn kaj tutan tiun Ci tempon
mi sidis apud fenestro, rigardante jen pacajn pejzagojn de kamparoj, jen
amadmirante arbarojn kun ilia jam velkanta.a tuna beleco.Miaj pensojcïam

26

KATALUNA ESPERANTISTO

estis malproksime, apud vi... kaj flaviganta foliaro de betuloj sur nigre-verda fono de malgajaj, eteme verdaj abioj, kiujn mi ofte vidis el la vagono,
kaj mallar aj ardenvojetoj apud stacidomoj, sternitaj de forfalintaj folioj,Cio kun ia tran -kordoloro rememorigis al mi niajn pronienojn dum la
lastaj tagoj tra la parko, anka kun duonenudigitaj arboj kaj sekaj folioj
bruetintaj sub niaj piedoj jen gaje-kiam vi kun propra al vi poetikeco pentris bildojn de nia estonta feli o, jen malgaje kaj adiaiie-kiam vi sopiris,
antaüvidante nian proksiman disi on...
Kredu, jes kredu je pli Iuma estonteco kaj forpelu de vi tuj iun malgajan nubeton, us i ekprovos aperi sur horizonto de via nun izola vivo.
Skribu!... Mi kisas viajn armajn okuletojn.
iam fidela vià Zygmunt.
Al s-ro A. Jaworowski.
Moskvo. 16-an de Septembro 19..
Mía amiko!
Mi }us revenis en Moskvon kaj rapidas sciigi al vi mian minan adreson
esperante havi kun vi, kiel anta e, viglan kaj oftan inter an adon de leteroj. Vian lastan leteron interesplenan mi ricevis anta longe kaj, dum mi
legis in, mi havis firmau decidon tuj respondi in, sed en mia vivo, is tiam
senkolora kaj unutona uste tiam okazis io tre grava, kio igis min ne sole
prokrasti respondonal vi, sed anka por longe forlasi iuju miajn kutimajn
okupojn. Sed mi ion priskribos laií ordo. La pasintan someron mi vivis en
kamparo, en somerlo ejo de unu ri a in eniero, kiel edukisto de liaj du infanoj. Pro tio mi uis dum la tuta somero nekutime senlaboran (kun la infanoj mi devis pasigi iutage nur 2-3 liorojn), satan kaj trankvilan vivon, precipe satan: mi grasi is kaj la graso provizita sufi os por kelkaj mouatoj de
malsatado, neeviteble atendata en la urbo, krom tio mi ion perlaboris kaj
e havos eblon akiri se ne tute novan, do almenaií iom portitan kostumon
pli konvenan, oi tiu, kiun mi havas nun.
La somerlo ejo ku is en negranda belega ebena o, de iuj flankoj cirkaita de montetoj, grandega parko kaj arbaretoj; in tratran is pentrinda
rivereto Wanda... jes, tia estàs nomo de la rivereto beleta!
Mi neniam kura us haltigi vian atenton je tiaj bagateloj, ar mi scias,
ke en via lo loko mankas nek arbaretoj, nek montetoj, nek anka riveretoj,
sed tie mankas tute Wanda... dume en la somerlo ejo estis du Wanda'oj
belulinoj: la rivereto kaj i... ia samnomulino.
Kun imi konati is okaze, kiel anka
io okaze estàs en la mondo.
Memafere, se ni pli atente rigardos nin meni, ni vidos, ke tiu i okaze
sen an e kaj senlace akompanas nin pa o post pa o: okaze mi naski is
malri a, okaze mi komencis lerni en la universitato, okaze mi trcvis la oficon
e la in eniero, okaze e iam mi renkontigis kun vi kaj amiki is.,.
Anta du monatoj dum unu varmega somera tago mi kutime promenis
kun la edukataj infanoj (sepjara knabo kaj kvinjara knabino) tra la parko,
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ftli uste promeuis je la mano la infanoj kaj mi, ion pripensante, nur observis de inalproksime, ke ili ne petolu kaj plenuniu decregulojn. La promeno
jam alproksimi is al fino kaj mi kun la infanoj estis proksime de la domo,
kiam mi subite eka dis la tan plorou de la knabino. i falpu i is je arbostumpeto kaj iomete dis iris punta on de la vestajo. La mal ojo de la knabino estis tiel granda, ke je tiu ei fojo efikis nek miaj konsoloj, nek admonoj:
la knabino deziris nek cesi plori, nek iri pluen. Mi staris súper la ©bstinulino hezitaute, kiam ies facilaj pa oj a di is post mi. Mi returnis la kapon
kaj rigidi is pro miro. la nekonata fraíílino de dekok jaroj proksimume, sufi e simple vestita, sed neordinare belega, rapidis helpi al mi. Pli frue, ol mi
rekonscii is, i, kun arma rideto sur pale-rozaj lipetoj, afable ekbalancis
al mi per la kapo kaj klini is súper la ploranta knabino. Post unu momento
en iaj manoj aperis de ie kudrilo kaj ankora post unu momento la knabino jam saltis anta mi, gaje montrante la vestajon, sur kiu jam estis tute
ne rimarkebla la trueto.
De tiu cï tago jam preska iutage, promenante kun la infanoj, mi havis okazon vidi in jen en la parko, jen apud la rivereto, jeu ie aliloke. Balda ni tiel alkutimi is al i, ke la infanoj malgaje revenis hejmen, se ni iam
povis nenie renkonti «onklinon Wanda'on», kiel ili nomis in. ion ceteran
vi, sendube, jam konjektis kaj mi ne enuigos vin per superfluaj detaloj. Mi
nur diros, ke i estas malri a kuracistino, havanta monatan salajron nur
dekdu rublojn; sed i estas bone edukita, alte inteligenta kaj talenta fraülino. Mi vidadis multajn fra linojn, sed, mi konfesas, tia perfektecon, tian
iuflankan disvolvon apena iu e supozis trovi iam en fra lino!... Ni reciproke amas unu la alian, ni promesis, ke ni de nun estos gefian oj kaj
eterne, kiajn ajn malhelpojn ni renkontus sur nia vivovojo, apartenos unu
al la alia. Kiel signon de tio d, mi portas nun kun fiereco sur mia fingro
masivan oran ringon, kiun i donacis al mi antafl la disi o. Beda rinde, mi
ne havis ion similan por donaci al i, sed i konkenti is je mia fotografa o,
farita ankora anta du-tri jaroj.
Mi volus doni al vi pli klaran ideon pri la fian ino kaj iaj neordinaraj
kapablecoj, sed mi timas, ke vi ne kredos kaj opinios, ke mi-tre nature,
kiel enami inta,— ion trograndigas. Jes, mi anta vidas tion i kaj mi scias,
ke mi estas prava. Sed mi ne estas ema al trograndigado, vi mem vidos:
pasos monatoj, jaroj kaj mia ama ardo ne malvarmigos kaj arma bildo de
belulino Wanda neniam malheli os en mia imago, kiel vi tion, eble supozas.
Post unu jaro mi finos universitatan kurson, tiam ni geedzi os kaj
kune venos ien eksterlanden por da rigi nian lernadon, — ni tiel interkonsentis. Vere, ni ambaü estas malri aj, sed u ni ne venkos ankaü tiun
i malhelpon? Ni ja estas tiom junaj, tiom esperplenaj kaj fortaj je la korpo!..
Mi ne komprenis, kion vi volas de mi; eble, vi volas doni al mi ian komision en la urbo? Skribu pli klare kaj pli detale,—mi penós plenumi guste
étuti vian komision, iun deziron, kia ajn i estus. Skribu!..
Via feli a amiko Zygmunt.
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Al fra lino Wanda Neumanovicz.
Moskvo. La 17-an de Septembro.
Mia milda an elo, mia an elsimila Wanjo!
Jen mi ree jam estàs en la urbo, mi ree eni as en ian vantan vivon, sed
pensoj pri vi, miakara e por unu minuto ne forlasas min. Kie ajn mi estàs,
kion ajn mi faràs, mi iam vidas vian arman viza eton seriozan, mi Ciam
a das vian dol an vo on kaj rememoras niajn orajn revojn.
Post longa ser ado mi, fine, trovis bonan lo ejon. ói estàs, vere, iom
kara, sed i estàs tre komforta kaj ku as proksime de la universitato. En
la ambro mi lo as sola kaj tio i estàs tre grava, car neniu malhelpos al
mi en miaj sciencaj laboroj kaj, precipe, en mia revado pri vi kaj nia feli o,
kiu staras de ni jam netiel malproksime, kiel tio ajnis al mi anta e. Ho,
la tempo... tiuj i ok au nau monatoj pasos nerimarkeble, kaj tiam jam plu
nenio disigos nin!..
Kvankam mi havas ankora sufi e da mono, mi penós tuj trovi ian laboron helpan, — tion d trovi en la granda urbo estàs tre simpla afero, —
kaj mono ja estàs tiom necesa por nia estonteco! Mi iam konsideras tion
d kaj nun mi estàs tre parema.
Pro Dio memskribu al mi, eble plej ofte, kaj gardu vin kontra malvarmumo, tiom facile ricevebla dum a tuno. Memoru, kiom altvalora por
mi estàs via bonstato.
Ne sopiru, mia kara! Mi kisas mil fojojn viajn lipetojn, okulojn kaj restas gis Cerko niem via fidela.
Zygmunt.
I V A N

I R J A E V

(da iigota)

XIV Konéieso de K. Z. F.
Sóller, 5*6*7 janio 1927

Anta kelkaj tagoj ni havis apud ni la prezidanton de la Organiza Komitato, nian laboreman amikon Miquel Arbona kaj el la diversaj projektoj
kaj esperoj ni eltiris la plenaii ceitecon, ke ni staras e la sojlo de nova
granda sukceso en Mallorca. La organizaj laboroj vigle disvolvi as kaj Ciu
detalo estàs zorge atentata por ke io glate prezenti u al la kongresanoj.
Ni estàs konvinkitaj, ke iuj balearaj geesperantistoj senescepte kon-
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gresos en Sóller kun ni, kiuj devas pli longe voja i kaj pli multe elspezi
por atingi la Oritan Insulon.
òis la lasta mometito ni atendis informoju de «Empresa Soler» pri la
bud eto por la esperantistoj, kiuj en ipi os en Barcelona kaj deziras ali i
al la karavano. hitertempe ni povas doni la jenajn eneralujn informojn:
Vojago Barcelona — Palma: ptoj. 52.60 — 33.85 — 18.25 — 10.75 la
klaso.
Voja o Palma - - Sóller: ptoj. 3.30 — 2.55 la klaso.
Hoteloj en Sóller: ptoj. 7 — 12 - 15 — 20 la klaso.
Ni esperas ke dank'al la komuna voja o kaj gastado, kiun" organizas
«Empresa Soler», ni povos doni pli malaltan budgeton, kiu nepre instigos
iujn K. E. F-anojn kaj amikojn voja i al la belega kongresuibo.
Ne forgesu propagandi koustante por nia XIV.

LISTO DE PREMIOJ
La januaran numeron ni elvenigis lastamomente celante diskonigi iujn
premiojn, sed nialgraü tiu intenca prokrasto la hodiaü anoncataj premioj
venis jani malfrue kaj ne povis aperi kun la lasta listo. Ni esperas ke la konkursantoj kaj legantoj pardonos nin, ke ni ne rifuzis la akceptindajn premiojn, tiom pli ke ili estàs por temo libervola kaj sekve ne povas malhelpi
la organizou.
XXV. — De Banko Peninsular en Palma: ptoj. 100 por temo livervola.
XXVI.— De Esp. Gr. Bela Espero en Binisalem: ptoj 50 por temo livervola.
XXVII. — De Esp. Gr. La Verda Stelo en Consell: ptoj. 50 por temo libervola.

VERKOJ RICEVITAJ
35. Ni restu fidelaj al la Fundaniento. — 36. Socius. — 37. Drommedarius. — 38. Radio súper io. •- 39. Bela a tuua tago finigas. — 40. Unua peko. — 41. Se jetos mi. — 42. Vivo glate ne fluas, iam batas kaj skuas. —
43. Kion la koro sentas, lango prezentas. — 44. Vivon travivi estàs art'
malfacila. — 45. tate ekzameuita instruisto de Esperanto. — 46. Bone faru kaj diri lasu. — 47. Paco kaj feli o per Esperanto. — 48. Kun kura o kai
volo antaüen! — 49. Nia diligenta kolegaro en laboro paca ne laci os. —
50. iu uado postlasas ombron. — 51. Ni malkonfidu ajnajojn. — 52. Procede et semper, Itàlia, seniper. — 53. Elisabeth. — 54. La plej bonaj kantbirdoj estàs malgrandaj.—55. La malnova pre ejeto. — 56.Tintas pre ejeto. — 57. Negas. — 58. Majokanto. — 59. Himno de la mondoburgo. — 60.
Vivu nia kara lingvo.
Akcepto de pluaj verkoj fini as la 28 de la kuranta monato.
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Biblioérafio
( N i recenzas verkojn duope ricevitajn)
I

PILGRIMO, de Julio Baghy, eldono de la afltoro, Budapest, 1926. Voluino 124-pa a, 15 X 12 cm. enhavanta 42 poemojn kaj 7 proza ojn originalajn, a etebla e Hung. Esperantista Societo Laborista, Budapest, Vlll,
József-kòrut 9. Prezo: 1 germana niarko.
Legante i tiun volumon, oni havas la impreson ke Julio Baghy jam estàs matura a toro, kaj ke liaj verkoj estàs kompareblaj al tiuj de bona
poeto en iu el la plej kulturitaj E ropaj liugvoj.
Mi kredas, ke, post Julio Baghy, neniu rajtas dubi pri la plena poezieco kaj transportkapablo de nia kara lingvo. Ni, ku antaj en iu punkto
iom malproksima de la medio kie sin movas la hnngara poeto, povas perfekte kompreni lin, liajn sentojn kaj lian estetikon. Kaj oni ne devas forgesi, ke, se lingvo internada estàs io eíektive tre granda kaj malfacile realigebla, des pli havas tiaju ecojn poezio internada.
Mi supozas, ke la kaüzo de tio, ke la esperantistoj enerale ne usle
taksas la valoron de poezio, a , se vi volas, e depoetiko, ne estàs nur la
malgranda kulturiteco de la plej generala esperantistaro, sed ankorafi la
reala malfacileco, kontraü kiu devas lukti internacia poezio, pro la tioin difereucaj vidpunktoj, atoj kaj inklinoj de la diversa) popoloj. Se en nura
lingvo oni povas multon atingi per unueco kaj per konvencio, en arto oni
pli mul te devas respekti la vatiecojn kaj oni ne rajtas postuli regulojn tro
rigidajn.
La poemoj de Julio Baghy transsaltas iujn barojn kaj preska
iam
estàs tre klaraj kaj kompreneblaj, kaj cetere nia poeto mastras la lingvon
kun eksterordinara talento. Pri la poezia inspiro niem, mi diros, ke, e
Baghy, cetere kiel e multaj aliaj poetoj, ajnas regi iam la sarna muzo
kaj rimarkigas konstanta inklino al període revenantaj vortoj a esprimoj.
En la poezia leksikono de Baghy svarmas ripetataj vortoj, kiaj: rusto, frontó, larmo. Sed tio, tamen, tute ne estàs uzado de puré retorikaj procedoj,
certe malmodi intaj: i eble nur reflektas animstaton, la tragedion de la
vivo de nia estimata a toro, kiun ni ekamis kaj admiris okaze de lia unua
poemkolekto «Preter la vivo» kaj lia romano «Viktimoj».
El la volunio «Pilgrimo», ni aparte atas la belan enkondukan poemon kaj «Poeto kaj Muzo». Ni, katalunaj esperantistoj, povas esti ojaj ke
kelkaj el la poemoj de tiu volumo estàs premiitaj de niaj Floraj Ludoj. — J,
G.C.
NOVA AFRIKO de Th. Monnens, S. J., el nederlanda lingvo tradukis

Floriauo, 10 X 15,5 cm., 24 p. 1 fr. 50 (unu respondkupono) Espero Katolika, 55, rue de Vaugirard, Paris Vl.e
Interesega estàs la kompatinda historio de tiu mondparto, kiu estis la
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sklavomerkato de 1' mondo dura kvar jarcentoj, gis kiam la Eklezio alportis al i la « ojan anoncon». Antikva Afriko multege suferis despli alte nova Afriko levi os; i volas forskui citin jugon de Blankulo. La verketo de
Th. Monnens ekvidigas la revivi on de tiu nigreha ta popolo, kiu laboradas por sia savo. — G. R.
OFICIALA KLASIKA LIBKO DE ESPERANTO. Itala, hispana kaj portugala

partoj .Kolekto de Esperantista Akademio, eldono de Esperantista Centra
Librejo, Paris, 51 rue de Clichy. 1927. 118 p . 15 X 10, Prezo: 3.60 fr. fr.;
sendkostoj plie.
iu esperantisto havas jam sian opinion pri la Klasikaj Libroj ellaborataj de nia Akademio kaj ajnas al ni ke komentario estàs supèrflua, tiom
pli ke la kompetenteco de la tradukintoj deia itala, hispana kaj portugala
partoj estàs de iu konata.
Lafl klariga noto, kiu malfermas la verketon, la bro uro enhavas, krom
la dek-ses reguloj de la gramatiko, iujn nunajn oficialajn radikojn de Esperanto. La unua parto enhavas la zorge korektitajn kaj kompletigitajn
tradukojn de tiuj oficialaj radikoj, esceptante la radikojn, kiuj estàs sufi e
internaciaj por nebezoni tradukon. La dua parto enhavas la internaciajn radikojn, kiuj e estaute netradukitaj, estàs eneiale kompreneblaj por eúroplingvauoj. La tria parto enhavas la esperantlingvan difinon de la netradukitaj radikoj, kiuj ne trovi as en la bonega Vortaro de Kabe. Kiel Aldono
trovi as la fundatnentaj vortoj kun la sufikso um.
Pri la itala traduko zorgis Sroj. Migliorini, Mazzoliui kaj La Colla, pri
la hispana Prof. Inglada kaj pri la portugala Prof. Backheuser kaj Sro.
Saldauha Carreira. — Saljo.
NOVAJ AMAJ POEMOJ de Jaume Grau Casas.— Kolekto de Kataluna
Esperantisto. Eldono de la a toro, al kiu oni povas sin turni por mendoj,
str. Claris, 72. Barcelona. 1927. pg. 29, 21 '/s XI*1!» Prezo: 1 peseto.
Jen nova verko de nia samlandauo Crau Casas, kiu ojigos la multajn
persotiojn, kiuj atas la belajn poemojn. La verko havas, kiel aiitafiparoion,
leterou de la Prezidanto de nia Akademio pri la versfarado kiu uste respondas al diversaj kritikoj en aliaj landoj faritaj. Dudek poemoj konsistigas
la kolekton kiun oni legas kuu efektiva plezuro, ne nur tial ke la lingvo estàs
korektega kaj simpla, kvatikam ri esprima, sed precipe pro la harmonio kiu
abunde kaj delikate fluas el la facilaj versoj. Unu el la plej belaj, kompreueble la mia gusto, estàs la soneto "Vintro"; anka tre emocüga estàs tiu
poemo kiu ludas la "Kanto de Amo kaj Melankolio".
Vere dankiuda estàs la laboremo de nia amiko, kiu de tempo al tempo
veuas al ni kuu verko, inda je tiu nomo, en la mano. Mi povas nur kuragigj
I in al plua verkado kaj precipe esprimi ke mi atus lin vidi plivastigi la temon de siaj poemoj, kiuj is nun nur en la larga kampo de la amo kantadas
- M . S,
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Diversa oj
Esperanto kaj Akademio Cots.— Sendube en Barcelona ni ne trovus
pli gravan kaj rekomendiudan Akademion oi Akademio Cotskuntiom multaj centoj da lernantoj, kun tiel vastaj kaj komfortaj lerno ambro, kun tiel
severe elektitaj profesoroj kaj tiel lerte ellaborltaj pedagogia] sistemoj
Nu Sro. Cots, pri kiu ni povas diri nur laüdojn pro lia tuta laboro por
la kulturo de nia junularo, kun granda entuziasmo kaj el tuta koro akceptis
la organizon de kurso de Esperanto kaj proponis al K. E.F. la kolonojn de
"Actividad", la organo de la Akademio, por la propagando kaj, se tio estàs
nia deziro, klarigo de kompleta kurso pere de la gazeto.
La 5-an de februaro Prof. Dalmau malfermis antaíí granda amaso da
lernantoj la kurson de Esperanto, kies gvidon entreprenis Sro. Josep
Alberich. is nun enskribi is kaj kun intereso da rigas la studadon46 lernantoj, kio estàs vera sukceso, ne nur pro la alta nombro sed anka pro la
kultura nivelo de la kursanoj, kiuj rapide progresas en la lernado.
Kurso de Esperanto.— Nia aiuiko Conrad Domènech komencis kurson
en "Acadèmia Mercantil" kun vera sukceso. Esperable pliaj kursoj komenci os en aliaj Akademioj post la ekzemplo de tiuj, kiuj komencis.
Esperanto kaj Radio.— Plej proksiman monaton Radio Barcelona denove permesos al K. E. F. la disa digon de esperanto-paroladoj. Nia proksima numero donos ceterajn informojn pri la tagoj kaj horoj de niaj radioprogramoj.
Folklora kaj Etnografia Grupo.— La 28-a Universala Kongreso de
Esperanto en Ediuburgomontris ke Esperanto havigas íieordinaran oportunon por komparaj folkloraj studoj. Rezulte de tio, okazis fakkunsido de
Folkloro kaj Etnografio, en kiu oni decidís starigi internacian giupon por
la kontentigo de tiu intereso. S-roj J. Van Hengel kaj D. Uitterdijk, el Nederlaudo, afable proponis malfenni apartan rubrikon de Folkloro en ilia
revuo, "Kolektanto", kaj S-ro R. Kodera, el Japanujo, akceptis la funkcion
de fakredaktanto.
Kiel unua temo kunlaborota, oni elektis la komparan studon de la popolaj jaraj festoj en diversaj landoj. Tiu laboro estàs presigota sèrie en
"Kolektanto", kaj ver ajne konsistigos interesan kolekton.(La unua artikolo
aperis en la januara numero.)
Estis ankaü proponite, ke la grupo estu uzota kiel helpilo por individuaj studoj de iaj auoj dezirantaj ricevi porkomparajn sciigojn de aliaj
landoj.
iuinteresatobonvoluinterrilati i kun S-ro Kodera, e Mme Gavarry,
187, rue St Jacques, Paris 5.° ( is Majo.)
PresejoJ. Vinyals, Plaça Constitució, 6 ; BARCELONA (Sarrià)
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KOMPILITA

JAUME

DE

GRAU

CASAS

416 pa oj 22 X 16
A etebla e la Barcelona] Grupoj kaj e «Kataluna Esperantisto>.
València, 245, je 12 ptoj.
Por la resto de la Iberia duoninsulo kaj eksterlando oni sin turnu
al S-r'o. Eduard Capdevila, Carders, 29, Barcelona.
Prezoj kun rekomendita po to enkalkulita: Por Iberio: 13 ptoj. Por
eksterlando: 15 ptoj. 9 ilingoj, 11 svisaj frankoj aü 2 dolaroj.
La la jugo de kompetentaj espera ntistoj, la Kataluna Antologio
estàs unu el la plej valoraj verkoj en Esperanto.
A etu balda la libron kaj diskonigu tra la tuta mondo la altan
gradon de kulturo de la miljara kataluna lingvo.

"Kataluna Esperantisto"
KVAR PUNKTOJ
instigas nepre aboni al

IUMONATA 16-FAÓA GAZETO

OFICIALA ORGANO

HEROLDO DE ESPERANTO

DE LA

Tio estàs:
Ciusemajna
Aktuala
Ilustrita
Grandformata
Senpagajn specimenojn petu de
la administració:
HORREM b. KóLN, Germanujo

Internaciaj Floraj Ludoj

Reprezentantü en nialando
F. MONTSERRAT
STR. VlLLARROEL, 107, 2.0", 2. a

BARCELONA

Plej bonaj veikajoj de plej bonaj
a toroj ieaj.
Tradicie trè bona la stilo kaj presó.
Jarabono: Gívisaj frankoj au l'oO usonaj
dolaroj au egalvaloro efektivigebla cu
Barcelona.
Adr.: Carrer València, 245-Barcelona
Chiuj í^azetojfciujbonyolos represi nian anoncon, rajtos simiJan pri si, por kio bonvolu sendi
tekston publikigotan.

U ESPERANTO

A COP

D'ULL

ALFABET. — A, b, c(ts), (tx), d, é (é), f, g (gue, gui), (tj), h (aspirada), (fortament aspirada), i, j (y), (j), k, 1, m, n, 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

J

IN

article determinatiu

(sona y)
i es terminació del plural
faktoj manoj .
okuloj, aninioj

sufix per al
femení
heroiuo re guio
katino, eomiio

el, els

la,les

o

1

A

E

terminació
substantiu

terminació
adjectiu

terminació verb
(infinitiu)

terminació
adverbial

lakto
urbo
komerco

blanka
antikva
komerca

kompreni
komerci

klare
kohstante
komerce

(comerç)

(comercial)

(comerciar)

comercialment

labori

C O N J U G A C I Ó

AS

IS

temps present

temps passat

Mi

skribas

]o

escric

skribís
escriví

DEL

OS

temps futur

VERB

US

u

skribos

skribus

mode imperatiu o subjunctiu
skribu

escriuré

-escriuria

escrigui

mode condicional

Els verbs compostos es conjuguen amb el verb auxiliar estí, 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
DECLINACIO

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.
Miskiibas 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, antau, post, Inter i altres.
At la patró, per la plumo, sur la tablo
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Catalunya a l'estranger
Fa poc més d'un any que gràcies a l'esforç, d'un dels esperantistes catalans es va publicar la «Kataluua Antològic», antologia de poetes i prosistes
catalans en esperanto. Tant per la qualitat com per la quantitat de contingut
(400 planes, pacerde ïil) l'Antologia Catalana en Esperanto és una obra digna
de tota lloança. Impecable en l'estil, en la impressió i en la presentació.
Tot just ha passat un any i gairebé l'edició ha estat esgotada. Arreu del
món ha aparegut per mitjà del meravellós idioma del Dr. Zamenhof la bellesa
de la nostra poesia i la maduresa de la nostra prosa. Arreu del món s'ha comentat molt favorablement la riquesa del català, aquest llenguatge nostre,
ignorat a molts indrets i que gràcies a l'esperanto ha donat fe de vida, però
d'una vida plena de totes les dolceses i de totes les energies.
Si l'existència de l'esperanto no fos justificada ja per un sens fi de fets,
aquesta sola demostració fóra prou perquè hom veiés en l'idioma internacional un mitjà d'aproximació dels pobles, un mitjà que ens permet profunditzarnos en l'esperit i neguits dels pobles germans.
És un fet evident, i d'això en tenen una convicció plena els esperantistes
catalans, que l'esperanto ha donat a Catalunya unes ales tan lleugeres que
arreu del món, en els nuclis esperantistes, hom té un coneixement concret de
la nostra vida, de la nostra literatura, del nostre grau de cultura.
1 és que l'esperanto és un altaveu portentós que fa sentir els batecs de
tots els pobles fins els recons més llunyans. És que la creació del Dr. Zamenhof salta per damunt de totes les fronteres i canta les excel•lències de totes
les nacions, agermana els pensaments i va creant un sentiment universal de
comprensió mútua i tolerància recíproca.
L'esperanto és la plasmació de la fraternitat universal i de l'aproximació
de tots els homes de bona voluntat.
Deu-li vosaltres, estimats lectors, l'ajut que es mereix l'idea noble dels
esperantistes.
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KATALUNA ESPERANTISTA FEDERACIÓ
Membra kotiza u: 3'50 p.; Grupoj: l'20 por niembro.
Jarabono: 6 p. enlande kaj 6 sv. fr. internacie. Provekzempleiò 2 respoudkuponoj
Federacia sidejo kaj redaktejo: can ei València, -'45 - BAhCELONA
FEDERA ClAJ GRUPOJ
Esperantista Klubo Palma
Mesquida, 6 ent. Palma de Mallorca
Empordana Ebenajo
(Girona)
Armentera
Esperanto Ncsto
(Joventut Catòlica)
Ripollet
Frateco
Placo Pi i Margall, 14.
Vendrell
Gerona Espero
(Creu Roja)
Girona
Lumon
St. Antoni, 64.
Terrassa
Studenta Juneco
(Seminari)
Girona
Aplec
Montserrat, 9, l.er
Sabadell
Bela Espero
Carretera de Vich, 41.
Manresa
Esperanto Idealo
Mossèn Verdaguer Sta. Coloma Farnés
Esperantista Amikeco
Plaça Bernardí, 10.
Manlleu
Esperanta Bur ono
(Centre Democràtic)
Rubí
Internada Frateco
(Coop. La Colmena) Sta. Coloma Gramanet
Paco kaj Amo (Soc.)
Planeta, 16, pral.
Barcelona
Barcelona Stelo
Provença, 156
Barcelona
Barcelona Esperanto-Societo
Bretón Herreros, 18, 1.
Barcelona
Esperantista Grupo «Solleric»
Sóller
LOKAJ

Artés: Sro. Manuel Monrós
Armentera: Empordana fcbenajo
Banyoles: Sro. Joan Aulina
Figueres: Sro. Carles Varela
Girona: Sro. Josep M-a Dalmau
La Garriga: Sro. Joan Blancafort
Mahó: Sro. S. Ortega Barceló
Manlleu: Sro. Marian Vilardell
Manresa: Sro. Josep Albagés
Mataró: Sro. Francesc Torres
Molins de Rei: Sro. A. Canals
Monistrol de Montserrat: Sro. F. Orobitg, Pastro
Palafrugell: Sro. Francesc Sagrera
Palau de Montagut: Fino. Lluïsa Bargés
Palma de Mallorca: Sro. Narcís Bofill
Reus: Sro. Enric Aguadé
Ripollet: Sro. Josep Planas, Pastro
Rabí: Sro. Joan Rates
Sabadell: Sro. J. Bracons
St. Adrià del Besòs: Sro. S. Arnella
St. Martí Sapresa: Sro. Joan Rieradevall
Sta. Coloma de Farnés: Sro. Pere Costa
Sta. Coloma de Gramanet: Internada
Frateco
Sallent: Sro. Lluís Solé
Sóller: Sro. M. Arbona
St. Feliu de Pallarols: Sro. J. Collelldevall '
Terrassa: Sro. Ramon Marsà
Teyà: Dro. Jacint Barrera
Vendrell: Fino. Maria Julivert
Vich: Sro. Pere Farrés
Vidreres: Sro. Josep Macià
Vilanova i Geltrú: Sro. Jaume Fort
Vilassar de Mar. Sro. Pere Domènech

DELEGITOJ

Àger: Fino. Maria Plans
Almúnia de Castellví: Sro. Pere Esvertit
Ametlla de Merola: Sro. Miquel Arpa

Ni bezonas delegiton en Ciu loko kie
ui havas membron. Fervoruloj bonvolu sin turni al la sekretario de K. E. F.
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Redaktoroj : Delfí Dalmau, Jaume Grau Casas, Marian Solà

Jubilea J a t o
ajnas ke kun la alveno de la jubilea jaro orri enblovis en nian movadon
fre an aeion kaj ke du spiras kun granda trankvilo, pace esperante ke la
tuta afero boue iros sian vojon kaj ke nia nuua situació kaj progresado liavas nenion por deziri.
Kvar jardekojn travivis la plej granda mondlingva movado kaj malgraü
la graudaj klopodoj, laudindaj oferoj kaj uekalkuleblaj fortoj eluzitaj por i
nia problerao ne maturi is, ne vekis necesan intereson, ne permcsis al ni
paroli pri la estanto, sed nur pri estonto nialproksiuia kaj nevidebla.
Post kelka tempo Esperantujo povos koustati kiom granda a malgranda estàs ia popoio. Ni povos oji plej kredeble pro la granda nombro da
esperantistoj, grupoj, gazetoj, k.t.p. La peza tasko, kiun entrepreiiis Dro.
Dietterle, diskonigos tia la tuta mondo, ke granda nombro da homoj parolas la lingvon de Dro. Zarnenhof kaj, se la grupoj raportis uste, ke seníine
granda nombro da homoj lernis Esperanton. Antaü la okuloj de tro iluziemaj esperantistoj laciferoj naskos naivajn ekkriojn, ili kantos la triumfon de
Esperanto k.t.p. sed, beda rinde, ju pli granda estos la nombro da esperantistoj en la mondo, des pli evideuti os kiom malgrauda estàs la nombro da laboristoj sur nia kanipo.
Okaze de nia jubileo ni pripensu kaj atentu pri la diversaj nialfortaj
flankoj de nia popoio kaj ni kolektu niaju energiojn por deceprilabori tiujn
puuktojn kaj la pove ilin konduki en ustan lokon. Ni ne íordonu nin al
senpripensa entuziasmo, kiu tenas nin for de la vera fundamento, nuntenipe tiel anceli anta je iu blovo de la homa ventego.
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Se ni tumas nían atenton al la vivo, kiun uas nia gazetaro, tuj evidenti as, ke euerale iu esperantagazeto travi vas tre inizeran staton. Neniu, a preska neiiiu, uas sendependan ekziston: unuj oscedas, aliaj estàs malsanaj kaj la ceteraj nur de tempo al tempo povas vidi la taglumon.
Se miloj kaj miloj da homoj tra la tuta mondo predikas la altan celon de
Esperanto, kial iu nacia gazeto ne povas liavi sufíCan nombron da legantoj, kial iu internacia gazeto konstante devas plendi pro la manko de abonantoj, kial subtenindaj entreprenoj, ekzemple Literatura Mondo, devis
niorti?
Mi miras ke tiom multaj eldonejoj riskas entrepreni la eldonon de esperantaj verkoj, se nur terure malgranda nombro da esperantistoj a etas
niaju libroju. Se iu esperantisto abonus unu solan gazeton kaj a etus
unu solan librou iujare, kiom pli potenca fari us nia forto! Vere admirindaj
estàs tiuj eldonejoj, kiuj de tempo al tempo havigas al ni novan verkon,
kvankam ilia profito estàs tielnecerta.
Se vi, kara leganto, iom priatentas la legemon de la membroj de via
loka grupo, se vi atentas kian esperantistan vivon havas iu grupano, certe vi konkludos kun ni, ke oni povas kalkuli per la fingroj de unu sola mano tiujn, kiuj abonas gazeton, tiujn, kiuj en la dauro de unu tuta jaro a etas esperanta libron. Ni jus spertis per la eldono de KATALUNA ANTOLòGIC»,
500 ekzempleroj, ke nur tre malgranda nombro da ekzempleroj restis en la
mano de enlandanoj. La plimulto iris eksterlanden. En la esperantista merkato, Katalunujo sendube ludas la plej sensignifan rolon. Tio ja ne signifas ke kiel esperantistoj ni estàs mallaboremaj en la legado, ne, kiel katalunoj mera ni spertis jarn, ke nia popolo nur hodia veki as alia universala
vivo, ke nur hodia
i komencas sian pa adon apud la ceteraj popoloj, kiuj
de longa tempo konas kaj amas siajn poetojn, siajn verkistojn. Ni anka veki u kiel esperantistoj kaj klopodu konati i kun la tiel ri a esperanta literaturo, kiu ja superas la kvauto kaj kvalito la literaturan trezoron de multaj
malgrandaj popoloj.
Tre malfacila estus la tasko, se ni nun komencus analizi la ka zojn de
nia profunda dormo kaj pretendus doni konsilojn por la estonto. Tamen, se
la jubilea jaro altiris nian pensou pri la tutmonda movado, pri kiu ni certe
ne havas grandau ka zon por oji, ni ne volis forlasi la okazon por esprimi nian se ne pesimismon, almena nekontentecon pri la enlanda situació,
pri kiu kun plena rajto ui povas paroli kaj ne sen kompetenteco.
Niaj esperantistoj vegetas, niaj grupoj vegetas, sekve ne miru ke K.
E.F. anka vegetas. Niaj grupoj vegetas kiel esperantistaj organiza oj. Kiel
amuzaj kaj ekskursaj, eble kelkaj el ili havas viglan vivon, sed uste tiu
ekskursemo kaj amuzemo de la grupoj estàs iel la kaüzo de la malvigleco
de nia movado.
Dolore estàs konstati erarajn agadojn. Estàs beda rinde, ke ni ne povas paroli pri grandaj sukcesoj aü pri promesplenaj perspektivoj. Niaopinie
pli efika povas esti sincera esprimo de opinioj, e kiam oni povas riski ies
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atakon, oi fermi la okuiojn anta la atakanta malamiko kaj nenion fari por
defendi sin. Nia movado, ni estu sinceraj, postulas e ni tujan sinoferon de
la esperantistoj, se ni ve volas daürigi nian iradon al plena disi o de fortoj
kaj pereo de la tuta afero.
Se nia lingvo staras senmove afl ne progresas, tio ne estàs kulpo de la
lingvo meni nek de la medio irkaflanta in. La ka zojn ni devus ser i en
la esperautistaj rondoj niem, kiuj trankvile kuuplektis la brakojn kaj esperas ke per si niem io fari os. Laka zojn ni trovus e multaj esperantistoj,
kiuj niulton povus fari por nia afero kaj absolute nenion faràs.
La Jubiiea Jaro donas al ni okazon por alvoki iujn batalantojn al efektiva laboro. Ciu esperantisto havas plej diversajn manierojn por uzi siajn
fortojn kaj kapablon por iel labori por la komuna celo. Ciu aualizu sian
agadon kaj konstatu ke is nun oni ne faris kiom oni povis kaj devis. Forpasis jam la jaroj de piimokoj kaj atakoj. La mondo prezentas pli bonan
kampon por nia semado. Gi atendas nin por iri kuu ni.
La Jubiiea Jaro estu la komenco de nia definitiva batalo.
S. ALBERICH JOFKé

Cp

C$D

C$3

Sol
Bruligas min la flamo de sia rememor'...
En senkonsolo ploras silente mia kor'...
Pri iaj helaj armoj aukora mi sopiras;
ian gracion io ankora nun elspiras.
Mi relegas la versojn legitajn apud i;
de iaj kantoj ree vibras la melodi' .
Al mia vido da re iaj pupiloj lumas,
al mia a do dol e iaj paroloj zumas.
Mi sentadas la premon de ia eta man' ,
la gestojn karesantajn kun ludo de infan',
au subitajn ektremojn de ardanta pasio
kaj ebrian gustadon de kisoj-ambrozio.
Kie mi in ekamis, mi silente promenas,
kaj pri i flugaj pensoj flirtante al mi venas.
Sub tiuj amaj arboj de la trankvila voj',
en la kuneco ia, fluadis mia oj'.
i tie miaj vortoj amoplenaj resonis
kaj al mifeli igaju amopromesojn i donis.
En tiu benko, kie, en intima kviet',

eco
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per kiso sin malka is nia ama sekret' .
Sed niïn ripozo tie ne estàs tiel paca:
en irado soleca mi min sentas pi i laca.
Kaj des pli nostalgie suferas mia kor' ,
ju pli kreskas la flamo de sia rememor'...
* **
Sen ese mi vagadas tra V soleca arden' ,
kun mia mola koro premita de agren'.
De post ia foriro, ne plu la belaj floroj
parfumas la aeron per mildaj bonodoroj.
Ne plu dol e min ravas de la birdoj la trií' ,
ne plu mian rigardon gajigas sima bril'.
Nek la ielo nun estàs tiel serena,
nek mi sentas la ojon de la lumo matena . . .
E en la dol a, paca trankvilo de 1' esper',
de post ia foriro, premadas min sufer' .
Inter iuj bela oj, mi — seu i — restis sola;
for de ia beleco, mi vivas senkonsola.
Kaj ie senescepte la solecon mi sentas,
kies akra mordado mian koron turmentas.
Ho, se iam denove mi povus vidi in!
Ho, se iaj okuloj denove celus min!
Sub la fajro de ia amoplena rigardo,
en mia laca korpo esti us nova ardo!
Sed por iam neebla farigis tio i:
nun i ja nur vivadas en mia fatitazi' .
De post ia foriro, promenejo ardena,
la mondo, mia koro . . . io restis malplena.
Kaj, en tiu terure turmentanta malplen' ,
mi mortas . . . de 1' soleco pro l'kruela agren'!
JAUME GRAU CASAS

(daúrigo)

S t r a n a k n a b i n a o.
Al s-ro A. Jaworowski.
La 18-an de Oktobro.

Mia kara amiko!
Mi tre ojas, ke vi estàs ravita de mia scügo pri la fian i o kun Wanda,
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ke vi kredas je seriozeco de mia plua intenco kaj plene aprobas min. Ho,
se vi povus vidi, mia Wanjo estàs tia trezoro, tia perfekteco! Ankora en la
anta a letero mi intencis diri ion detale al vi pri i, sed mi timis vian anta ju on. Rimarku, kiom da plej kura aj planoj havas ia kapeto, kiom da
espero! Kaj kia kapabla i estàs! i delonge revas pri eksterlando, kie i
povus lerni kaj disvolvi siajn kapablojn, kaj ili estàs disvolveblaj en du direktoj, tute malsamaj: la speco de sia mina profesio, i revas fari i doktorino, a kio ankora pli multe allogas in, teknikistino-elpensistino. u
vi dubas? Mi men longe ne volis konfidi al i ofte a skultante iajn entuziasmajn parolojn pri sia lasta emo, sed, unufoje ekvidinte iajn teknikajn
desegiiajojn kaj grandan kolekton da modeloj, kiujn i faris propramane
kaj preska tute sen ilaro, mi konvinki is proprokule, kiom talenta i estàs
kaj kiom i bezonas je speciala instruado. Imagu, mi vidis e i desegnajojn de unu aparato por aerveturado, kiu permesos flugi a! iu ajn sen helpo
de nunteinpaj aer ipoj. La aparato estàs tre simpla kaj, la iaj vortoj, i
estos akirebla por iu ajn. Mi nenion komprenas en me aniko, anka en
aviado, tial mi ne povas ju i pri indecoj a mankoj de sia elpensajo tamen
tiu fakto mem, ke la juna fra lino dedi as sian liberan tenipon al tiaspecaj
seriozaj laboroj, ajne, jam elokvente parolas pri iaj neordiiiaraj kapabloj
kaj originaleco. Kaj iaj aliaj ecoj?... Mi estàs senfine feli a, havantetian
fra linon mia fian ino kaj konscio de tio Ci donas al mifortojn pli pacience
toleri mizerojn de mia nuna vivo studenta. Komence mi, veninte tien Ci,
lo is en bela kaj sufi e komforta ambro, sed mi balda konvinki is, ke
mia monujo treege maldiki as de tago al tago, ke mi devas pli siiigardeme
elspezi mian monon kaj mi jam decidís an i la lo ejon je pli modesta kaj
pli malkara, sed oni pri telis min. Unufoje, reveninte kejmen mi kun malojo konstatis, ke mia monujo malaperis ... Kompreneble, iuj ser adoj restis
senrezultataj. Nun mi lo as en malgrandeta ambra o sur subtegmento.
La ambra o estàs pli malgrauda, oi la anta a kaj malgra tio en i ni lo as
triope. Miaj kunuloj havas litojn, sed mi dormas sur la planko inter iliaj
litoj, Car mankas spaco por la tria lito. Kompreneble, tio i estàs bagatelo:
la litoj de miaj kamaradoj estàs nur iom pli molaj oi la mia improvizita kaj,
kiam dum nokto mi sentas malvarmon, miaj bonaj kunlogantoj afable permesas al mi ku i iom da tempo sur rando de ilia inallar a lito kaj varmi i
de iliaj korpoj. Tio i, mi ripetas, ne estàs grava, — ja homo estàs facile kaj
balda alkutimi anta al iaj ajn kondi oj de la vivo, — tio i ne estàs ankora granda mal ojo. Sed jen nia vera mal ojo: iuj ni ne povas is min trovi
ian kvankam plej malgrandan laborenspezon kaj, se la afero da ros tiel
ankoraü unu monaton, oni forpelos nin el la ambra o, se ni anta e ne mottos pro malsato. Ni delonge ne tagman as kaj estàs neelparoleble ojaj,
se iu el ni sukcesas ie pruntepreni kelkajn kopekojn por a eti por nia komuna man o panon kaj kolbasojn. Sed tiu i operació postulas de ni tro
inulte da penoj kaj trudemeco, — neniu donas al ni monon volonte, car oni
scias, ke ni ri igos ne balda , pli uste — neniam... Cion superfluan el
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niaj kostumoj kaj cetera havajo ni delonge jatn vendis au portis en garatltipruntejon kaj delonge jam niiaj kunuloj kun agreno rigardas mian
oran ringon de Wanda kaj ne senka ze ofte aludas, ke ni ne rajtas uzi senutile tian luksajon. Sed vi komprenas, ke mi ne povas seni i je ia donaco.
Mi gardas in tiel, kvaza
i estàs Wanda meni. Hodia matene ni longe
priparolis nian finaiican kaj ekonomian staton. Dum la interkonsili o mi
ka is la inanon kun la ringo en po on kaj ne kura is elpreni in de tie is
fino meni de la interkonsili o. Tiamaniere la ringo evitis dangeron, kiu minacis al i.
Tiun i leteron mi sendas ne afrankita, vi scias jam kaüzon de tío. Sinjorinon Laptev'on mi ankora ne vidis, tamen mi uste plenumos vian peton.
Ne forgesu min — vian malnovan amikon — en la mizerego kaj skribu.
Via amike Zygmunt.

AI fr-ino Wanda Neumanovicz.
La 25-an de Oktobro.
Mia arma, neforgesebla Wanjo!
Dankon, dankon por viaj varmaj leteroj kaj alte atataj konsiloj. iu
via letero liveras al mi tiom da ojo kaj feli o, ke mi ne scias, kio okazus al
mi, se mi ne havus vin, se vi ne subtenadus en mi kredon kaj esperon je pli
bona estonteco.
Beda rinde, mi ne povas skribi al vi loiigan leteron, — por i tute mankas materialo. Estutrankvila, mi iam estàs fidela al vi kaj dum mia tuta
vivo tie i mi ne havis e unu okazon interparoli kun ia fra lino, mi uras!
Sekve, viaj anta timoj kaj antaüsentoj sekretaj, kiujn vi aludas en la letero
estàs tute senka zaj. Kredu, mia an elo, kiam homo ne havas pecon da
pano por kvietigi sian malsaton, tiam iuj pensoj de li estàs sole kaj sole
direktataj al pano kaj plu al nenio. Mi fartas bone, nur mi iom malsatas.
Tamen mi jam alkutimi as al tiu i malagrabla o kaj sentas, ke homo malsata estàs pli vigia kaj pli elpensema, oi sata Nnn mi lo as en malgranda
ambreto. Miaj du kunlogantoj estàs bonegaj kamaradoj; se ui sukcesos
trovi ian flankan laborenspezon, ni estos plene feli aj.
Detalojn de mia vivo vi scii os dum nia intervidi o, kiu, kvankam tre
malrapide, tamen senhalte, alproksimi as kun iu nove-pasinta tago.
La po tejo ku as malproksime de nia logejo, mi petis hodia matene
miajn kunlo atitojn, ke ili a etu ie en butiko po tmarkon por tiu Ci letero,
sedili, kiel intence, nenie povis in trovi. Tial rai estàs devigata sendi al
vi la leteron neafrankita. Pardonu.
Kun varmaj kisoj kaj luma espero je estonteco feli a
tute via Zygmunt.
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Al s-ro A. Jaworowski.
La 9-an de Novembre
Mia amiko plej kara!
Mi estis surprizita, us ricevinte la monon de vi. Jen estàs senduba
signo de vera atnikeco kaj nova konstato de boueco de via animo! Kredu,
mia amiko, mi neniani forgesos vian oferemon kaj en estonteco mi penós
meriti vian koufidon al rai. Via mono venis tre ustateinpe; se i ne estus
ricevita, hodiaü oni eljetus min el la ambro sur straton. Sed nun rai estàs
savita. Dnm lastaj tagoj ni preska nenion man is, jam neniu pruntedonas
al ni e unu kopekon. Kaj se mi ne havus la ringon de Wauda, ni mortus.
Mi fordonis in en garantipruntejon kaj ricevis de tie prunte du rublojn.
Ho, kion mi sentis, kiam mi devis seni i je tiu i donaco de mia Wanda,
kion mi sentis! Nenia homo, kiam li, mortante, seni as je vivo, sentas tian
dolorou rnortigan, kian mi sentis dum oni trarigardis, pesis kaj taksis la
karan ringon! Sed vi ne supozu, he mi por iam disi is kun i, ne! Tio i ja
estàs neebla! us mi havos superfluan monon, mi tuj ela etosgin.
Miaj kunuloj, scii inte, ke mi subite ri i is, anka
oji is kaj de hodiaü mi plu ne dornios sur la planko, — Levitanskij proponis jam al mi sian
liton kaj li niem de nun dormos iom da tenipo sur mia antaüa lito-sur la
planko. Entute Levitanskij estàs bravulo, li nenie pereos: li estàs elpensema kaj sinoferema en iuj krizaj cirkonstancoj deia vivo. Se li ne estus iom
maldiligenta, li estus ideala homo. Bedaürinde, mi ne povas diri la sainan
pri mia alia kunlo anto Ojidalov...
Mi komencis tiun Ci leteron matene, sed mi devis interrompi in. Nun
mi da rigos. Aüskultu: horizonto de nia vivo pliklari as, — estàs proksima
horo de nia liberi o de la mizerego, kiu is nun premegis nin de iuj flankoj. Kiam mi skribis al vi, revenis el butiko miaj kunuloj, kiujn mi sendis
por a eti mau a ojn. lli revenis gajaj, bonhumoraj. u povis okazi aliè? Ni
jam delonge man is nenion, krom pano kaj hodiaü ni havos dank' al vi
abundajn kaj luksajn manga ojn. Nu, ili alportis bulkojn, kolbasojn,
teon, sukeron, 'unugrandan haringon, - la lasta estis metita en malnovan
gazetfolion. Ni delonge vidis nenian gazeton kaj tiu ci folio malseka kaj
makulita, dum la teo liveris al ni anka ne malgrandan plezuron kaj ni tralegis gin ateute de la supro is la malsupro mem. Kaj ho, feli o, jen kie estis surprizo! Ni trovis tie unu auoncon multepromesan, kiu, mi sentas, estàs saviga por ni. Bedaürinde, sur la gazetfolio ni nenie povis trovi daton,
kaj estos tre agrene, se la gazeto estàs tre malnova kaj ni malfrui is... Sed
al diablo la dubojn, ni esperu! Ja, evidente, tre ri a virino Frambovski anoncas, ke i deziras helpi mone al junaj talentaj elpensantoj, poetoj kaj cet.
i petas, ke oni siu turnu al i persone iutage inter la 6-a kaj 8-a de vespero.
Vi sendube imagas,kian ojon,kiajn lumajn esperojn.kiajn, poste,dispu-

40

KATALUNA ESPERANTlSTO

tojn elvokis inter ni la anonco. Ni tuj decidís, nepreterlasante la okazon, hodia sin turni al la bonfarantino nekonata. Ni jam lotis kaj Levitanskij devos
hodiafl je la tenipo fiksita viziti lari ulinon kaj scii i pri kondi oj detale.
Pri rezultato de tiu i nia provo mi skribos al vi post nelonge. Niïn mi
skribos ankora al Wanjo, i delonge atendas mian leteron.
Mi amike premas vian bonan, amikan manon kaj ripetas: mi korege
dankas vin, mi neniam forgesos vian ustatempan helpon. iam kaj ie
via amiko.
Zygnuint.
Al fr-ino Wanda Neumanovicz
La 9-an de Novembre
Mia ora, netaksebla Wanjo!
Viajn du leterojn mi ricevis siatempe, mi dankas vin por tiuj varmaj
sentoj, kiuju vi esprimas en ili. Mi anka sentas, ke nia arno reciproka
iam kreskas, malgraü nia disi o. Se mi ne skribas iam pri tio al vi, vi
mem devas konjekti, ke mi iam pensas nur pri vi, ke iam revas pri tiu
tago feli a, kiam ni ree, postlonga disi o maldol a, estos jam plune disigeblaj...
Mia kara! Mi devas peti pardonon de vi... Pardonu min, mia arma anelo: dum lasta tempo mi toleris tian mizeregon, ke mi, por ne morti pro
malsato, kura is fordoni en garantipruntejon vian ringon. Kvankam tiuj du
rubloj, kiujn mi tie ricevis prunte anstataü via ringeto, estis granda ri eco
por mi, tamen kion mi sentis tiam, mia kara!... Tran doloro premegis mian
koron, kiam via ringeto, heredita de via panjo kaj kun tia amo is tiam
konservita de vi, estis en malpuraj, nialdelikataj manoj de oficiistoj de la
pruntejo, kiuj auta e oi akcepti in, louge trarigardis in, pesis, taksis...
Sed kion fari? Mi opinias, ke mia vivo estàs pli valora por vi, oi la nngo...
Tamen vi ne maltrankvili u, mia ora Wanjo, mi balda ela etos in kaj, kiel
anta e, portados in sur tiu fingro, kien giri metis antaü la disi o viaj blankaj, nialdiketaj fingretoj. Mi us ricevis nionon de unu amiko kaj, ajne post
kelkaj tagoj jam plu neniam sentos ian mizeron a bezonon je niono.
Anime kaj korpe
via Ciani fidela Zygmunt.
Ivan

irjaev

(da rigota)

Tiu i numero de «Kataluna Esperantisto» estàs submetita al la militista cenzuro.
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XIV Kongreso de K. E. F.
Sóller, 5-6-7 junio 1927
AL LA GRUPOJ. — Ni estos tre efartkaj al la grupoj, se ili bonvolos sendi kiel eble plej balda liston enliavantan nomojn kaj adresojn de iliaj
membroj. Ni deziras, ke la Kongreslibro enhavu konipletankaj fidindan
adresaron de iuj niaj membroj.
PROPAGANDO. — La propagando de nia estonta Kongreso ne dependas nur de la Organiza Komitato kaj de K. E. F. Estàs necese ke iu grupo
a izolaj esperantistojper laloka gazetaro au per paroladoj diskouigu nian
balda okazontan jarfeston. Tianianiere kun la propagando de la Sóller-a
Kongreso oni anka propagandos por Esperanto.
KONGRESA BUDGETO. — Ni ricevis de "Empresa Soler" jenajn informojn pri la voja o kaj restado en Sóller:
Voja oj, restado en Sóller kaj ekskurso, unua klaso luksa . . . 185 pt.
»
»•
»
» »
» , »
» ordinara . . 150»
>
*
*
» »
» , dua klaso
110»
»
»
»
» »
» , tria klaso
75»
»
* » • » - . »
» , >
»
, sen ka.jtrto 65.50 pt.
La montritaj prezoj enhavas ir-revenan voja on Barcelona-Palma,
ir-revenan fervojan voja on Palma-Sóller, gastadon en Sóller dum la tri
kongrestagoj, marekskurson al Torrent de Pareys a ekskurson al Puig
Major, la deziro de la kongresano, kaj veturilan transportou de la kongresauoj de la Palma liaveno al la stacidomo.
La bud eto ne enhavas trinka ojn: vinon, likvorojn, niineralajn akvojn,
k. t. p. Gi anka ne enhavas trinkmonon.
La tagman o en Torrent de Pareys a Puig Major konsistos el nialvarma oj, kiujn iu kongresano estos devigata akcepti en Sóller antaü la ekskurso.
Nia aprila numero donos ceterajn informojn pri enskribi o kaj pago.

XIII Internaciaj Floraj Ludoj
VERKOJ RICEVITAJ (fino)
61. Kavalirode sinjorino. — 62. Aberi txikia,Geureabana. — 63. Neekzistas landlimo por la doloro, nek por la amo. — 64. Se per angoro kunpremata estàs la koro, ridu frato. — 65. Floro al la rivereto. — 66. Paroli kiel
oni pensas, agi kiel oni diràs. — 67. Paroli kiel oni pensas, agi kiel oni diràs. — 68. iam anta en! — 69. Scio estàs la Fundamento de Sa eco. — 70.
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Puikus iritaciju malsintojas. — 71. Restas do nun fido, espero, amo, tiuj tri;
kaj la plej granda el ili estàs amo. — 72. Unisono. — 73. Je ntaintiendrai. —
74. Esperanto triumfu! — 75. ar arbo havas koron. — 76. La stelaro, —
77. Multaj estàs vokitaj, sed nemultaj elektitaj. — 78. Botihumorokaj gajeco. — 79. IXa. Simfonio. — 80. Home, sweet home. — 81. Ho virinakoro,kiu
kapablas diveni viajn decidojn. — 82. Manila. — 83. Kaj knabo i is viro. —
84. Stelo, floro, koro. —85. u? — 86. Sentencoj de 1' Prioro. — 87. Mi espera. — 88. El la amo fontas feliCego kaj inalespero. — 89. Ni iru. — 90, Ita
est. — 91. Sempre avanti. — 92. A. e. i. — 93. Bella Itàlia. — 94. Mi servas. —
95. Agnosco veteris vestigia flamae. — 96. io pasas. —97. Zamenhofano.
— 98. Malproksima. — 99. Frosto. — 100. Varmkora. — 101. Nordinsulo. —
102. Krejcero.—103. Ravito. — 104. Lamiliaj. 105. Bergerac. — 106. Bela
Espero. — 107. Excelsior. — 108. A tunas. — 109. Mondvoja o de f ervora oratoro. — 110. Amo vivigas kaj mortigas. — 111. Veuas agreuo sen granda
peno.— 112. Homoser ulahomecon.— 113. Amiko studadu. — 114. Libero!
— 115 Ne povas iu homo esti pap' en Nomo. — 116. Ekbrilu hispana suno!
— 117. Vivula humoro. — 118. Problemode la Patreco. — 119. La Tineo.—
120. Encikliko.— 121. Mizera Lazaro. — 122. Kioma koro estàs.— 123. La
amo de la Gei ao Yamatori. — 124. La malnova birdo. — 125. La bufo. —
126. Estàs mi. - 127. Orskarabokaj Libelo. — 128. Malgaja historio. — 129.
Se iu diràs "mi amas Dion" kaj sian fraton li malamas, tiu estàs mensogulo. — 130. Kiu fine estàs mi. — 131. Capis bovis carquinyolis. — 132. u
valoras tiom filozoïii, kiam la vivo estàs tiel mallonga? — 133. Suprem —
134. Kiom? — 135. Kiu glavon levos, de glavo pereos. — 136. Cu kun, Cu
sen supkulero, la mort' tutelage viri eltrinkos. — 137. Homaron Vi kreis
perfekte kaj bele??? — 138. Vanitas vanitatum et vanitas omnium. — 139.
Se donas Di' al vi favoron, lisendas vin for el la dom'. — 140. Dulceloqitentein Lalagen amabo. Dulce ridenteni. — 141. Gimnaziano.— 142. Qui
1' encerta 1' endevina. — 143. Al simplecama sanktulitio, simpla kant'. — 144.
Tutkatolika.— 145. Miafeli o. — 146. Emkolo. — 147. Vetaamosubigase la
morton. — 148. Suferokajrevo lavivo-vereco. — 149. Du apitrojplu. — 150.
u vi ion memoras, e koloroju e sonojn? — 151. Familio estàs lernejo
de amo. — 152. cosny + isiuy = (cosy + isiny) n. — 153. Mia koro. — 154.
Bonveno al miaj gastoj. — 155. óoju. — 156. Konfido. — 157. La lastaj estos la unuaj. — 158. Ni kantu. — 159. Esperanto triumfu! — 160. Soleco.
NOTOJ
La premiintoj kiuj ankoraü ne efektivigis la premiojn, bonvolu tion fari plej balda !
La aütoroj de la verkoj noi. 114, 128. 130,135, 136,137 kaj 138, estàs
petataj tuj sendi al ni fermitan koverton enhavantan iliajn nomon kaj
adreson.
DELFl D A L M A U , SEKR. Carrer València, 245-BarceUn*
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Biblíografío
(Ni recenzas verkojn duope ricevitajn)
SERVOKAPABLA! MARCUS TYBOUT de la belga a toro G. Eekhoud, espe-

rantigita de L. Bergiers, kun antaúparolo de O. Stòber, publikigila de Ferd.
Hirt & Solin en Leipzig, Salomonstr. 15. — Volumo 20 de la «Internada
Mondliteraturo». 1927.70 p . 19 X 13. Prezo: 1.60 markoj.
Bone bindita, altkvalita papero, klara kaj pura presó. La antaúparolo
estàs la dega por la a toro kaj por la tradukinto. Mi timis ke Iegante la
verkon mi seniluzíigos, ke i ne povos satigi la esperigoii de la antaüparolaj la doj. Mi trompi is. «Servokapabla» estàs kortu a, emociiga, altkvalite
realista verko, lingvori e verkita kaj tradukita, pruvante la lertecon de nia
juna samideano Bergiers por Esperanto kaj por literatura. Gratulon al iu
partoprenintaj la operigon de tiu uiga nova volumo de la «Internada
Mondliteraturo». — D.D.
Ni jo MENSOGULO KAJ ALiAj RAKONTOJ, de I. Al. Bratescu — Voinesti.

— Biblioteko Tutmonda n.° 10. El la Rumana tradukis T. Morariu. Eldonis
Rudolf Mosse, Esperanto-Fako, Jerusalemer strasse 46-49, Berlin S.W.19.—
1927,63 p . 17 X 10 % Prezo afrank, de la unua serio (10 numeroj): 4 RM.
au 1 dolaro.
La enhavo konsistas el la jenaj noveletoj: Ni jo Mensogulo, «Al vojaanto decas vojiro», La ideto, La pelto de Isaja, Niketo kaj La najtingalo.
En sia antaúparolo la tradukinto diràs al ni, ke Bratescu estàs isfunda esploranto de la infana animo kaj vere tiu speciala kapablo de la verkisto
montri as neimiteble en «Ni jo Mensogulo» kaj «Niketo». «Al voja anto decas vojiro» kaj «La pelto de Isaja» majstre penlras bonhumoran trajton de
rumanoj kaj «La ideto» kaj «La najtingalo» piiskribas tre kortu an dramon
de koturnino kaj najtingalo. Post la legado de la atindaj noveletoj ueniu
povas ne aserti, ke Bratescu posedas naturdotitan verkistan kapablon, kiun
malofte oni rimarkas en aliaj aütoroj.
Pri la traduko de Morariu ni povas diri nur laúdojn. Li plene sukcesis
transporti en nian lingvon la armon kaj belon de la originalo. Vane ni laúdados la altan valoron de la verketo: oni legu in, se oni volas konvinki i,
ke ni ne trograndigas, se ni diràs, ke la Iasta volumeto de Biblioteko Tutmonda estàs majstra verko.
Kun «Ni jo Mensogulo» fini as la unua serio de Biblioteko Tutmonda.
Por la dua serio estàs anoncataj tre interesaj volumoj. Sajnas al ni, ke por
la malalta prezo de la serio — 1 dolaro t. e. 6 pesetoj — neniu literaturamanto povas forlasi la okazon havigi al si tiel valoran kolekton.— SALJO.
JE LA NOMO DE L' vivo. — Filozoh-lirikaj fragmentoj originale verkitaj
de E. Izgur, kun enkonduko de E. Lanty kaj antaúparolo de N. Kru inin.
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Kolekto de Semiacieca Asocio Tutmonda, havebla e ia eldonfako Colmstrasse 1-111, Leipzig- O -27. 1927.216 pg. 18X13 1 /*- Prezo: 2 markoj.
Se Izgur verms en la veikistan rondou kun tiu cï verko kiel unua produkta o de lia talento, i sola sufi us per loki lin sur la uiiuan vicon de plenkonsciaj eminentuloj, sed Izgur jam donis al la homaro multajn aliajn similajn trezorojn kaj lia lasta verko estàs plia tupo en lia pilgrimado al la vero kaj lumo. iu fragmento de «Je la nomo de 1' Vivo» valoras pli multe oi
tutaj verkoj de aliaj aiítoroj, kies pluiuoj bele rakontas, bele priskribas sed
nenion diràs. iu frazo de Izgur estàs sentenco, iu Ha sceno prezentas la
mizeron de la homaro tiel longe baraktanta por liberigi sin de tiel diversspecaj katenoj.
La verko enhavas prologon kaj kvin apitrojn: En malproksimon, Servado al la Morto, Religió, Ribelo de 1' konscio kaj Sur la vojo al la venko.
En Epilogo la poeto kantas la venkon de la Vivo súper la Morto. Dank' al
la iopova scienco la homo fari as seumorta kaj la Homaro povas ui plene la armon de la Vivo.
El Iingva vidpunkto la verko meritas anka la don. Nur pri kelkaj malmultaj punktoj ni povus iom kritiki. — SALJO.

La Sankta Biblio en Esperanto
Anta mi, su la tablo, ku as luksa ekzempleio de La Sankta Biblio,
kiun mi ricevis anta kelkaj tagoj de la Brita kaj Alilanda Biblia Societo,
aiita iielonge eldonita de tiu i Societo kaj la Nacia Biblia Societo de
Skotiando.
La Malnova Testatnento estàs tradukita de Dro. Zamenhof kaj la nova
estàs preparita de traduka komitato sub la a spicoj de la Brita Kongreso
de Esp. kaj d e i a Brita Esp. Asocio, kun Sro. Pastro J. Cyprian Rust. La
prezo de la ordinara eldono, toie bindita, estàs 6 . Pli bona eldono, sur delikata papero,"estàs a etebla en tri dive'rsspecaj bindajoj, po 8 . 6 p., 12 .
6 p., kaj 20 . Por meudoj oni tumu sin al la eldonintoj, 146, Queen Victoria
Street, London, E. C. 4.
Kiel kolosan laboron devis plenumi nia majstro por esperatitigi tiel monumental! verkon, iu esperantisto povas in prezenti al si facile Car La
Sankta Biblio estàs pli-malpli konata de iuhomo. Al la perfekteco de traduko de amba Testamentoj aldoni as la korekteco de la presado, la beleco de la eldono kaj la arteco de la tuta libro. Vi legas, legadas kaj neniu
preseraro makulas lafrazojn, fluajn, en stilo facila kaj agrabia. Komparante
la tekston esperantan kun la latina teksto a kun tiu de aliaj modernaj
lingvoj, oni malka as enerale plian klarecon kaj precizecon e la esperan-
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ta. Mi estàs certa, ke inultaj pastroj uzos niau Biblion por klarigi al si
multajn versetojn, kiuj estàs malprecizaj en la latina teksto. Tio pruvas nerefuteble la superecon de Esperanto, kiu perruesas precizecon kaj klarecon,
kiun ne havas niultaj aliaj naciaj lingvoj.
En la verko mankas ses libroj: Tobias, Judith, Sa eco, Eklesiastiko kaj
amba 1 kaj 11 Makabeoj,kiuj apartenas alia Malnova Testatuento. Sekve
i ne akordi as plenekuu la Katolika Biblio kaj, kompreneble, katolikoj ne
subtenos kaj propagaudos la libron. Alia pli grava ka zo retenos de subteno la katolikojn t. e. ar la originalaj, ple] atitikvaj tekstuj de la Biblio, la
la katolikoj, multfoje bezonas ta gan a konipetentan interpreton kaj klarigajn notojn pro sia multsenca ebleco kaj estàs sciate, ke al la katolika fidelularo estàs malpennesata la legado de Biblio ne entenanta la konipetentajn notojn. La katolikoj opinas, ke tiu manko de interpreta unueco dis iris
ja en milsektojn la Protestantismon, kies partiauoj for etis la relojti de sia
religia vagonaro, kaj tial disi adas milvojen au en konstantan dovojiradon.
Mi ne volas profundi i en la aferon por konkludi u tiu a tiu i estàs
sur la gusta vojo. Mi intencis rimarkigi tion, ke la grandega laboro de Zainenhof, kiu tiel ame fordouis tiom multajn horojn al la peza tradukado, ne
estos uata de iuj esperantistoj pro tio ke súper la partiauoj de diversaj
religiaj doktrinoj regas nerornpeblaj ordonoj.
El la raporto de Sro. J. M. Warden, sekretario de la Esperantista
Biblia Komitato, mi erpas la jenajn interesajn fraginetoju.
''Unu el la kondi oj de la Biblia Societo estàs, ke iu nova traduko de
la Biblio devas veni el la manoj de komitato kousistanta el Britaj Kristanoj, post esploro de ili. Kiam do la traduko de Zamenhof estis kompletigita
kaj fine ricevita en i tiu lando post la milito, la Esperantista Biblia Komitato estis reorganizita, por enliavi anojn sciantajn la Hebrean lingvon;
Pastro John CypriauRustestisgia prezidanto,kaj mimem ia sekretario.Tiu
komitato, de dek personoj, zorge tralegis la tradukojn, plenigis kelkajn senintencajn forlasojn, kaj, kiam necese, faris au ojn, kiel rajtigis ïlin D-ro
Zamenhof. Tiu parto de la laboro postulis multe da tempo kaj da studado.
iun libron esploris almeua du anoj de la komitato, kaj pri specialaj
punktoj oni konsultis Pastron J. E, McFadyen, profesoro pri Malnovtestameutaj Lingvo kaj Literatura en la Qlasgova Kolegio de la United Free
Church."
"Multaj malhelpoj estis renkontitaj, pro la sekvoj de la milito kaj aliè;
sed feli e oni povis iujn venki, kvankam iafoje nur post beda rinda tempoperdo. Iuj korespondantoj supozis, ke oni povus transdoni al la presistoj
la manuskripton de la Majstro tiel, kiel i staris.Tio certe ne estis la opinió de D-ro Zamenhof mem: kontraúeli donis al la komitato plenanrajtonfari
an ojn, necesajn por certigi fidelan tradukon, liberan de la eraroj, en kiujn
povus fali ia sola honio, kiom ajn kompetenta. Mi ne scias, Cu iam antaüe
unu sola persono tradukis la tutan Malnovan Testamenton, kun eble la escepto de Luther; kaj íiature la verko de Zamenhof ne povis esti peifekta.
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Sed la an oj faritaj dum la reviziado estàs nemultaj; ar la komitato konstatis la tradukon de Zanienhof kiel bonegan. Anka ne ekzistas ia bazo por
la supozo, ke la traduko jam havebla por Esperantistoj ricevis ian sektanj
influon. Kiel ni ja sdas, la Majstro tradukis la Biblion kiel literaturan verkon; kaj la reviziado de la komitato okazis sammauiere. La komitatanoj
estàs el diversaj eklezioj: komence unu-du Katolikaj pastroj konsentis
kunlabori, sed bedatírinde la aprobo de iliaj superuloj estis rifuzita"
"Dum la dauro de sia laboro la Majstro enkondukis novajn vortojn,
kiel ank.iú plibonigitajn formojn de esprimo. Oui opiniis bone efektivigi
tion en la pli fruaj libroj, kaj ankaii unuformigi "paralelajn tekstojn", kiam
la originalo tion permesas. Tiun parton de la revizio (kiun Zamenhof meni
farus, se lia vivo da rus sufi e) entreprenis iuj komitatanoj, iuter kiuj estis
du Akademianoj kaj uuu alia Lingvakomitatano. Mi povas certigi al Citi], ke
la sola deziro de tiuj reviziantoj estis fari nste tion, kion la Majstro meni
farus: kaj Ciu do povas certi i, ke la volumo jam eldonita ne enhavas ion
kontra ati al la Fundaniento de Esperanto. Car la Nova Testameiito aperis,
kiam nur malmultaj el la Zamenhofaj tradukoj estis uzeblaj por gvidadu,
oui jam kaptis la okazon, por pliakordigi in kun la Zamenhofa stilo." '
Al iuj esperantistoj senescepte mi rekomendas la a eton de La
Sankta Biblio. Al religiuloj por pli bone kompreni la sanktan libron, al senreligiuloj por ui bonan Esperanton kaj al ateistoj por pliakrigi kun pli bonaj fundamentoj siajn atakojn.
S. ALBERICH JOFRE.

Diversa oj
Scienca Enketo pri Esperanto.— e la Universitato de Minnesota,
Usono, oni faràs esplorou pri la sociala psikologio de la Esperantistaro.
Bonvolu sendi al jena adreso Esperanto, University of Minnesota, Usono
respondon al tiu i deniandaro; 1. Sekso, 2 A o via dum esperanti o, 3. Jaro
de via esperanti o. 4. Kiom da jaroj vi lernis nacie. 5. Profesio a stato en
momento de via esperauti o. 6. Lasta grado de via nacia instrui o. 7. Kio a
kiu viri esperantigis. 8. Kian intereson, utilon vi trovis en Esperanto. 9. Kiel
vi lernis Esperanton. 10. Via nuna profesio. 11. Via patrinlingvo. 12. Viaurbo
lando. 13. Via iiomo.
XIX Kongreso Universala de Esperanto.— 28 julio-4 aúgusto en Danzig. Gis la 31. XII. 1926 ali is 53 gesamideanoj el 9 diversaj tatoj. Samideanoj, kiuj ne povos eesti la XIX-an, helpos al ia sukceso ali ante kiel
helpkòngresanoj. lli pagas la kongresan kotizon (25 sv. fr.) kaj ricevos la
kongres-insignon kaj Ciujn kongresanjn dokumentojn, Por faciligi la parto-
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prenon en la kongreso al kiom eble plej multe da personoj, UEA starigis
servon de kombinita biletaro, kiu entenas ion: kongreskotizo, arangoj, ekskurso al Zoppot, sestaga restado kun maii o ktp. La biletojjam nun povas
esti iiiendataj ce UEA, 12 Bd. du Théàtre, Qeuève. Prezoj: A (unuaranga)
fr. 200, B (duaranga) fr. 160, C (simpla) fr. 125. Samideanoj, firmoj kaj institució], kiuj povas elmeti videble la kongresan afi on, sendu siajn adresoju
por senpaga ricevo al XIX Universala Kongreso de Esperanto en Danzig.
Aldonu respondkuponon.
VII Kongreso de SAT.-- 12-16 aügusto en Lyon. Konçresejo: La Kongreso okazos en la salonego "Emile Zola" dekooperativo "L'Unitaire", 127.
rue Boileau, Lyon. VI. Kolizo: Egala je SAT-kotizo. Oni sendu in per naciaj biletoj al la prezidanto, kdo. Marcel Roux, 90, rue Boileau, Lyon, VI.
Eldona\oj: La Komitato eldonis 20 po tkartojn kun esperanta teksto kaj
reklamo pri la Kongreso. Prezo afrank.: 4 fr. fr. Ali oj: Gis nun 28. 11. 27 aliis 30 kongresanoj.
Ares an oj.— "Aplec" Esperanta Grupo en Sabadell translo i is al
str. Montserrat 9. 1.— Barcelona Stelo en Barcelona havas sian novan sidejon e str. Provença 156, telefono G. 2610. Ni deziras al aniba grupoj tre
sukcesan vivon en ilia nova batalejo Specümenamantoj.— Sur niaj pa oj jani tre lougan teinpon ni anoncas
ke provekzemplero kostas du respondkuponojn, tamen ni konstante ricevas
petojn de speciïnena numero sed neniu petinto sendas la respondkuponojn
nek abonas, malgra tio ke'nicia m atentas tuj plenumi la petojn. Cu ni
longe devos presigi apartan nombron da ekzempleroj por la kolektantoj
de specimenoj?.
Rusa Po to kaj Esperanto.— Lastatempe la rusa po to eldonis reipondkartojn kun teksto en franca, rusa kaj esperanta Iingvoj. Oni rememoru ke okaze de la kongreso de SAT oni eldonis specialajn po tmarkojn pri
la kongreso kaj ke antaüe estis farita alia eldono kun teksto en Esperanto.
La diuda tasko tiu de la esperantistoj en la Soveta Respubliko.
La Scienco kaj Esperanto. — En ekstremoriento la scienculoj pli kaj
pli uzas Esperanton. La observatorío de monto Taten, proksime de Tokio>
fus publikigis en tiu i lingvo sian ampleksan aerologian raporton por la jaro
1926.
De post la lasta jaro la japanaj medicinistoj aperigas sciencan jurnalon
en Esperanlo kaj japana lingvo "Psikiatrio" pri la problemoj de psikologio
kaj ne rologio, sub la direkto de Dro. Junko Sibata de la hospitalo ImuraBioin de Hatagaya. proksime de Tokio.— IES.
Nova Komitato.—Esp. Societo Nova Sento, Barcelona, elektis en sia lasta kunsido la jenan koraitaton: J. Goniz, prez.;P. Vives, vicprez.; J. Bolós
sek.; A. Almirall, vicsekr.; J. Coll, kalkulisto; S. Vives, kasisto; E. Gili, bibliotekisto; A. Rivera,J.Paré, J. Llunellkaj R. Burgada, vo donantoj.
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Esperantista Centra Librejo. — Sro. Teodosio de la Cruz, Serrano, 58,
Madrid, informas nin, ke li estàs elektita delegito de la nomita librejo, kies katalogon oni povas ricevi de li senpage. Mendojn oni devas anta pagi
per poStmandato au hisp. pm. Oficiala Klasika Libro (liisp. port. itala partoj) ptoj. 1.25, Fundamenta Krestomatio ptoj. 3.50. Oni aldonu sendkostojn.
Esperanto en Radio Barcelona. — La parolado de Dro. Marian Solà
okazos la 23 de la kuranta monalo je la 20.30 Pro diversaj kaüzoj, sed precipe pro tio ke la programo de la stacio estàs super utita per koncertoj kaj
operoj el Granda Teatro Liceo, oni ne povis doni al ni difinitan tagon por
niaj proksimaj paroladoj, kiuj estàs submetitaj al la postuloj de la generala
organizo.
Paska Konferenco en Praha. — 16-19 aprilo. Oficiale kunvokita de la
Internada Oficejo de Edukado okazos en Praha Paceduka Konferenco, kies
alvoko al iuj edukistoj kaj palrinoj vekis intereson en iuj pedagogiajrondoj de la mondo, precipe en Usono, Anglujo kaj Nederlando, kie anoncigis
euiiiientaj partoprenoj, efe ekster la esperantista rondo. Oni ur e alvokas
itiju grupojn priparoli la aferon kaj anka interesi instruistoju kaj pensemajn gepatroju. Espereble la balda okazonta Konferenco estos nova sukceso por Esperanto.
Alvoko al Verkemaj Esperantistoj iulandaj.—Ni ser as en iuj landoj esperantistojn, kiuj estàs kapablaj verki au traduki diversteniajn artikoioju pri literaturo, tekniko, scienco kaj aliaj temoj. Interesi antoj sendu
tuj siajn adresojn per simpla pk. al Sro. L. Dederichs, Sallstr, 124, Hannover, Qermanujo.
Universala Esperantista Pacifista Ligo. — Lasta Alvoko! Dum du jaroj ni klopodas starigi fortan pacifistan ligon; ni alvokis en la Esperantogazetaro, ni skribis al la Naciaj Societoj, ni korespondadis kun interesuloj,
— sed is nun nur en unu lando ( e oslovakujo), la pacifistoj energie kaj
fruktplene laboras.
En nia lasta cirkulero, ni klare montris nian celon: «unuigi per Esperanto tiujn direktojn en la pacmovado, por formi unu grandan internaúan
forton por la paco».
Por atitigi tion, ni nepre bezonas la helpon kaj subtenon de tiü Esperantisto-Pacifisto. Ligo sur papero ne efikas.
Se ni ne akiros la bezonatan kunlaboron en multaj landoj, tiam estos
neeble, da rigi nian laboron.
De la rezultato de i tiu alvoko dependos, u nia Ligo havas ekzistrajton.
Al vi, Esperantistoj - Samideanoj, la decido! por; U. E. P. L. JULIà
ISBRüCKER, Prezidantino. Oostduinlaan 32, Hago (Holando).
PrcsejoJ. Vinyals, Plaça Constitució, 6 : BARCELONA (Sarrià)

Bonstiia, belilustrita, ri aspekta kaj diversenhava estàs la sola
teknika gazeto

Internada

RADIO-REVUQ
Organo de la Internada Radio-Asocio.

KONSTANTAJ

FAKOJ:

Mi koustruas — Pa o post Pa o (originala popularigata teorio de
Radio) — Radiohumoro — Internada Radio-Vivo — Tia la RadioGazetaro — Esperanto por radio, Radio per Esperanto — Internada
Radio-Asocio k. a.

PREMIO

POR

IUJ

ABONANTOJ:

KOLORTABELO DE 99 SKEMOJ
KONKURSO KUN MULTNOMBRAJ PREMIOJ
(i. a. kompleta radioricevilo, lutilaro kaj niultaj radiajoj).
ABONPREZO (por 12 N.° N.°) UNU DOLARO a egalval. en nacia mono
Petu de la eldonejo la tabelon de FAVORAJ PREZOJ, de
naciaj AQENTEiOJ kaj la kondi ojn de KONKURSO.
eiredaktoro: D-ro Pierre Corret.
Redaktoro: In . E. Aisberg.
ELDONEJO: ETIENNE CHIRON. 40, rue de Seine. PARIS-VI

KATOLIKA MONDO
Esperanto-organo de Internacio
- Katolika. Aldono: Lajuna Batalanto
Aperas monate. Fondita 1921
Abono: egalvaloro de 1.25 s. v.
- fr. kvaronjare. Redaktejo kaj Administrejo:
Elberfeld. Germanujo

Ciuj skoltoj
iuj amikoj de Skoltismo
abonu

la internacian monatan gazeton
ilustritan

SKOLTA HEROLDO
Oficiala organo de
«Skolta Esperantista Ligo».
abonprezo: 1 sv. fr.
Adreso: Pastro Ramboux, 22, Cours
Albert I, en Paris - VIII.

UjSPERANTO

A COP

D'ULL

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

IN

LA

(sona y)

article determinatiu

i es terminació del plural
faktoj, manoj
okuloj, aiiimoj

el, els
la, les

sufix per al
femení
heroino, re ino
katino, leonino

I
terminació
substantiu

terminació
adjectiu

terminació verb
(infinitiu)

terminació
adverbial

lakto
urbo
komerco

blanka
antikva
komerca

kornpreni
labori
komerci

klare
konstante
komerce

(comerç)

(comercial)

(comerciar)

(comercialment)

C O N J U G A C I Ó

AS

temps present
Mi

IS

temps passat

D E L

OS

V E R B

US

temps futur

mode condicional

skribas

skribis

skribos

skribus

escric

esciiví

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 aní, 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.
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,
ira, trans, anta , post, inter i altres.
Al la patró, per la plumo, sur la tablo

TRIA EPOKO

APRILO

1927

N-RO 4 (33)
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FEDERACIÓ KAJ DE LA INTERNACIAJ FLORA) LUDOJ

El nostre congrés a Sóller
Gairebé arreu del món, els esperantistes celebren anyalment els seus
congressos nacionals on s'aplegueu en gran nombre els adeptes del gloriós
Zamenhof per tal d'ajuntar llurs esforços i idees i conjuntament treballar per
al millor progrés de l'Esperanto.
La Federació Catalana d'Esperantistes, legalment constituida des del V
Congrés Universal d'Esperanto celebrat a Barcelona l'any 1909, ha celebrat
fins ara, sempre amb un èxit falaguer, tretze Congressos i dotze Jocs Florals
Internacionals.
Aquest any a Sóller, els dies 5-6-7 de juny, tindrà lloc el XIV Congrés i
tot fa esperar que novament els esperantistes de parla catalana es trobaran
durant els dies esmentats a la bella ciutat de la Illa Daurada.
Dels diferents actes que es preparen, indubtablement té un relleu extraordinari la festa dels Jocs Florals Internacionals, no solament per la simpatia que la festa en si té per a tots nosaltres, sinó que també per l'alta importància que la mateixa representa dintre del camp literari del món esperantista.
Han estat rebuts 160 treballs procedents de més de 25 nacions. Entre els
treballs rebuts n'hi ha de molta vàlua, no solament en l'aspecte literari, sinó
com estudis científics de diferents ordres.
La Federació Catalana d'Esperantistes, en recordar als seus membres el
deure d'assistir al XIV Congrés, invita tots els qui desitgin conèixer d'aprop el
moviment esperantista o bé fruir la bella terra mallorquina a inscriure's com a
congressistes, aprofitant els avantatges del pressupost que la F. C. d'E. té
convingut amb 1'«Empresa Soler» de Palma.
Viatges, excursions i estada a Sóller durant els dies de Congrés: 1-a preferència ptes, 185; 1-a ordinària ptes. 150; 2-a classe ptes. 110; 3-a classe ptes.
75; 3-a coberta ptes. 65. 50.
Remeteu l'inscripció (10 ptes.a compte) a Bretón de los Herreros 18,
1-er, 1-a, Barcelona. — S'accepten inscripcions a la Farmàcia Bartomeu, Tallers, 81 (Plaça Universitat) Barcelona.

"KATALUNA ESPERAMISTO"
OFICIALA ORGANO DE

KATALUNA ESPERANTISTA FEDERACIÓ
Membra kotiza o: 3'50 p.; Grupoj: l'20 por membro.
Jarabouo: 6 p. enlande kaj 6 sv. fr. intemacie. Provekzemplero 2 respondktiponoj
Federacia sidejo kaj redaktejo: carrer València, 245 - BARCELONA
FEDERACIAJ

GRUPOJ

Esperantista Klubo Palma
Mesquida, 6 eut. Palma de Mallorca
Empordana Ebenajo
(Girona)
Armentera
Esperanto Nesto
(Joventut Catòlica)
Ripollet
Frateco
Placo Pi i Margall, 14.
Vendrell
Gerona Espero
(Creu Roja)
Girona
Lunion
St. Antoni, 64.
Terrassa
Studenia Juneco
(Seminari)
Girona
Aplec
Montserrat, 9, 1."
Sabadell
Bela Espero
Carretera de Vich, 41.
Manresa
Esperanta Idealo
Mossèn Verdaguer Sta. Coloma Farnés
Esperantista Amikeco
Plaça Bernardí, 10.
Manlleu
Esperanta Bur ono
(Centre Democràtic)
Rubí
internada Frateco
(Coop. La Colmena) Sta. Coloma Gramanet
Paco kaj Amo (Soc.)
Planeta, 16, pral.
Barcelona
Barcelona Stelo
Provença, 156
Barcelona
Barcelona Esperanto-Socielo
Bretón Herreros, 18, 1.
Barcelona
Esperantista Grupo «Solleric»
Sóller
LOKAJ

Artés: Sro. Manuel Munrós
Armentera: Empordana Ebenajo
Banyoles: Sro. Joan Aulina
Figueres: Sro. Carles Varela
Girona: Sro. Josep M'-a Dalmau
La Garriga: Sro. Joan Blancafort
Mahó: Sro. S. Ortega Barceló
Manlleu: Sro. Marian Vilardell
Manresa: Sro. Josep Albagés
Mataró: Sro. Francesc Torres
Molins de Rei: Sro. A. Canals
Monistrol de Montserrat: Sro. F. Orobitg, Pastro
Palafrugell: Sro. Francesc Sagrera
Palau de Montagut: Fino. Lluïsa Bargés
Palma de Mallorca: Sro. Narcís Bofill
Reus: Sro. Enric Aguadé
Ripollet: Sro. Josep Planas, Pastro
Rubí: Sro. Joan Rates
Sabadell: Sro. J. Bracons
St. Adrià del Besos: Sro. S. Arnella
St. Marti Sapresa: Sro. Joan Rieradevall
Sta. Coloma de Farnés: Sro. Pere Costa
Sta. Coloma de Gramanet: Internada
Frateco
Sallent: Sro. Lluís Solé
Sóller: Sro. M. Arbona
St. Feliu de Pallarots: Sro. J. Collelldevall
Terrassa: Sro. Ramon Marsà
Teyà: Dro. Jacint Barrera
Vendrell: Fino. Maria Julivert
Vich: Sro. Pere Farrés
Vidreres: Sro. Josep Macià
Vilanova i Geltrú: Sro. Jaume Fort
Vilassar de Mar. Sro. Pere Domènech

DELEGFrOJ

Àger. Fino. Maria Plans
Almúnia de Castellví: Sro. Pere Esvertit
Ametlla de Merola: Sro. Miquel Arpa

Ni bezonas delegiton en Citi loko kie
ni havas membron. Fervoruloj bonvolu sin turni al la sekretario de K. E. F.
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Subtenu K. E.
La plej bona subteno, kiun povas deziri iu gazeto, estàs tiu, ke iaj
legantoj konstante diskonigu in kaj klopodu varbi novajn abonantojn.
Nia Kataluna Esperantisto, kies ekziston neniu grava dan ero minacas,
hodia sin tunias al siaj abonautoj kun la peto ke ili klopodu pligrandigi la
iiombron de la abonantoj por ke iaj pa oj povu esti pli multaj en balda a
tempo.
Se ni povus aldoni al la nunaj 16 pa oj 8 pliajn, t, e. 96 en la jaro, tiani
la granda provizo da valoraj verkoj vane atendantaj publikigon en nia redakcio, trovus lokon en nia gazeto kaj la a toroj de la meritaj verkoj, tiel
ri e alvenintaj al niaj Internaciaj Floraj Ludoj, ricevus per la publikigo pliau
rekompencon al ilia meritoplena tasko.
Nia deziro povus efektivi i, se 200 pliaj abonautoj estus atingitaj.
Tiam, sen plialtigo de la abonprezo, oni povus publikigi belan 24-pa aii
gazeton kun abunda enhavo. La literatura aspekto de K. E. fari us rimarkinde pli granda kaj sekve pli atata internacie. ó i povus okupi rimarkindan lokon en nia movado.
Oni ne apiniu ke ni diràs utopion, kiam ni parolas pri 200 pliaj abonautoj. La nunaj abonantoj de K. E. ne superas la 25% de la kataluna batalantaro. Ne estus do granda laboro varbi is la 40°/° de nia popolo por ke
nia gazeto povu plenumi sian projekton.
Niaj legantoj komencu la uecesan propagandon por efektivigi la sugestitan ideon. Post kelka tempo ni havos pli valoran gazeton, ol ni llavis
gis nun.
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Jofre Rudel
(Provencala trobadoro, 1140-1170)
Hejmon, patrujon ne forgesos mi,
e logite de amo malproksima.
De ili reaperos jani neni':
am1 min trenas al lando malproksima.
Kiu ojojn, mal ojojn vidas —Di' —
kaj donis ka zon al am' malproksima,
subtenu fidon por kura ' en mi
ar kor' vivas en amo malproksima.
En vivo kaj en mort' persistos mi
en tia arda am' ,se malproksima;
kaj flamos la sanktega fajr' de i,
egale en proksim' a malproksima.
Mi uos je nenia ampasi'
se ne uas je 1' amo malproksima;
nek pli belan virinon trovos mi
Cu en proprala hejm', Cu malproksima.
Trad. JAUME GRAU CASAS

C$3
(fino)

C£)

$3
Stran a knabina o
Al s-ro A. Jaworowski
La Han. de Novembro

Mia karega amiko!
Lau mia promeso mi daúrigas nun mian leteron, seuditan al vi, ajne,
antau du tagoj. — Mi kaj Ojidalov longe kaj malpacience atendis revenon
de Levitanskij. Kiani, fine, li revenis, ni super utis lin per niaj demandoj.
Levitanskij havis malgajau mienon kaj estis malkoiitenta je io kaj neparolema. Post longa deniandado ni tamen scii is, ke la bonfarantino etektive
ekzistas kaj ser as «stultulojn» senlaborajn kaj naivajn, similain al ni, kiuj
supozas, ke oni tuj utos al ili oron, jus ili venos en sïan anta ambronPluajn detalojn ni ne povis ricevi de li, li tuj enlitigis kaj longe ku is, kvaza ion konsiderante kaj sen ese tuinigante de unu flanko sur la aliau kaj
iun insultante. Mi konfesas al vi, mi sentis, ke Ciuj miaj esperoj kaj plano],
kiuj jam maturi is en la kapo de tiajn, jus ni tralegis la anoncon.rompi as,

KATALUNA ESPERANTISTO

51

ke tiu malkura a, malforta radio de espero, kiu penetris timeme en nian
ambra on, estingi as. La nokton li devis pasigi sur la planko kaj mi sur
lia lito. Tian komforton mi delonge ne uis jam, tial, metinte je dispono de
sorto niem iujn zorgojn, mi tuj ekdormis. Nokte iu vekis min, el iuj fortoj
pu ante kaj alpremante min al la muro. Levitanskij malvarmi is sur la
planko kaj nun esperis varmigi siajn malvarmajn membrojn je mia korpo.
«Zygmunt, — li ekflustris al mia orelo, kiam mi, tute alpremita al la muro,
povis nek turnigi, nek ekniovi iun mian manon, a piedon, — Zygmunt, vi
morga iru al i». «Kien»? — mi demandis ankaü flustre. «Al i.. u vi ne
komprenas? i estàs diable ri a, vi vidos kaj se al mi ne prosperis la afero
pro manko en mi de diplomatio, vi, mi scias, ion aran os». Mi demandis
pri detaloj de lia vizito, sed li tuj Ia te insultis iun kaj post nelonge ekronkis. Frumatetie li ien foriris kaj plu mi ne vidis lin dum tiu i tago is mia
reveno. Nenion dirinte al O idalov pri mia íntenco, tiom neatendite kaj sekrete trudita al mi de Levitanskij, mi vespere ekiris laü la adreso, montrita en la gazetfolio. i lo as malproksime de ni en centro meni de la urbo,
en granda kaj bela domo. Pordoj de la antau ambro estis malfermitaj, mi
eniris kaj jam intencis penetri en sekvantan ainbron kun duonfermita pordo, de kie a di is vo oj, kiam anta mi aperis altkreska, grasviza a figuro
de pordisto kun glate razita mentono kaj malkontenta, fiera inienokaj baris
mian vojon. Li kun mal ateco ekrigardis mian tre modestan kostumon kaj
truajn botojn, por unu momento sulkis la viza on, kaj per grava, estra
mangesto postulis, ke mi restigu en la anta ambro mian apela on kaj
pelton. Mi tuj obeis kaj, restinte en mia multeportita hejma jako, eniris en
la ambron. ói estis negranda, sed lukse meblita kaj ornamita. Tra i, nea deble pa ante la dika, mola tapi o, promenis du entelmenoj mano Ce
mano, duonvoce interparolante kaj tute ne atentinte min, sur mola velura
kauapo sidis malri e-vestita junulo kun pala zorgatakita kaj maltrankvila
viza o. Alpremi inte al apogilo de la kanapo kaj stre inte la okulojn, li
sen ese ekrigardis jeu la entelmenojn, jen grandan fermitan pordon kun
argenta auso kaj arte ornamitan de figur iza oj; en la manoj li tenis grandan paperkunvolva on. Jus mi alproksimi is al li, la pordo malfermi is kaj
la junulo, kiel freueza, salte levi is de la kanapo kaj tuj malaperis post la
pordo, apena ne faliginte ian dikulon kun ru a kaj vitkovrita viza o, kiu
kun granda paperujo sub la brako, jus forlasis la ambron. La entelrnenoj
iuter an is okulsignojn kaj ekridetis, ne lialtante e por unu momento. Mi
haltis apud fenestro kaj penis ordigi en la kapo pensojn, aose amasi intajn, kaj min prepari por jam proksima renkonti o kun tiom enigmoplena
bonfarantino de gento honia, a pli uste de talentuloj, al kies nombro mi
volis nun esti alkalkulita. La junulo eliris el la ambro mallevinte la kapon
kaj, neniun rigardante, iris en la anta ambron. La entelmeiioj haltis anta la pordo, dum iom da tempo ili ankoraú ion priparolis kaj nur post tio
unu el ili malaperis post la pordo. La alia restis apud i kaj kun scivoleco
trarigardis sur i la figur iza ojn. Sed pasis nur unu minuto, la entelmeno
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eliris el la cambro kaj inter an is kun sia kunulo kelkajn frazojn. Post tio
ili aniba alíris al mi kaj eutile proponis al mi eniri al la bonfarantino.
i montri is altkreska, imponaiita virino de tridek kvin jaroj proksisinuime kun serioza, iom sopiranta viza o kaj longaj belaj manoj, tiudaj
is la kubutoj kaj ornamitaj de juveloj. i sidis je negranda tablo kaj per
penetranta rigardo longe esploris min de la kapo is la piedoj. Mi siavice
observis ian mienoii kaj penis konjekti, kian impreson faris je Si mia persono. « u vi anka venis pro mia anonco»? — i demandis, flanken turnante la kapon kaj ne detumarite la okulojn de mi. — «Mi avertas vin, ke mi
povas atenti nur seriozan proponon. Min atakas senindulge tiom da homoj,
bezonantaj je mono, sed mi tute ne celas doni almozon al mizeruloj, mi
faris jam unu eraron... mi deziras kura igi vere talentajn homojii kaj akceli
iliajn sciencajn elpensajojn, se ili prezentas efektive ion seriozan kaj efektivigeblan. Mi ja ne povas riski... Por kio vi bezonas monon? Mi tute ne
atendis tian demandon. Mi ja ne povis post tia sia elokventa averto montri mian mizeregon kaj simple peti «almozon», tial mi nzis ruzajon. Mi tuj
ekmemoris pri flugaparato de Wanda kaj ekparolis pri i, kvaza pri mia
propra elpensajo. Mi penis rememori iujn detalojn pri i, kiujn mi afldis
iam de Wanda niem, kaj ne forgesis anka doni liberon al mia fantazio. Si
aüskultis min atente kaj, kiam mi finis, demandis pri mia a o kaj nomo.
ion tion i i enskribis en sian notlibron. «Via projekto estàs tre interesa
kaj subteninda» — i diris poste, — «cu vi havas desegna ojn de la aparato?» Mi ree mensogis, dirinte, ke la deseguajojn mi havas, sed ili estàs en
vila o, kie mi pasigis la someron, ke mi alportos ilin al i, se i bezonas je
ili. «Jes, ili estàs necesaj. Mi montros ilin al kelkaj spertuloj. Morga mi
forveturos je miaj aferoj. Reveninte hejnien post du semajnoj, mi havos
okazon ree priparoli la aferon. Cu vi bezonas nun monon? Kiom?» Mi ree
ne atendis la deniandojn kaj, konfuzi inte, silentis, rigardante ian zorga»
takitau viza on. i post ioma hezitado etendis al mi du orajn dekrublajn
monerojn kaj petis, ke mi subskribu ian paperon, sur kiu i antaúe skribis
ion per bela virina skribmaniero.
Jen, mia amiko, estàs miaj aventuroj de la lastaj tagoj. Mi ne pensas
pri tio, cu mia ago estàs honesta, u mi iam ree venos al la bonfarantino.
La unuau demandon vi meni solvu, la alian solvos la tempo. Kaj mi nun
estàs senlime oja, ke mi havas eblon tuj ela eti la ringon de Wanda kaj
ke mi estàs por longa tempo garantiita de plua malsatado. Eldiru vian opiniou pri io skribití kaj ne ju u min tro se> ere; kiam homo malsaUis, li ne
povas multe rezouadi pri nobleco, konveneco kaj aliaj «ec» oj, — ilin priparolu, pripensu satuloj.
Kore via Zygnnmt.

Tiu i numero de «Kataluna Esperantisto» estàs submetita al la militista cenzuro.

KATALUNA ESPERANTISTO

è3

Al fr-ino Wanda Neumanovlcz
La 15-an de Novembro
Mia kara ktiabino!
Mi rapidas trankviligi vin, — vian ringon mi us ela etis kaj nun mi
iee portas in sur mia fingro kaj iuminute rigardas in, kvaza amadmirante je vi meni. Ser anteian laboreiispezon, mi tute okaze konati is kun
unu tre grava kaj ri a persono, kiu vere interesigas je iaj sciencaj elpensajoj kaj malavare subteuas Ciuii seriozan provon en liu i regiono. Uuufoje, kiam mi interparolis kun la persono, mi rakontis pri vi, via emo al elpensa oj kaj precipe pri via projekto de la flugaparato. Tiu Ci persono tre
interesigas je vi kaj je via projekto... Tiu ci persono povas fari netakseblajn servoju al vi; mi petas, sendu al mi viajn desegna ojn de la aparato.
Mi kisas vin kaj petas senprokraste plenumi mian peton.
Via Zygmunt

Al s-ro A. Jaworowski.
La lan. de Decembro
Kara amiko!
Vian leteron mi ricevis anta kelkaj tagoj kaj de tago al tago prokrastis respondi je gi. Vi scias, mi estàs neka ema, mi atas veron. Nu, tial mi
devas diri al vi, ke via letero surprizis min, konsternis. Vi tro severe jugas
min, sed se vi vivus en tiuj kondi oj, en kitij tiam estis mi, mi Juras, vi
agus same, e , eble, pli malbone, «pli malnoble»! Kiam homo dronas, estàs
nature, ke li kaptas per la tnanoj ion, kion aju li renkontus proksinie sur
akvosuprajo, trabon, tabulon, nuron, eC, kiel oni parolas en la proverbo,
pajleron,—kaj neniu iain poste ripro os lin, keli, pro sento de memkonservo, instinkte kaptas tiun a alian objekton, ne konsiderinte, kio gi estàs
kaj kiaj sekvoj estos, se li sin savos de la drono per gia helpo. Cu tiel? Nu,
mi ankaü estis dronanta, mi vane longe ser is savou, mi vane kriegis, petante helpon. Mian vo on supersonis ventego kaj, jus mi, elturmentita, kolektinte iujn fortojn, elstarigis supren la kapon, furiozaj ondoj ree rapidis,
sin amuzante je mia senhelpeco, subakvigi gin. Kaj kiam, ajnis, jam eslis
nenia espero je savo, mi kaptis la anoncon, mi faris «la malnoblan», kiel vi
nomas gin, agon, proklaminte la elpensajon sciencan de Wanda mia persona elpensajo. Jen, kiel oni devas guste rigardi la aferon, aiitaüe oi jugi severe min. Mi ne scias, kiom konvinkiga por vi estàs (iu i klarigo, sed mi
sentas, ke mi agis guste, car mia konscienco estàs trankvila...
Vi petas priskribi al vi pluajn detalojn de mia «aventuro», — sed cu ili
nun jam ne estàs supèrflua)? Wanda sendis al mi la desegna ojn, mi transdonis ilin al s-ino ( i estis vidvino) Trambovski, kiu siavice prezentis ilin
al jugo de kompetentuloj. Feli e, ni pli proksinie konatigis unu kun la alia

54

KATALUNA ESPERANTISTó

anta e, oi venis verdikto de la kompetentuloj, aliè mi ree estus eljetita al
la volo de la sorto fatala... La projekto de Wanda montri is nur «ridinda
infanaio, neniam efektivigebla kaj elmontranta signojn, ke ia a toro havas nenian ideon e pri plej elementaj le oj de fiziko, meïianiko kaj cet».
Vi vidas, ke mi ne profitis el la elpensajo de Wanda, kion vi timis kaj je
kio vi jam ripro is min. Nun mi estàs fian o de la sinjorino — bonfarantino
kiu, mi devas aldoni, neniam estis aú celis esti bonfarantino. Si celis per
sia anonco sole trovi inter vizitontaj in viroj konvenan fian on. us i trovis, pordoj de sia domo fermigis kaj jam delonge neniu, kroni mi, transpaas ian sojlon. Kiel okazis tio i? Mi mem ne povas klare prezenti al mi
ion tion i, sed, ajne, en io estàs kulpa Wanda. Kiam mi ricevis de nuna
mia fian ino dudek rublojn, mi tuj decidís ela eti la ringon kaj tion i mi
efektive faris dum tiu sarna tago, kaj kiam mi venis al i, ajne, je tria fojo,
mi jam havis sur la fingro la ringon. Dum nia interparolo sia rigardo haltis
sur la ringo kaj nature i vekis ian scivolecon. Mi, vi scias, ne atas mensogi, mi malka e rakontis al i pri Wanda, pri mia mizerego, pri io... Tre
nature mia siucereco infektis in je tio sarna... kaj la afero estis aran ita
iel nerimarkeble, facile kaj firme.
Nia geedzi o okazos post la Nova jaro kaj, kiam mi finos universitatan kurson, ni íorveturos en Krimeon, kie ni havas propran somerlo ejon
komfortan...
Se vi ekdezirus esti nia akompananio tien, ni ambaií tre dankus vin...
kaj mi havusbonan okazon tiamaniere repagi al vi mian iaman uldon.
Kun amika manpremo
Via Zygmunt
Al fr-ino Wanda Neumanovicz.
La 15-an de Decembro.
Estimata Fraülino!
Mi resendas viajn desegnajojn. Kelkaj kompetentaj homoj trarigardis
ilin kaj a dis miajnklarigojn de ili kaj enerale de via projekto. lli trovis
vian projekton kuraga kaj originala, kvankam, ajne, neefektivigebla. Kion
fari? Tamen vi ne malesperu, vi ja scias ke vojo de iuj elpensistoj kaj generale de iuj grandaj homoj komence estàs dornesternita kaj nur poste
sur gi oni povas renkonti rozojn. e vi, parolante sincere, mankas scienca anta preparo, vi devos ankoraü multe kaj serioze labori kaj lerui por
atingi ian sukceson en la atata de vi regiono. Mi scias, vi estàs malri a...
mono iam mankas e vi, — sed, feli e, nun tio fari is tute ne atentinda
bagatelo: de tiam, kiam mi fian igis kun ri a... óustokaze, mi devas sciigi al vi, ke ni devas forgesi niajn iamajn tiom naivajn, sendube vi ankoraü
niemoras ilin, puré infanajajn promesojn, revojn. Nu, pripensu vi mem>
pripensu prudente, logike, u ni povus ion atingi en nia vivo, estante am-
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ba malri aj? Nin atendus nur disrevi o, mizerego!.. Mi bedaüras, ke mi
mem pli frue ne konsideris tion i kaj tre dankas mian fian inon, ke i uste ekiïgardisla aferon kaj gustatempe avertis min de tiu falsa kaj dan era
pa o Nun mi estàs ri ulo. La fianCino posedas krom luksa domo ankaü
du bienojn kaj belan somerlo ejon en Krimeo sur bordo de la maro. Se vi
deziras lerni, mi iam estàs preta, por viaj bonservoj kaj kun plezuro provizos vin e je mono, bezona por tio. Ankaü, se vi ekdezirus iom ripozi somere en la feli ega sudo, iam por viaj bonservoj estàs nia somerlo ejo. Tiujn
i amba proponojn mi faràs al vi laü deziro de mia estonta edzino. Se vi
nur povus scii, kiel i amas vin kaj kiel simpatias al vi! Vere, i povas anstataüi al vi vian patrinon mortintaii! Venu al ni, vi mem vidos tion!
Nia edzi osoleno okazos la 8-an de Januaro, sed ni e post i restos
en la urbo is kiam mi finos universitatan kurson. Nur tiam ni forlasos la
polvan, enuigan urbon kaj translo i os en Krimeon.
Mi konsilas al vi serioze pripensi la proponojn, tiaj okazoj nun estàs
maloftaj.
Kun alta estimo
preta servi al Vi Zygmunt Tryniszewski.
P. S. Ha, mi tute forgesis! u vi memoras tiun ringon, kiun vi heredis
de via patrino kaj kiun vi tiam donacis al mi? Nu, kia agreno! Mi ie perdis
in. Skribu, kion vi preferas: mi povas sendi al vi anstata
i alian luksan
ringon, au ian alian juvelon valoran, au, fine, monon.
Z. T.
Al s-ro A. Jaworowski
La 12-an de Januaro
Karega amiko!
Vian leteron mi ricevis antaü longe kaj via gratultelegramo vtnis uste dum nia soleno. Ni estis tre kortu itaj de viaj bondeziroj kaj siatempe
ni ankaü toastis por via sano.
La edzi osoleno estis tre gaja, sed ankaü tre laciga. Mi kun la edzino
ankora is nun ne povas tute trankvili i post tiu i tumulto.
Vi skribas, ke vi volonte okupus ian oficon en ia granda bieno de mi,
sed... uste nun mi pripensas planon de grandaj reformoj en la mastruma o
de la edzino. Unue ni devos plimalmultigi nian oficistaron, poste-plinialgrandigi ilian salajron... Kaj mi ne scias, u vi konsentos servi Ce ni je tiuj
kondi oj, kiujn mi ellaboras nun?
Niaj elspezoj je la mastruma o estàs grandegaj kaj tio i ne devas longe dauri. Ja ni devos ion pripensi pri estonteco...
Se vi serioze deziras an i vian oficlokon, vi skribu pri tio pli detale,
eble, ni interkonsentos kaj aran os la aferon.
Pardonu, mi finas, oni vokas min...
Sincere via Zygmunt
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P. S. Mi tute forgesis sciigi al vi jenan malsa an akcidenton. Cu vi raemoras Wanda'on, nu, tiun... mian iaman fian inon? Rigardti, kia stranga
kiiabina o i motitrigis: tute sekrete, e ne anta sciiginte min, i venis en
la urbüii, iamaniere trovis la domou de mia nuna edzino kaj anta tage de
nia geedzigo venis al i. La edzino, ajne, mi jarn skribis al vi, kiel i amis
Wanda'on kaj iaiu simpatiis al i, la edzino, scii inte kiu Si estàs, afable
akceptis ia Kaj meze de ilia paca konversacio, tiu i knabina o elprenis
de ie ka itati revolveron kaj pafis en la edzinon. FeliCe i ne trafis in. Oni,
kompreiieble, tuj senarmigis in kaj kondukis... Survoje i liberi is el manoj de la koudukintoj kaj sin jetis sub radojn de preteririnta tramvagouo.. òis nun por ni estàs sekreto, kio igis in tiel agi? Mi, laíí pelo de la
edzino, proponis al i monon por ebligi ian pluan lernadon, e invitis in
gasti en Krimeon... Stranga knabina o i estis! Nu, kion i celis, kion i
atingis?... Cu i jaluzis? Neeble! Tiu i penso e neniain venis en niajn
kapojn. u ni supozis?.. — Z. T.
IVAN

1RJAEV

Kiel en fabelo
de W. Sieroslawsk
Zonjo dormas maltrankvile.
Hiera i ree en teli is en la paqan bibliotekon, ree preuis libron kaj
legis. i tiel amas la belajn liistoriojn kun ilustrajoj kaj e sen ilustrajoj,
historiojn pri princoj, amantaj Cindrulinou, anka historiojn pri sova aj rabistoj atakantaj dum malluma nokto voja antoju en nialproksimaj arbaroj.
Zonjo dormas maltrankvile.
En la malgranda kapeto deliràs fantaziaj bildoj kaj jen ree vekas in
en teruro.
Sed vidante nur la lumon de 1' nokta lampeto kaj ekmemorante ke
apude malantaü la nefermita pordo dormas paqo, i trankvili as baldaú.
Kelkfoje jarn paqo koleretis ke i en teli as en la bibliotekon, kelkfoje ridis, ke i kredas al la fabeloj kiuj trovi as en la libroj kun ilustrajoj
au kiujn rakontas la maljuna Barbarino.
ar pa jo diris ke ne ekzistas
princoj nek kavaliroj, ne ekzistas drakoj, nek rabistoj. Paqo devas ja pri
tio scíi.
Sed Zonjo ne povas forpeli la revojn el la kapeto, kaj ne volas forpeli.
Kaj Zonjo kredas ke iam io plenumi os; ke i vidos la princon en ora
kale o, kiu alveturos, riverencos antaú panjo kaj forveturigos in kun si en
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re an palacon, timante survoje nek drakoju, nekmalbonajn kavalirojn, nek
rabistojn. Tiam pa jo konvinki os ke io i estàs vero.
Estàs nur doina e ke princoj kaj rabistoj lo as nialproksime, kaj malofte vizitas tiujn i regionojn. Escepte nur se in estàs alivestigita?...
Zonjo enpensi as.
La nova ekouomo aspektas tute kiel kavaliro. Nur el la okuloj malbono vidi as, kaj Zonjo timas lin iani. i e diris tion al pa jo. Sed pa jo
ridis je i kaj diris, ke tio estàs simpla ekonomo kaj e posedas bonajn
atestojn. Tiel diris pa jo, sed Zonjo ne kredas. Zonjo sentas, ke tio estàs
malbona kavaliro, kun kiu ne volas renkonti i la princo. Kaj tial li ne alvenas...
Tiel revas Zonjo kaj ree ekdormas. El son a nebulo eligas ia figuro.
La viza on i konas, kaj la vo o—konata. Iu simila al la nova ekonomo, sed
ne li, kaj eble li, nur terura, timiga. Vestita iel aliè, portas sabron Ce la
flanko kaj teruran potiardon en la zono... Densa arbaro, li ka as sin inter la
arboj, kvaza atendante iun... Kaj tie nialproksime a di as jam sonoriloj
kaj brilas en la suno ora karoso... La princo! la princo veturas!...
Zonjo volas kuri renkonte al li, sed jen la malbona kavaliro el ovas sin
el malanta arbo. La terura sabro kvaza malbona guta fulmo falas sur la
kapon de 1' malfeli a princo, la sango fluas per vasta strio...
— La malbona kavaliro mortigis la princon!
Kun tiu ekkrio veki as Zonjo.
ia la ta krio penetras la murojn de l'larika kortego. Sed tuj apud la
liteto de l'infano staras defendantoj: p a q o kaj panjo.
— i ree legis iajn malsprita ojn — diràs la maljuna sinjoro al sia edzino— a la malsa a Barbarino rakontís al Si ion pri la bandit-atako en Firlej.
Zonjo sentas protekton apud si kaj trankviligas iom post iom.
— Nu, dormu trankvile, malgrandulino — diràs pa jo — ne rigardadu
en librojn kaj memoru ke io i estàs fabeloj.
— Ne, ne, pa jo — protestas i ankora ioinete dormema.
— Dormu! io i estàs fabeloj.
Kora kiso, kaj Zonjo ree restas sola en la ambro.
Sed nun i efektive ojas, ke i estis nur son o kaj ke la malbona kavaliro ne mortigis la princon.
La nokta lampeto briletas per anceli a Iumo. La princo kaj la malbona kavaliro malaperas iani plï kaj p!i en nebulo... Zonjo dormas.
i dormas nun forte kaj trankvile .
io i estàs fabeloj.
Kaj Si tute ne a das kiel la pordo malfermi as malla te, kiel iu teliras
sur la fingroj tra la ambro, iu simila al la nova ekonomo, sed ne li, kaj eble
li, nur terura, timiga, kun masko sur la viza o, kun revolvero en la mano.
Kaj i tute ne a das, kiel la fenestro malfenni as sen bruo. kaj el la gardeno en ovi as tra i en la ambron ankora du liomoj, nialbonaj kavaliroj,
anka maskitaj, anka armitaj.
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e inalklara iumo de l' lampeto ili interkomprenas sin per movoj, la
unua montras al ili la pordon de pa jo.
Zonjo ne a das, ne vidas.
Si dormas.
Princoj ne ekzistas, kaj malbonaj kavaliroj anka ne ekzistas.
Zonjo dormas trankvile.
Vekas in nur terura krio de pa jo.
— Al mi! Banditoj!
Seka krako de revolvera pafo kaj io silenti as.
Zonjo ne scias, u i eslis vero au nur son o.
Sed jen dua pafo en la ambro de panjo.
Zonjo kuras per siaj nudaj piedetoj tra la ambro, i malfermas la pordon al pa jo.
Kaj i haltas.
De T viza o de 1' nova ekonomo falis jam la masko.
La malbona kavaliro mortigis pacjonü
El la pola tradukis
EDWARD W I E S E N F E L D

Antaühistoria homo en irka a o de Praha
Jam en tempo praantikva lo is en la centro de bohema lando, kie nun
ku as Praha, la homo. Unuajn pruvojn pri lia ekzisto ni havas jam el la
tempo diluvia, tiel nomata pli antikva epoko tona. Kiam vivigis niajn
regionojn grandaj aroj da boacoj, rinoceroj, sova aj evaloj kaj maniutoj,
anta uloj de nunaj elefantoj, aperas tie i la unua homo — sova ulo, asisto sur plej malsupera tupo de la civilizacio. La minaj trovoj ni scias, ke
li Casis iujn i bestojn, bakis ilian viandon sur fajrujoj kaj tran is in per
toua tran ilo. Pro roedolo li per kruda, neprilaborita tono dishakadis la
ostojn, el mamutaj dentoj li faris siaju simplajn instrtimentojn. e fino de
tiu Ci epoko la homo tute maiaperis el nia regiono.
Denovajn postesignojn homajn ui trovas en la «pli juna epoko tona»
(eble 4000 jarojn autaiï mina ,...
). Tiam vivas la homoj jam are, ili
fondas konstantajn logolokojn kutime en proksimo de akvo kaj ne okupas
sin plu sole per Caso, sed ili havigas siajn vivrimedojn anka per bredo de
brutaro kaj pei terkulturado. Ilia armilo estàs tono akrigita kaj glatigita,
kiuu ili fiksas en tenilojn el ligno a ceiva korno. La tiama homo fabrikas
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por si vazaron plejparte globoforman, ornamitan per engravuritaj spiraloj
kaj volutoj. En irka a o de Praha estis trovitaj ankaii valoregaj vazoj kun
koloraj ornamoj. Siajn mortintojn enterigis tiu popolo metante ilin en tornbon ka re ku antajn kaj aldonante juvelojn el traboritaj konketoj, ostajn
koralojn kaj en vazoj man on. Tiel estis en tombo trovitaj restoj de kvarono da porko. En tiu epoko venas i tien fremduloj, kiuj bruligas la mortintojn kaj alportas al ni belaspektajn kaj Carme ornamitajn vazojn de arta
kaj nobla formo.
En tempo iom pli posta ankaii nia lo antaro lernis fari pli graciajn
vazojn; el tiu epoko deveuas placa piroforma vazaro, kaj lerte faritaj tonaj hakiloj kaj pio oj, Car oni sciis jam anka trabori la tonon.
Alta vazaro, kru o — aü pokaloforma de karaktero nordika kaj samtempe aperantaj vazoj de thüringa karaktero en formo iom alia, sed kun
simila ornamo (farita per nureto en molan argilon) estàs el epoko transira, kiu dauris proksimume inter la jaroj 4000-2000 anta nuna kronologio.
Dum tiu epoko vizitis nian regionon fremdaj koniercistoj uzantaj vazaron
de formoj tute novaj, juvelojn faritajn el konkoj mediteraneaj kaj vivantaj
laü maniero tute malsimila. Por defendo de siaj karavanoj ili konstruis
malgrandajn fortika ojn. La komercistoj alportis la unuajn, plej primitivajn
metalajn instrumentojn, kupran stangeton, akrigitan unuflanke en alenon,
aliflanke en izilon.
Proksimume 3000 jaroj antaü kristana kronologio ni trovas en regiono
de Praha asistan popolon. ó i portas pafarkon kaj sagojn kun tona pinto
koroforma. Al siaj mortintoj i metas en la tombori ru ajn bele ornamitajn
vazojn en formo de sonoriloj. Multaj tombaroj el tiu epoko pruvas, ke la
nombro de lo antaro forte kreskis.
Dum la sekvinta tiel nomata pli maljuna epoko bronza vagas tra nia
lando tiom da komercistoj portantaj kun si metalon, ke balda disvasti is
kaj i is ordinara la uzo de bronzaj produkta oj. Oni donacas bronzajn juvelojn en la tombojn, kie la mortintoj ku as iani ka re. Por plifirmigi la
tombon, estàs sur in metata a sur utata tonaro. El tiu epoko devenas
grandaj trovoj de bronzaj ilaro kaj juveloj. Ilin ka is tie antaü miljaroj la
komercisto, kiu estis poste malhelpita reveni.
En la pli juna bronza epoko (proksimume 1000 j . antaü nuna kronologio) venas en nian regionon nova gento. Laií du direktoj, el nordo trans la
montaro Krkono e kaj laií la fluo de rivero Labe alproksimi as fremda
popolo, kiu balda okupis la fruktoclonajn ebena ojn irka Labe kaj iris
laü la riveroj cïam anta en. La novaj honioj bruligis siajn mortintojn kaj
enterigis ilian restajon en cindrujoj. Trans limo sudokcidenta el Bavario,
trans montoj de Sumava eniris dum tiu periodo alia gento. Anka
i bruligas la mortintojn, sed i metas la cindrujcn en argilajn tumulojn, kiuj havas iam tonan internou. Influo de la fremduloj estàs tre forta kaj la indienoj lernas iliajn morojn. Auka ili komencas cindrigi siajn mortintojn kaj
enterigi ilin en cindrujoj.
,
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Dum tiu tempo d.ense lo is la popolo en regiono de Praha. En la mina
Sàtka estis konstruitaj grandaj fornoj por fando de bionzo. Aniaseestis tie
fabrikataj bronzaj armiloj, ilaro kaj juveloj kaj de tie vendataj en la cïrka ajn sidejojn. Oni povas kredi, ke Ciujare piintenipe tie okazis granda
foiro, al kiu venis la lo antaro de tuta irka a o kaj ke tio estàs la deveno
de la nuna kermeso okazanta tie e la pre ejo de saukta Mateo iun printempon.
Kiam estis en jaro proksimume CO0 antafi nuna kronologio fe ni trovitafero kaj ekkonitaj iaj bonaj ecoj, precipe ia for eblo, rapide i anstata as la produktojn el bionzo, kiu de tiara estàs uzata preskaü sole por juveloj. El tiu tempo estis trovita apud Praha interesa tombaio cindruja. En
unu tombo estis tie enterigita ia eminenta viro, ri e orna mi ta per juvelcj,
Li estis bruligita kun tuta veturilo kaj io restin ta estis metita en tonibon
elfositan proksimume unu inetron sub la ternivelo. El sarna epoko estàs
anka tomboj aliaj, kun skeletoj kaj bele ornamita vazaro. Sendube ili devenas de freniduloj lo antaj inter la indi enoj.
Postesignojn de la kulturo latena (tiel nomata la la loko La Fène en
Svislando) ni trovas el periodo posle veninta, komencanta proksimume
200 j . anlaü nuna kronologio. Tiam nova, militema kaj potenca popolo okupis la landon kaj subigis la lo antaron. Restis post ili en la viraj tomboj
feraj glavoj, lancoj kaj ildoj, en la virinaj — braceletoj el bionzo, el vitro
a el lignito, anka agrafoj, kol enoj kaj ringoj por ornamo de la kruroj,
io ofte kun belaj reliefaj ornamoj. La skeletoj estàs iam rekte stre ilaj.
Tiu periodo dauris proksimume 100 jarojn.
Dume disvasti as el roma imperio ia kulturo en la barbarajn landojn
kaj ankafi la lo antaro de anta historia Praha konati as kun i. En la regiono de nuna Dejvice kaj Bubene ekestis kelkaj grandaj sidejoj kun koinuna tombaro. Oni vidas tie pruvojn pri sufi e alta civilizacio. Estis tie
ferfandejo liveranta multe da fero. La lo antaro estis multriiate progresinta, i zorgis pri interkomuniki o konstiuante bonajn oseojn, i kulturis
grenon, plugis per bonaj plugiloj, uzis ferajn rikoltïlojn, manajn muelilojn.
ói sciis baki panon en forno tre simila al nuna, i bredis brutaron kaj kortbirdojn, okupis sin pri diversaj metioj. Vintre amuzis sin la popolo glitan. te sur glacio kaj veturante sur ne o per malgrandaj glitvetuiiloj. ói ludadis per jetkuboj kaj skribi i sendube ankafi sciis, ar estis trovítaj tie
bronzaj skribiloj, faritaj precize latí roma modelo. Oni enterigis en tiu epoko la mortiutojn a rekte ku antajn a bruligitajn en cindrujoj.
En la epoko de popolmigrado (dum 2. a -4. a jarcento de nuna kronologio), kiam la barbaroj komencis anceligi la fundamentojn de roma imperio, aperas e ni nova gento. lliaj toniboj estàs ri aj, apud rekte ku antaj
skeletoj oni trovas ofte orajn kaj ar entajn juvelojn, kombilojn kaj koralojn, glavoju, ildojn, tran ilojn, sagojn. Ku as e ili argila vazaro kaj vitraj
pokaloj. Unuopaj tiaj tomboj estàs en nordokcidenta parto de nia lando,
en Cirkaüajo de Praha estis elfositaj sole du tombaroj el tiu epoko.
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Same enterigis la epoko sekvinta t. n. princa, kiu daííris is 12.a jarcento. Tre ofte estis tiam almetata fera tran ilo, iam vazo au malgranda
sitelo ligna. Juvelo ku anta en tomboj tiutempaj estàs placa, iam oraj orelringoj kaj specialaj ringetoj kun unu fino S-forma, versiniile oniama o por
la haroj. Butonoj kuu belaj orna ni oj kaj spronoj estàs ankaü malkovrataj.
Kaj de tiu tempo iam pli malri a estis la tombo.
Ce ni komencis jam epoko historia.
OTTO GINZ

XIV Kon reso de K. E . F.
Sóller, 5-6-7 junio 1927
KONGRESA BUDGETO. - Oni rememoru ke la lasta numero de K. Epublikigis la oficialan bud eton: la klaso, ptoj. 185, 150, 110, 75, 65.50.
Jam nuíi oni povas enskri i. La enskribi o kostas 10 pesetojn, kiujn oni
deprenos e la pago de la tuta kosto. Oni povas sendi per po tmaudato
sian enskribi on al str. València, 245, Barcelona. Pliajn inforniojn oni po-.
vas ricevi e la prezidanto de K. E. F. str. Bretón de los Herreros, 18, 1-1.
Barcelona. Ankaü oni povas informi i e Restaurant Pàtria, placo Sepúlvera, iumerkrede je la 22-24, kaj e Apoteko Bartomeu, str. Tallers, 81,
apud Placo Universitat.
Ni petas la gtupojn kaj delegitojn ke ili kolektu la enskribi ojn kaj
kiel eble plej baldaü ili inforniu nin pri la nombro de enskribi oj.
EKZAMENOJ. — Kiel en la antaüaj kongresoj oni havos okazon en
Sóller submeti i al ekzameno por atingi la diplomon de leniado, kapableco
au profesoro. Partoprenontoj anoncu sin Ce la prezidanto de la O. K. s-ro
Miquel Arbona, Sóller.
PROPONOJ, —Ni estos tre dankaj, se oni bonvolos iufoimi la O. K.
kiel eble plej baldaü pri la diversaj proponoj kaj projektoj prezentotaj al
la XIV.
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Bibliografio
(Ni recenzas verkojn daope lícevitajn)
LA VERO PRI SUDA TIROLO. — 1919-1926. Kompilita la

fidindaj aktoj

kaj a tentikaj faktoj, de Hans Fingeller. Esperantigita la deziro de la aiítoro. Eldonita kaj publicita de la a toro, 1927.
Jeu bona esperantigita plendo kontra la italigo de tiu regiono. Anatenio koiitra fa ismo. Interesa rakonto pri agadoj kaj kontra agadoj en nia
malfacila supreniro al paco kaj amo. — Dojo.
KòLN APUD LA REJNO, Gvidlibro tra Koln (Kolonjo) senpage ricevebla

de Stadtisches Verkehrsamt en Kòln, Germanujo.
La belecon de la malnova germana urbo, sidanta Ce la bordo de Rejno,
la poeziplenan riveron, oni povas plej bone admiri en la jus eldonita gvidlibro, kiun ornamas belegaj gravura oj reliefigantaj la armon de la simpatia
Kolonjo.
LA KVAKERISMO. — Mallonga skizo pri la historio kaj kredoj de la religia societo de amikoj populare nomataj kvakeroj. 'Verkis T, Corder
Catchpool kaj eldonis Friends' House, Euston Road, London N. W. 1. 1926,
16 p . 18 X 12, Prezo: 2 pencoj.
La bro uro klarigas kiamaniere aperis la kvakeroj kaj la diversajn specialajojn de ilia kredo. ó i raportas pri la sintenado de la kvakeroj okaze de
la lasta milito, kiuj, kun kelkaj esceptoj, rifuzis militservi kaj preferís la
malliberejon pli volonte oi surmeti la bu istan unifotmon.
BES-a ADRESARO. — Adresaro de esperantistoj el diversaj Iandoj eldonita de Bohema Esperanto-Servo, Moravany, e oslovakujo. 1927, 46 p .
15 X H ' / í - P r e z o : 0.50 sv.fr.
La konata Adresaro jus elvenis en sia sesa eldono kun la kutimaj informoj pri esperantistoj dezirantaj inter an i pk. objektojn aú korespondi
pri iu speciata temo.
LA KARTO MISTERA, de Cleveland Moffet. Tradukis Edward S. Payson
kaj eldonis British Esperanto Association, 142, High Holborn, London, W.
C. 1. 1927, 44 p . 46 X 10. Prezo: 1 ilingo, plus afranko.
La demono trafas la korpon de bonanima homo kaj devigas lin murdi
teli, k.t.p. La karto mistera respegulas la krimojn de la demonregato, kiu
ne povas vidi la bildojn de la karto mistera sed kiu estàs de ie forpelata,
se li montras la teruran karton. Kompreneble la rakonto navas nenian versajnecon nek ian intereson. La stilo ne estàs sufiCe eleganta kaj preseraroj
abundas.
MIRAKLAJ AVENTUROJ DE siNjORO LONGKRURULO.—Rime verkita kaj el-
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ponita de Dreves Uitterdijk L. K. domo «Zamenhof» Hilversum (Holando)
1927, 76 p . 17>/2 X 26 Prezo afrank.: 3 sv. fr.
La libro enhavas 152bildojn kaj 162 strofojn. La aventuroj de Longkrurulo estàs speciale amuzaj kaj iu esperantisto volonte legos la facilan tekston, kies spriteco estàs ialoke tre originala kaj trafa. Pri la rimo meni ni ne
volas esti postulemaj kaj ferinas la okulojn Ce la diversaj lokoj kie ui povus halti por kritiki.
Se vi volas ridi dum kelkaj minutoj legu la strofojn de Sinioro Longkrurulo.
FAJREROJ. — Poemoj originale verkitaj de Adalberto Smit. Eldonita de
S. A. Holanda Esperanto Oficejo, Laren — Holando. 1927, 63 p . 141/2 X
11*/* Prezo: 0.50 SM.
La unua poemaro de Smit pruvas ke la a toro havas grandan inspiron
kaj ne malgrandan poetan talenton e la tradukado. Kelkaj poemoj nieritas
apartan Ia don pro la beleco de la uste elektitaj rimoj. Se ni devus kribri
iujn poemojn enhavatajn de «Fajreroj», kelkajn ni devus forjeti, sed tio ne
forprenas belecon de tiuj, kiuj estàs veraj juveloj.
LA SCHIAVITú LINGüíSTICA DELL' ITàLIA. — De Avv. Giuseppe Giani.

Bro uro en itala lingvo kun la celo diskonigi la celon kaj signifon de lingvo
internacia.
SALJO

Díversaloj
En Palma de Mallorca.—La 18-an de la pasinta januaro okazis generala kunsido de «Esperantista Klubo Palma> kaj estis elektita la jena nova
komitato: prez. S. Crespi; vicprez. J. Matas; sekre. J. Barceló; vicsekr. A.
Fiol; kasisto N. Terrasa; bibliotek. K. Meneu; vo donantoj, A, Noguera, A.
Nadal, G. Cortada.
La esperantemo kaj agemode tiuj novaj komitatanoj estàs gai antio, ke
ili da rigos kaj, se eble, superos la la dindan agadon de siaj antaüuloj en
la gvidado de «Esperantista Klubo Palma» kaj en la propagando de nia
afero en Mallorca.
Raporto de «Sinjoro Delsudo». — Sro. Maurice Hyde el Rabaul (NovGineo), kiu lastatempe vizitis nin, raportas en «La Suda Kruco», organo
de la aüstralaziaj esperautistoj, pri siaj impiesoj'dum la lasta voja o. Parolante pri sia restado en Katalunujo li diràs:
En Barcelona mi vane ser is la tistan stacion de la subtera fervojo
(la plej bona subtera fervojo, kiun ini iam vidis), kiam mi a dls vo on:
«P ardonu, sinjoro, u mi povas iel utili al vi?» kaj ne konata samideano tuj
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gvidis min al la celata loko, per kio mi sukcesis trafi vagonaron por grava
veturo.
—En Katalunujo, en urbo Vich mi denove vizitis amikojn, kiuj min gastaine kaj sindone akceptis kiel en mia lasta vojago en E ropo. Ni tre goje
rekuni is e la stacio, kaj ili min kondnkis al sia liejmo, kie mi havis la sanian ambron, kiel en antaüa vizito. Kiom da domoj, pensionoj, bangaloj
estis mia hejmo dum la pasintaj dek du jaroj, kaj jen mi revenas kaj denove
okupas e la saman liton, dum ekstere la noktogardistoj kantas «La data
estu Dio! La dua jam batis. Serena!» Katalunujo faràs same sor an, logan
efekton kiel iam.Aferoj antikvaj restas flankon e flanko de aferoj modernaj: Esperanto, radiotelefonio, k.t.p.
Cu la «Tutmonda Statistiko» sukcesos? — Dro. Dietterle raportas
ke is la 1-a de februaro alvenis 1457 respondoj: el asocioj, federacioj k.t.p.
46, el grupoj 760 kaj de izole vivantaj esperantistoj 651.
Ni denove admonas niaju legaiitojn, ke ili senprokraste respondu, se
ilin koncernas la respondo, a respondigu la demandaron kiel eble plej
baldaü.
Esperanto en Radio Barcelona. — La 27-an de la kuranta monato, je
la 20.30, hispana somera horo, Dro. Jobé parolados pri «Neceseco de linvgo iuternacia en scienco kaj precipe en medicino». Aüskultintoj bonvolu
sendi pk. al Radio Barcelona.
La nova Spesmilo-Movado. — El «Holanda Esperanto-Pioniro ni erpas: is nun la progresado de 1' renovigita Spesmila ideo estàs tre kontentiga, e superas nian esperon.
La tempo sin montras matura por ia reapero dum la Jubilea-Jaro, car
ne nur rnultaj Esperanto-orgnnoj kaj korporacioj sin niontris entuziasmaj
subtenantoj kaj.promesis akcepti la sistemon en sia administració dum ili
bonvole disvastigas niaju propagandilojn per siaj gazetoj, sed anka e
pluraj bankoj kaj financaj institució] jam donis pruvojn de varma intereso,
kiu multe promesas.
La plena Esperanto bro uro pri la sistemo nun estàs presota, kaj nur
tiam la efektiva agado povos komenci. Kiel ni diris la biletoj ( l /, ', 2, 5 kaj
10 <J) estàs a eteblaj e ni, sed pro te nikaj malfacilajoj, la kompletigaj
valormarkoj de mínima valoro ne povos esti pretaj anta la komenco de
aprilo.
La restarigo de tiu idealo de nia niortinta pioniro efe estàs por mi
persone plej ojiga faklo. Mi ja meinoras la entuziasmon kun kiu li parolis
pri i dum nia festo sui la «Bastoj» (dum la Dresdena kongreso 1908) post
kiu la ideo restadis por mi intime ligita al lia simpatia persono. Tial m'
estàs feli a esti elektita de 1' cirkonstancoj, povi kroni mian 25-jaran pionirecon per kiinlaborado en tia grava rimedo por Esperanto evoluado. Dreves Uitterdijk.
Preseje J. Vinyals, Plaça Constitució, 6 : BARCELOMA (Sanií)

Bonstila, belilustrita, ri aspekta kaj diversenhava estàs la sola
teknika gazeto

Internacia RADIO-REVUO
Organo de la Internacia Radio-Asocio.
KONSTANTAJ
FAKOJ:
Mi konstruas — Pa o post Pa o (originala popularigata teorio de
Radio) — Radiohumoro — Internacia Radio-Vivo — Tra la RadioGazetaro *— Esperanto por radio, Radio per Esperanto — Internacia
Radio-Asocio k. a.
PREMIO POR
IUJ A B O N A N T O J :
KOLORTABELO DE 99 SKEMOJ
KONKURSO KUN MULTNOMBRAJ PREMIOJ
(i. a. kompleta radio-ricevilo, lutilaro'kaj mul ta j radiajoj).
ABONPREZO (por 12 N.° N.°) UNU DOLARO a egalval. en nacia mono
Petu de la eldonejo la tabelon de FAVORAJ PREZOJ, de
naciaj AQENTEJOJ kaj la kondi ojn de KONKURSO.
eiredaktoro: D-ro Pierre Corret.
Redaktoro: In . E. Aisberg.
ELDONEJO: ETIENNE CHIRON. 40, rue de Seine. PARIS-V1

KATOLIKÀ MONDO
Esperanto-organo de Internacio
- . Katolika. Aldono: L a j u n a Batalanto
Aperas monate. Fondita 1921
Abono: egalvaloro de 1.25 s. v .
- fr. kvaronjare. Redaktejo kaj Admini trejo:
Elberfeld. Germanujo

iuj skoltoj
iuj amikoj de Skoltismo
abonu
la internacian monatan gazeton
ilustritan

SKOLTÀ HEROLDO
Oficiala organo de
Skolta Esperantista Ligo».
abonprezo: 1 sv. fr.
Adreso: Pastro Ramboux, 22, Cours
Albert I, en Paris-VIII.

Estatuts i í la Federacïú Catalana d'Esperantistes
Article primer. — Amb el nom de «Federació Catalana d'Esperantistes. hom constitueix una
federació d'esperantistes en terres de llengua catalana.
Ari. segon. — L'objecte de la F. C. d'R. és la unió de tots els esperantistes en terres de llengua catalana per a la divulgació i propaganda de l'Esperanto, pels fitis de la representació aconsellada en la reunió general del V Congrés Internacional d'Es.peranto celebrat a Barcelona, per a
complimentar tots els acords i resolucions, que afecten als esperantistes com a col•lectivitat, emanats dels Congressos Internacionals o dels nuclis directors de la llengua del Dr. Xamenhoí.
Art. tercer. — Per a el millor compliment de l'article anterior, la «F. C. d'E.» publicarà una re_
vista, 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 de l'abonament a la revista serà de sis
pessetes anyals.
Art. quart. — E a «F. C. d'E. > constarà de membres associats i de membres isolats; els primers
seran federats per mitjà de l'entitat a la qual pertanyin i els altres directament i en caràcter
particular.
Els diversos organismes pertanyents a la «F. C. d'E." contribuiran el seu sosteniment amb la
quota quatrimestral, pagada a la bestreta, de 0'40 ptes. almenys per cada soci i els individuals amb
una quota minima de 3'50 ptes. anuals, també pagada a la bestreta.
Art. quint. — L a «F. C. d'E- > serà regida per un Comitè Directiu, renovable cada any, compost de President, Vice-president, Secretari, Vice-secretarl, Comptador, Caixer, Administrador i
quatre Vocals.
Art. sisè. —El Comitè de la «F. C. d'E.» convocarà almenys una vegada a l'any, en diferents
localitats, durant la primavera i en dia festiu, tots els seus federants, en Assemblea o Congrés general, en el qual, prèvia ordre del dia hom donarà compte als assistents dels treballs i gestions
acomplerts pel referit Comitè Directiu durant cl seu exercici, hom acordarà el lloc on deurà celebrar-se el vinent Congrés o Assemblea, hom nomenaria els individus que deuran constituir el Comitè
el pròxim exercici, i hom discutirà les proposicions que hagin estat presentades abans de la sortida
del número de la revista anunciant el Crongrés o Assemblea, i anunciades en l'ordre del dia.
Art. setè —- El Comitè serà facultat per a crear les seccions que cregui més convenients per a la
prosperitat de la «F. C. d'E.« i de l'Esperanto, les juntes cle les quals seran renovades per cada Comitè de bell nou elegit.
Serà president nat de cada secció un individu del Comitè designat pel mateix.
Art. vuitè. —Tots els esperantistes pertanyents a organitzacions federades tindran veu i vot en
les Assemblees anuals, però el seu vot serà delegable al president d'un grup o una altra persona
qualificada, prèvia la presentació dels corresponents carnets de soci.
Art. novè. — Tots els acords de les Assemblees o Congressos seran presos per majoria absoluta
de vots dels socis assistens. Les esmenes que puguin presentar-se a aquest reglament deuran ésser
presentades amb la deguda antelació per tal d'incloure-les en l'ordre del dia i publicades en la seva
totalitat, puix que només podran ésser discutides i aprovades en les Assemblees o Congressos
generals.
Art. desè. — L a llengua oficial de la «F. C. d'E.» serà l'Esperanto, podent també emprar-se la
catalana en les Assembles.
Art. onzè. — Aquesta «F. C. d'E. podrà actuar mentre compti amb dues col•lectivitats organitzades o trenta membres isolats. En cas de dissolució, previ acord d'ella, l'actiu existent serà lliurat al
caixer de la Constant Representació de les Societats Nacionals Esperantistes.
Art. transitori.

— La «F, C. d'E. serà domiciliada a Barcelona carrer València, 245.
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El XIV Congrés esperantista a Sóller
Properament tindrà lloc a Sóller el XIV Congrés deia Federació Catalana
d'Esperantistes i els Jocs Florals Internacionals que tant han fet conèixer arreu del món la bella festa catalana i han despertat en els nuclis esperantistes
escampats per tots els indrets de la terra un interès extraordinari per les coses de casa nostra.
Si bé és veritat que el moviment esperantista a Catalunya no ha assolit
el grau de progressos que ha assolit a altres llocs, és un fet innegable que el
petit nucli d'esperantistes que inicià a Catalunya la idea del Dr. Zamenhof va
saber de bell antuvi internacionalitzar la festa de la poesia i avui és Catalunya
una cosa ben coneguda i respectada a molts llocs que sense l'Esperanto tal
vegada no l'haurien arribat a conèixer, almenys de la manera que se la coneix
i estima ara.
Sóller, la bella ciutat mallorquina, la que fa ofrena al visitant de la flor de
tarongina i de la blavor del seu mar, mar ben seu i de cap altre, aquest any
crida els esperantistes de parla catalana i els poetes de tot el món que per
mitjà de l'Esperanto canten l'amor, la bellesa i la vida, a la bella festa dels
Jocs Florals, jamai tan ben aparellats amb la natura com ho seran a Sóller.
Els esperantistes mallorquins, especialment els de Sóller, han sabut preparar tan bellament totes les festes anunciades amb motiu del proper Congrés
Esperantista, que seria quelcom imperdonable si tots els defensors de l'idioma internacional no es trobaven a la ciutat dels tarongers els propers 5-C-7
de juny.
Els nostres lectors trobaran en aquest número totes les dades referents
al Congrés. El preu reduït dels viatges i estada a Mallorca fa creure que tots
els nostres amics aprofitaran l'avinentesa i vindran amb nosaltres a fruir uns
dies que difícilment hom oblidarà.
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Membra kotizajo: 3'50 p.; Grupoj: l'20 por membro.
jarabono: 6 p. enlande kaj 6 sv. fr. internacie. Provekzemplero 2 respondkuponoj
Federacia sidejo kaj redaktejo: carrer València, 245 - BARCELONA
FEDERACIAJ

GRUPOJ

Esperantista Klubo Palma
Mesquida, 6 ent.
Palma de Mallorca
Empordana Ebenajo
(Girona)
Armentera
Esperanto Nesto
(Joventut Catòlica)
Ripollet
Frateco
PlacoPi i Margall, 14.
Vendrell
erona Espero
(Creu Roja)
Girona
Lumon
St. Antoni, 64.
Terrassa
Studenta juneco
(Seminari)
Girona
A

D

I

C

Montserrat, 9, 1."
Sabadell
Bela Espero
Carretera de Vich, 41.
Manresa
Esperanto Idealo
Mossèn Verdaguer Sta. Coloma Fames
Esperantista Amikeco
Plaça Bernardí, 10.
Manlleu
Esperanto Bur ono
Rubí
(Centre Democràtic)
Internada Frateco
(Coop. La Colmena) Sta. Coloma Gramanet
Paco kaj Amo (Soc.)
Planeta, 16, pral.
Barcelona
Barcelona Stelo
Provença, 156
Barcelona
Barcelona Esperanto-Societo
Bretón Herreros, 18, 1.
Barcelona
Esperantista Grapo «Solleric»
Sóller
LOKAJ

Artés: Sro. Manuel Monrós
Armentera: Empordana Ebenajo
Banyoles: Sro. Joan Aulina
Figueres: Sro. Carles Varela
Girona: Sro. Josep M-a Dalmau
La Garriga: Sro. Joan Blancafort
Mahó: Sro. S. Ortega Barceló
Manlleu: Sro. Marian Vilardell
Manresa: Sro. Josep Albagés
Mataró: Sro. Francesc Torres
Molins de Rei: Sro. A. Canals
Monistrol de Montserrat: Sro. F. Orobitg, Pastro
Palafrugell: Sro. Francesc Sagrera
Palau de Montagut: Fino. Lluïsa Bargés
Palma de Mallorca: Sro. Narcís Bofill
Reus: Sro. Enric Aguadé
Ripollet: Sro. Josep Planas, Pastro
Rubí: Sro. Joan Rates
Sabadell: Sro. J. Bracons
St. Adrià del Besos: Sro. S. Arnella
St. Martí Sapresa: Sro. Joan Rieradevall
Sta. Coloma de Farnés: Sro. Pere Costa
Sta. Coloma de Gramanet: Internada
Frateco
Sallent: Sro. Lluís Solé
Sóller: Sro. M. Arbona
St. Feliu de Pallarols: Sro. J. Collelldevall
Terrassa: Sro. Ramon Marsà
Teyú: Dro. Jacint Barrera
Vendrell: Fino. Maria Julivert
Vich: Sro. Pere Farrés
Vidreres: Sro. Josep Macià
Vilanova i Geltrú: Sro. Jaume Fort
Vilassar de Mar: Sro. Pere Domènech

DELEGITOJ

Àger: Fino. Maria Plans
Almúnia de Castellví: Sro. Pere Esvertit
Ametlla de Merola: Sro. Miquel Arpa

Ni bezonas delegiton en iu loko kie
ni havas membron. Fervoruloj bonvolu sin turni al la sekretario de K. E. F.
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Al la Kongreso kun fervoro
Novafoje la katalunaj esperantistoj renkonti os en unu el la kongresoj
de nia Federació, kiu tiel lougatempe laboras en nia lando por la progresu
de la lingvo internada kaj novafoje estos Insulo Majorko la scenejo de uiaj
festoj kaj kunvenoj.
En Palma, okaze de nia Kongreso de 1925, la kongresanoj taris tre firman pa on: ili promesis helpi la eldonon de Kataluna Antologio kaj ni
efektive povis in liavi post kelka tenipo. Sóller estu plia tnpo en nia prcgresado kaj i havigu al ni la tiel ofte petitan niateiialou de propagando,
tiel bezonatan de niaj propagandistoj, tiel necesaii por la plua disvolvado
de nia programo.
Al la Kongreso ni iru kun la deziro ui la belecon de la Insulo kaj armon de niaj festoj, sed ni iru kun plano por nia estonta laboro. Se ni forgesos tiuu efan flankon de la Kongreso, ni eble multe ojos pro la travivitaj plezuroj sed pri la estonteco de nia enlanda movado ni eble havos okazonmal oji post nelonga tempo.
ó i estus fermi la okulojn antaíí abismo, se ni ne kuragtis konstati, ke
nia movado travivas tre dan eian krizon. Ni tronipus nin meni, se ni ne
volus rimarki la malvarmi on de niaj batalantoj. Kaj uste nun, kiam la
ínternacilingva problemo estàs rigardata e ni kun simpatio kaj intereso,
ajnas ke la esperantistoj malaperis kaj malatentas la favoran okazon.
La plej gravan kauzon de tiu krizo naskas tio ke la gvidantoj de iiiaj
grupoj kaj de la Federació meni estàs iam la samaj individuoj kaj pro tio
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oni ja ne rajtas plendi, ke la konstante super ar itaj batalantoj sentas sin
lacuj kaj sopiras al ripozo. K ronitio oni facile povas konstati, ke nur tri-kvar
indlviduoj portas sur siaj nltroj la tutan pezon de la laboro kaj nepre nia
movado devas suferi la sekvojn de tiu tro limigita nombro da laborantoj,
kiuj ne povas plenumi la postulojn de la organizo.
Al la Kongreso de Sóller ni irukun renovigita fervoro. Ni portu al i
iniciativojn kaj sugestoju por la plua disvastigado de Esperanto en nia
teiitorio. Ciu kongresaiio devas atenti ke la plej bela festo de la kongreso
povus esti laborkunsido plena de novaj ideoj, super utita de entuziasnio
de la eestantoj. Ni atentu tiuu punkton kaj faru ke la Kongreso eu Sóller
douu al nia movado tiuu rivigli on tiel necesan por la estonta plua irado
de nia movado.
S. ALBERICH JOFRE

Àútuna EJe io
En parko malgaje aceroj flavi as;
Kaj sekaj folioj la blovo de 1' vento
De sia parenca bran et' de iri as
kaj flugas en morta sileuto.
Tra densa nebulo, ielon kovranta,
Simila al rondo senfonua kaj pala
Sin uiontras la suno, senvarme lumanta
kaj ajnas mistera, fatala.
Marmoraj kolonoj de blanka verando
Per floroj ne estàs nuu irka volvitaj,
Forvelkis kaj falis la bela girlando
Al tupoj malvannaj, granitaj.
Sur longa aleo de 1' parko mi iràs.
Sub miaj piedoj susuras folioj.
Min la senrideta aspekto inspiras —
Aperas i tiuj linioj.
Kaj mi rememoias pri tempo somera,
Pri floroj en haroj de bela knabino,
Pri amo unua, pri ploro sincera,
Pri longa sufero, pri fino...
N. V. NEKRASOV
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Vojiii k un la luno
de Prudenci Bertrana

Fidi al propraj kruroj, al propra vojo, kaj iri tia i kun akompano de la
luno, estas la plej granda armo uebla por aveiiturema homo. Vojiri kun
luno estas, el iuj iradoj, la malplej laciga; i estas por ireinulo frandajo,
tíu plej kara al animo, tiu kiu erpas el vojiro vicon da mistero kaj sor oj.
Kun luno iuj vojoj ajnas al vi mallongaj kaj iuj estas omaniitaj de revoj.
Vi mar adas frate akompanata de via ombro, mikle detran ita sur la blanko de la vojo fidele sekvataj de la argenta astro, kiu vin observadas kun
siaj grandaj bonmienaj okuloj kaj ridetas al via kura o, kun malfermita kaj
admiranta bu o. Sur la amasoj da ose tonoj, la rubusujoj de la flankfosajo, kaj la herboj de la terdeklivoj, iuj polvoplenaj pro la varmega intenseco de tagmezo, la luno ellasas la delikatecon de sia malvarmigalumo. Vi
rimarkas la foreston de la terura taga korprenio, de tiu revarmo de for ejo kaj de tiu cindreca unutoneco kiu blindigas kaj sufokas vin. Preter vi,
en kampoj, en montetoj kaj senkulturejoj, en arbaroj kaj rokaroj, la saina
ne ado de palajoj kompate refre igas al vi pulmojn kaj rigardou.
Vi dankas al luno tiun konstantan prigardadon de viaj pasoj, kaj adrniras la sor an virton de ia spegulo, kiu resendas al vi lumon filtritan kaj
mildan, purigitan de troiutensajoj kaj ardecoj.
Kaj lunlumo ankora pli agrablaj igas al vi la objektojn kaj vin distras
kun la fantomjonglado de siaj kombina oj, de siaj rebriloj kaj de sia malvigla pureco.
io vidi as kvaza tia vualo: silka kaj argenta vualo, el senkompara
kaj volupta poezio. Vojetoj sajnas kvazaü perlamotfluetoj; blankaj farniodomoj dissemitaj en la veluro de densajoj sendas al vi opalajn helecojn;
fluautaj akvoj brilas kvazaü hidrargo kaj kvietaj akvoj kun la obsedanta
pala mistero de larmujo, kaj graciaj nub ira oj flugas tra ielo kaj diserias lafl diskietaj brilajoj, duin ie ekfajras polurita surfaco de roko a folio
kaj treni as, preska apud la grundo, malpeza kaj kvazaü fuma nebulo.
Unutoneco de la efvojo malaperas pro la kontrastoj de profundaj ombroj kaj de spacoj kiujn luno heligas.
De tempo al tempo viari progresou baras mola malhelajo: la vojo aspektas kvazaü tran ita de abismo; sed enabismi onte, vi sentas vin vindataj de agrabla duonombro. Arbotrunkoj, rokoj kaj arbusloj, tie aspektas el nedifinebla monstreco. lli vin iom itnponas, kvazaü vi iradus inter
stranga amaso da malgraciaj bestoj, endornii iutaj laü perfortaj kaj minacaj sintenoj. Vi rimarkas ke luno vin forlasis, kaj, tamen, vi in vidas ka iintan, vin sekvantan, malantaü la monto.
Vi dinis ke via aniikino amuzas sin, ludante ka ludon, per via timi oTuj poste vi in ekvidas apud montardorso. Oi ludas la ritmon de viaj pasoj: se vi saltetas, i saltetas: se vi ka ri as, i kaürigas. Jeu tie i tute
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vidi as; tie i nur peco; viu rigardante kim gajeta mieno de petola infano.
Kelkafoje i kvaza glitadas surla rokopintoj; alifoje, batalas kontra
dornajoj; penetras tra bran aro; ekfagras en la maldensa oj kvaza granda
kolorluraa fajrkandelo; elreliefigas absurdajn gestojn de gigantaj arboj;
kaj iam, apenaü sukcesas hele traguti inter la puutoj de foliaro.
La dauro de vojirado malloiigi as pro varieco de tiu spektaklo.
Poste ebenajo venas: granda sinsekvo de bluaj nuancoj. Montoj en horizonto apena silueti as súper ielo, kie vibradas luna lumpolvo; grenoj
dormas sub irmo de ondi anta elvaporado; lutnkontrastoj de la arbaro
estàs milde moderaj; milioj verdas per fre ega kaj malvanniga verdo, kaj
agavoj kaj poploj kvaza telas al lunio ilin karesanta, ioni el ia argento.
Kaj la vojo antaü vi longigas, sen tio ke ia longeco, uek malesperiga
rekteco, vin agrenas. Kun luno, ebena vojo aspektas dekliva: tio estàs
pruvita iluzia efekto, bona servo kiun noktaj vojirantoj dankas al sia
akompanantino. Kaj suprendeklivoj anka sin ka as en tiu reva malprecizeco de la pejza o. Ofte, la vojo, antaü vi, surgritnpas mouteton. Grizo de
lieligitaj arbustoj kuni as kaj miksi as kun duongriza nuanco de ielo kaj
ntiboj, kaj tiam la hela rubando de efvojo kvaza prenas allogan aran on
de transsaltilo por ensalti en la stelplenan malplena ou.
Nenio komparebla, laü ideala beleco, al vojirado en lunlumo tra senhoma arbaro, en profunda o, a la longe de rivero. Tio estàs rigardadi vicou da vizioj el senkompara fantazia beleco. Ombroj estàs faritaj el teruro,
alloganta teruro de knabo son anta siajn uuuajn erotika ojn en scenejo de
arbara sor ejo. En impona kaj nigra densajo de foliaro, en grandaj doruoplenaj internajoj, ekvidi as tremetantaj makuloj kaj pale blankaj figuroj,
tute similaj al karnoj de nudaj dancistinoj; interne, plej profunde, kelkaj
strekoj de intensega heleco aspektas kvaza gardautaj noktlanipoj, el nekonataj ritoj; flankoj troplenigitaj de rul tonetoj, litoj el perloj; herbaj tufoj randotran itaj de la luno, ri ajkaj lar aj edzi litoj, kie nevideblaj estàs
la edzi petolajoj, kaj kie ajnas ankora vidi i elstaranta ornamajo de helajoj: vasta lando de feinoj kaj gnomoj, de misteroj kaj sor a oj. Kaj de tie
vin alfluas agrablaj elspiroj, miksa o de tiu ellasita de apenaü videblaj arbarfloretoj, de elvapori oj de malseka sablaro, de liino kaj sekaj folia oj,
kiuj elspiras ankora la tagan varmigon.
Poste, kvietaj kaj endormi intaj vila oj pasas. Luno desegnas sur la
stratoj la elstarajon de la malegalaj teginentoj. Vi a das en domoj roiik?don de bestoj, kaj e malanta feuestro malalta, tiun de astma maljunulo.
Kato trairàs la helau rubandon kaj kaüras sin sub Caro ka ata en la potenca konstruajo de ombroj kiuj dividas la vojon. Vi vidas palan lumon kiu gardas eble la febron de malsaneta infano ò i brilas post kurteno de fenestreto,
kie floras polvoplena diantujo. Vi malrapidigas vian mar on kun deziro
esplori la destinon kiu minacas tiun estajon. Sed luno, supre, en ielo, vin
rigardadas. Gi haltis kiel vi niem, trankvila, ridetanta, iom sarkasma, invitanta vin preteriri la doloron, ar tiuj kiuj iràs sur vojoj de la tero, same
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kiel astroj kiuj travagas la spacou, ne povas esti sentimentalaj nekla morton devojigi.
En senhoma loko vi respertas solenan impreson de la ebeuajo vadanta
en malprecizaj lielajoj. Silenton de la nokto rompas hundobojado. Staranta sur la pinto de telegrafa fosto, salutas vin strigo al kiu luno koniandas
optiniisnion. Facila venteto harmonie sonorigas la ferfadenojn. Vi preferiràs liin tonou kiu atestas duonmejlon. Kun kaduka avideco i klini as en
apudan vinberkampon, sur la pli alta vojbordo. Akvoj de la vojfosajo kun
jaroj kaj pluvoj in subfosadis. Pli poste vi renkontas poiiton. Luno oblikve in heligas, kaj en la foientoj la ombro de la aiko deformigas kaj tordias inter la tonoj. Resotio de viaj pa oj sur sonoraarko de la.ponto, silentigas ímpertinentajn ranojn.
Kaj tiuj sensiguifaj epizodoj de la vojo ornamas al vi nokton, kiu
trakuras rapide kaj amike. Sunlevi o elrozas. Malproksime sonoras, kaj
korvo traflugas, traflugas stulte timema.
Luno pali as delikata kaj verdeca, kun maldiafana brilo de malpolurila
kristalo, en ovita en la violkoloran horizouton.
Kaj atiuginte vian hejmon, sendanke vi gin forfermas.
Trad. el kataluna
MARIAN SOLà

tel asisto k a j G e n d a r m o
Hugo estis ne nur granda tel asisto, sed anka granda ruzulo. La tagon auta la malfermo de la Casado li sidis kun la gendarmo Grimpo kaj
kelkaj amikoj e glaso da vino.
« u vi tiun jaron ankaú ja in flaris amrosta .on, Hugo?» ercdeniandas
la gendarmo.
«Certe, jes».
«Kiom da vir amoj vi kaptis?»
«Dek virCàtnojn kaj ses aminojn».
«Vere? Kaj tion vi diràs al mi tiel sengene!»
«Giimpo, ne fam malbonajn spritajoju. Pruvu al mi, ke mi moitpafis
ilin!»
«Dini al mi serioze.kiom da amoj vi tel asis tiun jaron?»
«Gendarmo, antaiíe diru al mi serioze, kiom da tel asistoj vikaptis?»
iuj ridas. Grimpo eksilentas.
«Vi, gendarmo, morgaü la Casado malfermigos. Tiam la homa oj kun
siaj Caspermesoj supreniros la montojii kaj forpelos la bestojn al mi. Mi
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volas savi por mi tiom, kiom mi povos. Morgaü frumatene mi iros asadi».
«Ne tro fanfarotiu!»
«Tiel certe, kiel tni nun inalpleuigas tiun glason is la fundo, rai morgaü asos amojn. Mi supreniros en la Altvalon. Ce la Stonkorno mi malkovris belan aron da amoj».
Li malplenigas sian glason. La endarmo levi as kaj kolerigite eliras
el la ambro.
«ói tiun burleskulon mi morgaü tiel mistifikos, ke li ankoraü je Kristnasko konvulsie spiregados, ridas Hugo kaj la ceteraj kunridas.
Dum la nokto li efektive suprengrimpas al la Altvalo kaj kiam la suno
levi is, li ku as en la rokoj de la Stonkorno. Depost multaj tagoj li zorge
esploradis le venadon kaj iradon de la bestoj. i tien ili devas veni. Li trovi as en embusko kaj spione observas.
Unu horo pasis. La sangoruga disko de la suno nialrapide Ievi adas
de post la dis iritaj rokaj egoj. Subite lia delikata orelo ekaüdas, el la profundegajo, la faladon de tonetoj. Apena aüdeble grincadas la malmola
rokaro. Malrapide ili suprenvenas, unu post la alia, sed konstante alproksimigadas.
Kiam la unua amo, pafita en la bruston, alten saltas kaj la e o de la
paio tondradas ien kaj reen inter la rokmuroj, la tuta aro dum momento
ekhaltas kvaza sor ita. Embarasite ili irka rigardas kaj enspiías la aeron en siajn naztruojn. El kie minacas la inortdan ero? lli ne fiaràs la pafiston, seucele kuradas tien kaj i tien kaj subite malaperas flanken.
Forta Camino rapidas tute proksime preter Hugo.
«Haltu!» liekkrias.
Si surprizege haltas niomenton kaj samtempe la mortiga kuglo atingas in. Ankoraü kelke da saltoj kaj i teren falas. Li portas in 1ien, kie
ku as la unua. Poste li nialrapide komencas senigi ilin de la intestoj; tiam
li surnietas la Casajon sur siajn ultrojn kaj zorge malsupren grimpas.
Kiam li, post penega grimpado, pasis la plej krutajn rokojn, li iom ripozas kaj ka as la bestojn sub grandaj tonplatoj. «Nun li venos baldaü. Li
certe venos». Li spiomigaidadas en la valori. Tre malproksime sur la deklivo li ekvidas nigran punkton. Per la lorneto li ekkonas la gendaimon.
«Mi volas rapidigi lin». Li ekprenas la pafilon kaj pafas en la aeron. La
viro en la profundo ekhaltas kaj surprizegite irka okulumas.
«Nun li ekvidis min. Baldaü li do vitos. Mi ankoraü volas fortigi min».
Trankvile Hugo eltiras nian ajon kaj botelon el la po o kaj komforte ku ias sur la toua o. «Estàs tauieu plezuro, asadi amojn kiam la gendarmo
eestas!»
La suno agrable varmigas liau vizagon. Li oscedas kaj apogas sian
kapon sur la brakojn. Preskaü li endormigas.
«Oho, Hugo, kion vi faràs?» li diràs al si meni kaj subite starigas. Kelkajn centojn da pa oj malsupre de li la gendarmo ekaperas.
«La frenezulo ja kuras kiel telisto! Nu, atentu! Mi lin boue kondukos!»
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Li turnas la iriternon de sia jako eksteren, survestas gin tiamaniere kaj
klo as nigrati kapu on sur sian kapon, tiel ke nur la duona viza o restas
videbla. « i tiun homon Grimpo certe ne konas!»
Nun li komencas stipreugrimpi. La endarmo lin ekvidas kaj rapidigas
siajn pa ojn. Komence Hugo mar as malrapide por ke la gendarmo venu
pli proksimen. lom post iom li grimpas pli rapide. La persekutado bele ekfunkcias. Amba supreniras en la sania sulkego. Jen unu, jen alia ekaperas
de malantaü bloko kaj subite denove ka i as. Tio da ras duotian horon.
Hugo vitas. La persekutanto persistas.
Subite la asisto nevídite surgrinipas la flankan e on d e i a sulkego,
trairàs la apudan sulkon kaj en la tria longsalte rapidegas malsupren.
Kiam la gendarmo ne plu vidas sian asa on, li estàs momenton surprizita. Sed tuj li divenas la ruzon. Li nialsuprensaltadas en la dua sulkego, por, se eble, alveni la unua rnalsupre kaj tie spione atendi la alian. Kruta roka e o trovi as inter ili. Grimpo estus perdintn tro da tenipo, se li gin
ankaü surgrimpus.
Kiam li alvenas e la alirejo de la sulkego, a di as forta ojkrio de
malproksime supre. La asisto nevidite survoje turnigis kaj resuprenhis.
La gendarmo pro kolero sangmordas siajn lipojn. Sed cedi li ne volas,
nepre ne! Li do denove suprengrimpas, spiregante kaj kun ruga vizago.
Hugo atendas gis kiam li ree estàs proksime. Nun li grimpas flanken
el la rokoj kaj atingas herbejon. Li oblikve suprenmarsas. La gendarmo
sekvas ne tre malproksime. i tie ta mar ado estàs relative facila.
Amba kuradas per iuj siaj fortoj. Baldaü la pa tejo ku as post ili.
Krutaj rokmuroj ajnas bari la vojon. Sed sur la mallar a Iistelo de akvokondukilo Hugo sukcesas anta eniri.
Subite li renkontas stakon da piubranCoj melitaj sur la kondukilon por
protekti gin kontra falantaj tonoj. Penso ekfulmas en lia kapo. Li ku igas, penege rampas sub la bran ojn kaj tie restas sub bonega kovrilo.kunpremante perforte sian spiregantan bruston.
Post nelonga tempo li aúdas la pezajn pa ojn kaj la fajfantan spiregon
de sia persekutanto kaj nun li sentas sur sia dorso la pa on de la najlitaj
uoj. La gendarmo sensuspekte kuras súper la dorson de la tel asisto. «Li
eltenas longe», pensas Hugo.
Kiam li ne plu a das la pa ojn, li pene elvenas de sub la bran oj kaj
sur la kondukilo li reiras la saman vojon, kiun li estàs veuinta. Poste li ekpafas el sia pafilo. Tuj la gendarmo returni as. Hugo supren kuras la krutan pa tejon kaj supre li el erpite sidigas sur tonon. «Nun sufi as, alimaniere mi mem forspiregas la pulmon el mia b r u s t o .
Fine ankaü Grimpo alvenas. Li havas kankrerugan viza on, gemegas
kiel vundito, tusegas kaj preska ne plu kapablas rekte stari.
«Estàs do tamen vi, malbenita Hugo», fajfspiras li. «Fine mi viu kaptis,
kondamnita tel asisto! Dum jaroj mi spionadis viu. Nun oni ridos pii vi
en la valoj kaj sur la vojoj».
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«A du, Grimpo, lasu min libera! Mi donos al vi ambau amojn».
«Kiel, u vi ankora volas suba eti min? Tio kostas multe al vi!»
«Estu trankvila, Grimpo, prenu la amojn! Poste ili ne plu estos haveblaj».
«La granda sinjoro! La anioj nepre apartenas al mi! Fornietu la pafilon! Kaj iiun anta en, en la vilagon, fripouo vi».
«Mi restas Ci tie».
« u vi efektive ne volas obei? u mi perfortu?»
«Vidu ci tieu, Grimpo, mi montros al vi ion gajigan!»
Malrapide li tiras falditan karton el sia po o.
«Hodia estàs la unua tago de la Casado. Sinjoro endarmo, jen mia
aspermeso».
Grimpo staras kvaza trafita de fulmo. Poste li elpu as el inter la
grincantaj deutoj: «Vi malbenita fulmotondro vi, kial vi do kuradis?»
«Sinjoro gendarmo, kie estàs skribite en la le o, ke la kurado estàs
nialpermesita?»
JAKOBO SCHMID

XIV Kon reso de K. E,. F.
Sóller, 5-6-7 junio 1927
Niaj lastaj numeroj donis jam la diversajn informojn necesajn por aligi
kaj partopreni nian balda okazontau Kongreson de Sóller. Por eviti erarkomprenojn ni donas iliu denove hodia kun speciala peto ke oni atentu
ilin bone kaj ke cïu partoprenonto plenumu kiel eble plej balda sian devon.
La Organiza Komitato interkoiisentis kun «Empresa Soler» difinitan
prezou euhavantan la voja ojn, gastadon, ekskursojn k t. p. (vidu la martan numerou). Tiuj prezoj (ptoj. 185, 150, 110, 75, 65, 50 laü klaso) postulas
aiitaüan enski ibigon. e la enskribigo oni devas pagi kiel garantion 10
ptojn. La euskribigon oni povas sendi al K. E. F. str. València, 245, Barcelona aíi oni povas turni sin al Apoteko Bartomeu, str. Tallers, 81 (apud placo Universitat) Barcelona, kie oni akceptos enskribigojn.
La diversaj enskribigintoj devos pagi la tutan koston de la budgeto antaü la 1-a de junio. La bilelojn por la vojago, gastado ktp, oni povos ricevi
e la sidejo de KEF. la 3-an kaj 4-an de junio, niatene je la 10-12 a posttagmeze 16-18 horo.
Tiu, kiu ne volas aligi al la oficiala karavano, povas a eti la vojagbiletojn Ce Companyia Transmediterrània, Via Layetana, 2. Barcelona. La biletoju oni povas akiri unu tagou anta la voja o au la sainau tagon, niatene
de la 10-a gis la 12-a. La prezo de la voja o Barcelona-Palma estàs laü
klaso; ptoj. 52.60, 33.85, 10.25, 10.75, (Ceterajn informojn vidu en nia februara numero).
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«Morro de sa vaca» (inarbordo de Mallorca)

Vida o de «Torrent de Pareis»
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Oficiala forvehiro de Barcelona.
Sabaton 4 de junio je la 20.30.
La vapor ipoj de Companyia Traiismediterrània staras dekstre de monumento Kolumbo, je cent metroj proksimume, ( ipo «Mallorca»).
KONQRESAJ SCIIGOJ
Oficiala Festeno. — La kutima festeno, kiun ni havas iujare sub la prezido de la Re ino de la Floraj Ludoj, postulas anta an enskribi on, kiun
oni povas sendi jam mm al la O. K. Sro. Miquel Arbona, str. Batach 34,
Sóller. La pagon oni povos fari e la Akceptejo, ptoj. 12.50. (Menuo: rizo,
langusto, rosta o, salato, glacia o, fruktoj, ampano, ktp.)
Kongreslibro kaj insigne.—La O.K. presigis belan Kongreslibron priskribantan la Carmajn lokojn de la kongresurbo kaj enhavantan niultajn gravurajojn el Sóller kaj irka a oj. i aiika preparis belan insignon.
iu
kongresano povos ricevi la libron kaj insignon e la akceptejo prezentante la membrokarton de KEF. aü la kongreskarton.
Membrokartoj"_ — lli estàs jam senditaj al la grupoj, kiuj pagis la unuan
kvaronjaron 1927. Grupoj, kiuj ne pagis ankoraü, rapidu kvitigi sian uldon
por tuja ricevo de la membrokartoj. Al la izolaj ali intoj ni sendas la membrokarton kun tiu ei numero, se ili estàs abonantoj de K. E., aü per la po to, se ili ne estàs abonantoj. La grupoj bonvolu stampi la kartojn kaj surskribi la uomon de la membro. (Vidu regulon VIII de nia regularo).
Standardoj.—La O. K. petas la diversajn grupojn, kiuj havas standardon, ke ili bonvolu ilin preui kun si al Sóller por helpi la kutimajn propagandajn manifestaciojn kaj kunvenejojn.
Delegitoj de Grupoj. — e la Malferiria Kunsido ili bonvolu prezenti
siajn rajtigilojn. Se ili rajtas vo doni por la menibroj de la reprezentata grupo ili deponu e la kongresa sekrelario la membrokartojn. Post la parolado
de la prezidanto ili povos fari la kutiman salutparoladou al la Kongreso.
Labora Kunsido. — e la Malferma Kunsido oni auoncos la tagordon.
Proponoju kaj sugestojn oni sendu al la sekretario de KEF, au senpere al la
O. K. Oni ricevis inviton de Navàs por la Kongreso de 1928. Aliaj urboj dezirantaj akcepti la XV skiibu baldau al la sekretario de KEF.
Ekzamenoj.—Se oni ricevos enskribi ojn, ili okazos en Sóller sub la
kutima programo de nia Federació. Bonvolu sin anonci kiel eble plej baldau al O. K.
Ekspozicio.— La O. K. organizis propagandan ekspoziciou. Gi petas
iujn amikojn ke ili helpu la sukceson de la ekspozicio sendante propagandan matei ialon. kiun oni resendos post la Kongreso. Kun danko oni ricevos
po tkarlojn, librojn, bro urojn, afi ojn. ktp.
Kongresa adreso, — Organiza Komitato de la XIV Kongreso de KEF.
Sro. Miquel Arbona, str. Batach, 34, Sóller.
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BILANCO DE K. E. F.
de la l. a Julio 1926.a, is la 15.a Majo 1927.a
ENSPEZOJ: Saldo, en la l. a Julio 1926.a . . . .
654'25
Donacoj
255'—
Vendo de K. E., losiloj, vortaroj, k. a.
45'50
Kvitancoj, (kotizoj kaj abonoj) . . . 1.736'90 2.691'65 ptoj.
ELSPEZOJ:

Eldonado de «Katalüna Esperantisto> 1.881'—
Po tmarkoj, por alsendo de K. E. kaj
aliaj korespondajoj
220M0
Al la Konstanta Reprezentantaro de la
Esp. Mov., nia kotizajo de 1926.a . . 150'—
Óeneralaj elspezoj
80'40 2.331'80 ptoj.
Saldo, en la 15. a Majo 1927.a

. . .

JAUME HERP,

CJ3

C$3

359'85 Ptoj,
kasisto

CJ3

P R O G R A M O
Je
Je
Je
Je
Je
Je

Je
Je
Je
Je
Je

UNUA TAGO (5 junio)
la 8.50: Alveno de la kongresanoj.
la 10-a: Malfermo de la Kongreso e la Urbdorno.
la 11. 30: Malfermo de la ekspozicio de esperantajoj.
la 12: Meso e la paroíia Pre ejo.
la 15. 30: Vizito al la Biblioteko de «Foment de Cultura de la Dona>.
la 17.30: Vizito al «Coves (kavemoj) dels Estudiants» kaj proinenado tra la irka a oj de Sóller.
DUA TAGO (6 junio)
la 8. 30: Labora kuusido en la sidejo de Esperantista Grupo Soileric
(str. Reial 15).
la 10: Festo de la Floraj Ludoj en la teatro «Defensora Sollerense».
la 13: Oficiala Festeno Ce Restoracio Ferrocarril.
la 16: Ekzamenoj kaj ferma kuusido en la sidejo de la nomita grupo
la 21. 30: Muzikvespero Ce sociato «La Unión» honore al la kongresanoj. Oni kantos La Espero'n.

TRIA TAGO (7 junio)
Jeia 7: Marekskurso al «Torrent de Pareis» (Oni revenos je la 13-a).
Je la 17: Adiaükunveno en la sidejo de Esp. Grupo «Soileric».
Je la 18: Forveturo de Sóller al Palma kaj en ipi o en Palma.
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XIII Internacíaj Floraj Ludoj
VERDIKTO
ORDINARAJ

TEMOJ

ORIQINALAJ TEKSTOJ

I. Versajo kantanta amon.
Natura Floro - efa Premio.
La verko N.° 105, devízita «Bergerac» atingis la efan honoron poezian.
Menciindaj estàs apud i, N.° 100, «Varmkora; N.° 13, «Strofoj por
Toska» kaj N.° 2, «Kiu el vi estàs senpeka».
II. Proza amo verkajo.
Premiita: N.° 48, «Kun kura o kaj volo antaüen!»
Menciinda: N.° 147, «Vera amo subigas e la morton».
TRADUKITAJ TEKSTOJ

I. Esperantigo de kataluna versajo.
Premiita: Neniu.
Menciinda: N.° 83, «Kaj knabo i is viro».
II. Esperantigo de kataluna prozajo.
Premiita: N.° 159, «La lastaj estos la unuaj».

EKSTERORDlNARAJ

TEMOj

LIBERVOLAJ
ORIGINALAJ TEKSTOJ

LONQAJ

VERSA OJ

100 pta. premio de óia Mo ta Urbestraio de Sóller.
Premiita: N.° 108, «A tunas».
Menciindaj: N.° 22, «Glòria in Excelsis et in terra pax»; N.° 1, «Pax».
MALLONGAJ VERSA OJ
50 pta. premio de S-ro Narciso Bofill, 50 pta. premio de S-ro Prez. de
K. E. F., 50 pta. premio de S-ro Direkt. de K. E. kaj 50 pta. premio de Esp.
Klubo Palma.
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Premiitaj: N.° 100, «Varmkora».
» 42, «Vivo glate ne fluas- iam batas kaj skuas».
» 41, «Se Jetos rai».
» 13, «Strofoj por Toska».
Menciindaj: N.° 44, «Vivon travivi estàs art' nialfacila». - N.° 104,
«Lamillag». — N.° 66, «Paroli kiel oni pensas, agi kiel oni diras». — N.° 43,
«Kion la koro sentàs lango prezentas». - N.° 85, « u?» — N.° 2, «Kiu el vi
estàs senpeka». — N.° 11, «Cu la bestoj anka havas animon?» — N.° 5,
«Semper ídem». — N.° 101, «Nordinsulo». - N.° 98, «Malproksima».
LONGAJ

PROZA

OJ

100 pta. premio de la Komitato de K. E. F.
Premiita: N.° 7, «Gedanken sind zollfrei».
Menciindaj: N.° 18, «Nur pensoj iràs traus liuio sen pago kaj timó». —
N.° 52, sProcede et semper, Itàlia, semper». — N.° 140, «Dulce loquentem
Lalagen amabo, Dulce ridentem». — N.° 126, «Estàs mi». — N.° 87, «Mi
esperu». — N.° 127, «Orskarabo kaj Libelo».
MALLON.GAJ

PROZA

OJ

50 pta. premio de «Barcelona Esp. Socíeto».
50 »
»
» «Du Sennomuloj».
50 »
»
» Grupo «Lumon» el Terrassa.
Premiitaj: N.° 152, «cosny -f isiny = (cosy + isiny).
» 23, « u premion, u nenion?».
» 147, «Vera amo subigas e la morton».
Menciindaj: N.° 37, «Drominedaris». — N.° 141, «Gimnazianó». — N.° 6,
«Pasero spertane bezonas avertou». — N.° 119, «LaTineo»,—-N.°40, «Unua
peko». — N.° 134, «Kioni?» — N.° 124, «La malnova birdo». — N.» 133, «Suprem. — N.u 125, «La bufo». — N.° 25, «Jen anka proza ama verka o».
TRADUKITAJ TEKSTOJ
LONGAJ

VERSAJOJ

100 pta. premio de Esp. Grupo «Solleric».
Premiita: N.° 21, «Skulanco».
Menciindaj: N.° 86, «Seutencoj de 1'Prioro». — N.° 17, «Vorlinda —
N.° 117, «Vivu la humoro».— N.° 138, «Vanitas vanitatuin et vanitas omnium».
MALLONGAJ

VERSAJOJ

50 pta. premio de privataj Terrassanoj.
Premiita: N.° 61, «Kavaliro de Sinjorino».
Menciindaj: N.» 156, «Konfido». - N.° 153, «Mia koro». — N.° 88, «El
la amo fontas feli ego kaj malespero».
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OJ

100 pta. premio de D-ro R. Torres Carreras.
100 »
»
» Banc Peninsular.
Preiniitaj: N.° 14, «Odi et Amo».
» 35, «Ni restu fidelaj al la Fundamento».
Menciindaj: N.° 78, «Bonhunioro kaj Gajeco». — N.° 10, «Panein et Circensis». — N° 27, «Valentino». — N.° 51, «Ni malkonfidu ajna ojii». — N.°
114, «Libero». — N.° 151, «Familio estàs lernejo de amo». — N.° 34, «Fridei ieus Rex». — N.° 149, «Du apitroj plu».
MALLONGAJ

PROZAíOJ

50 pta. premio de S-ro. J. Barceló.
50 »
»
» «Bela Espero».
50 »
» , » «Verda Stelo».
5 — jata abono, premio de «Heroldo de Esperanto».
Preniiitaj: N.° 81, «Ho Virina koro, kiu kapablas diveni viajn decidojn».
» 120, «Encikliko».
» 112, «Homo sereu la homecon».
» 53, «Elisabeth».
Menciindaj: N.° 46, «Bone fatu kaj diri lasu». — N.° 47, «Paco kaj felio per Esperanto». — N.° 79, «IX Sinifouio». - N.°82, «Manila». - N. 0 137,
«Homaron vi kreis perfekte kaj bele!» — N.° 77, «Multaj estàs vokitaj, sed
iiemultaj elektitaj». — N.° 71, «Restas do min fido, espero, amo, tiuj tri; kaj
la plej granda el ili estàs amo».
DlDAKTIKAJ

VKKKOJ — L O N O A J

100 pta. premio de Crèdit Balear.
Premiita: N.° 16, «Al la edukistoj de la Tero».
Menciiudaj: N.° 63, «Ne ekzistas landlimo por la doloro, nek por la
amo». — N.° 76, «La stelaro». — N.° 113, «Amiko, studadu». — N.° 36, «Socius».
MALLONGAJ

50 pta. premio de «Gerona Espero».
Premiita: N.° 29, «La on».
Menciiudaj: N.° 94, «Mi servas». — N.° 24, «Lingva studo, por lingva
studado». — N.° 12, «Laüuatura edukado». — N.° 69, «Scio estàs fundamento de sa eco». -• N.° 64, «Se per angoro kunpreniata estàs la koro, ridu,
frato».
DIFIN1TAJ

TEMOJ

Temo-Premio de «Kataluna Esperantisto».
Natura evoluo de Esperanto. — Dumviva abono.
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Premiita: N.° 115, «Ne povas iu homo esti Pap' en Romo».
Temo-Premio de «Internada Radio-Revuo».
Kion kaj kiel mi aïídas per radio — Dumviva abono.
Premiita: N.° 109, «Mondvoja o de fervora oratoro».
Menciinda: N.° 116, «Ekbrilu hispana suno».
Temo-Premio de «Espero Katolika».
Dia amo. — Dumviva abono.
Premiita: N.° 129, «Se iu diràs «mi amas Dion» kaj sian fraton li malamas, tiu estàs mensogulo».
Temo-Premio de «Katolika Mondo».
Esperanto kiel moderna latino. — Kvinjara abono. Ne konkursita.
Temo-Premio de «Paco kaj Amo» el Barcelona.
Kiel ni sukcesigos niajn kursojn. — 50 ptoj.
Premiita: N.° 45, «State ekzamenita instrtiisto de Esperanto».
Menciinda: N.° 49, «Nia diligenta kolegaio en laboio paca ne laci os».
Temo-Premio de S-ro. Jaume Grau Casas.
Studo pri lingvo kaj literaturo de iu malgranda popolo. — 50 ptoj,
Premiita:N.° 62, «Abéri txikia, Geurea bafla».
Menciindaj: N.° 54, «La plej bonaj kantbirdoj estàs malgrandaj. — N.°
73, «Je maintiendrai». — N.° 106, «Bela Espero».
RlMARKlGO]!

Se iu el la a toroj de la nomitaj verkoj sendis pse donimoii, bonvolu
tuj klarigi al ni sian verau nomon.
La la reato per la Natura Floro, plej honora premio, rajtas elekti la
Re inon de la Solena Festo kiu okazos dum la proksima Kongreso de K.
E. F. en Sóller. Li anka rajtas enspezi 50 ptojn., sunion donacitan de nia
nialavara amiko S-ro. Teo Juug por helpo al la efa la reato, se li alveturas la Florludan Feston el eksterlando.
DELFI DALMAU
Sekr. de la XlIIaj. F . L.
Carrer València, 245— Barcelona

Tiu i numero de «Kataluna Esperantisto» estàs subnielita al la militista cenzuro.
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Diversa oj
Fermo de kurso en Akademio «Cots».—La 10-aii de la kuranta monato havis okazou en la nomita akademio la fermo de la kurso de Esperanto
organizita de KEF. Sub la prezido de Sro. Cots okazis la solena fermo
de la kurso, kiu sub la gvido de Sro. Josep Alberich tiel sukcese disvolvi is
dum la antaüfiksita triïnonata kursperiodo.
Oni donacis belau diplomon al iu kursauo kaj valoran premiou alkelkaj gekursanoj, kiuj montris apartan perfektigon kaj lernemoii.
Ni kore dankas la diversajn helpintojti en la kursorganizo kaj aparte al
la direktoro de la Akademio, Sro. Cots, kiu tiel bonvole akceptis la organizon de la kurso kaj efike helpis por ia kontentiga sukceso.
Nova kurso. — En la Esperantista Societo «Nova Sento» komenci is
nova kurso de Esperanto gvidata de la profesoro de i tiu Societo Sro. Artur Domènech Mas. 40 lernantoj atente aüdas la facilan paroladon de i
tiu fervora samideano.
Al la Inter an istoj Filatelistoj kaj Kolektistoj de po tkartoj.— La
pluraj petoj, ni proponasla kreadon de vasta asocio por permesi al iulandaj kolektistoj reciprokan interkonatigon instigantaii al iuspecaj interan oj.
Tiu- i asocio posedos sian propran gazeton redaktotan franclinge kaj
esperante. La gazeto enhavos la liston de iuj membroj kaj anka informojn pri aperoj de po tmarkoj kun konsiloj de spertaj kolektistoj. Se, kiel
ni esperaj, ni ricevos iujn helpojn, kiujn ni antauvidas, la unua numero de
tiu-ci bulteno — kompreneble rezervata nur por la anoj —aperos proksime.
Jam dank' al niaj personaj rilatoj en esperantaj rondoj, ni estàs certigataj pri multaj ali oj en diversaj landoj.
Diru plue ke estos senpaga la aligo sed la anoj devos aboni la monatan bultenon. Abonprezo en Franclando : 8 franc, frankoj malplikarigita al
6 fr. frankoj por abonantoj de B. T. F. C. kaj membroj de U. E. A. (aliaj landoj: 14 kaj 12 fr. frankoj).
Diversaj premioj, speciale pligraudigoj de la abontempo kaj e dumvivaj abonoj, estos donataj al la anoj kiuj akirigos pli da 3 novaj ali oj.
Aliparte por la kolektistoj ne konantaj francan au esperantan lingvojn,
aperos speciala multlingva kodo.
Ciu filatelisto intencanta ri igi sian albumon sen multaj kostoj interan e de siaj propraj «duobloj», iu kolektisto de ilustritaj kartoj deziranta
tutmondan korespondadon bouvolu sendi al ni sian ali on, konigante nur
la celon kaj la kondi ojn de sia propono pri inter an ado.— LÉVY. 45, rue
Courloison. Provins (S. et M.)
Esperanto en Radio Barcelona. — La 25-an de la kuranta monato, je
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la 20.30, hispana somera horo, parolodos D-ro Bartomeu pri «Utileco de
Esperanto e lafarmaciistoj.
Pri tutmonda lingvo. — Nia Esperanto estàs filo a , se oni preferas,
sintezo de niaj indo-e ropaj lingvoj. Lastatetnpe kelkaj revemuloj — cetere tute ne lingvistoj — opiniis, ke tio tute ne sufi as kaj ke internada lingvo devus esti la sintezo de iuj kulturaj lingvoj uzitaj en la niondo: «tutnionda» lingvo. Poste, kiam ni intenilati os kun la lo antoj de la planedo
Marso, oni sekve estos devigata elpensi novau «universalaii» lingvon!..
Sed ni restu provizore sur nia tera globo. E tie la piaktika kiel la teoria
kunfaudi o de la efaj lingvoj de 1' mondo estàs utopio: la nina, la rusa, la
araba ekzeniple, por nomi nur tiujn tri, apartenas al lingvaj familioj, kiuj,
en sia respekíiva pureco, navas nenion koniunan. Sintezo inter iü ne estàs
ebla, kiel neebla rezultanto inter fortoj, kiuj agas en díversaj planojsen
komuna punkto. Permesu alian koniparon, eble iom trivialan, sed tu] kaj de
ciuj kompreneblan: vane zoologo penus naskigi idon de hundo kaj kaprino.
Tia tamen estus la klopodo de tiuj, kiuj esperas, ke kunigo de speciale
eiíropaj lingvoj kun speciale aliaj donus vivantan lingvon! ó i estus por
tiuj terure nialfacila jargono.
Ni estu praktikaj homoj, kiuj volas realigi noblati idealon. Nian kastelon ni konstruis sur la firma fundaiuento de la indo-e ropaj lingvoj, ni ne
suprenaltigu in en fantaziajn nubojn! — TH. CART
Rezolucio prezentota e laOstendRotary-internaciaKongreso.— Pro
tio ke la intetrilatoj inter Rotary-Kluboj kaj Rotaiy-anoj el diversaj laudoj
plivasti as, la Kotary-Klubo e Perth Amboy, New Jeisey, U.S.A. prezentas
por la konsidero de la Rotary-Kongi eso e Ostend la peton ke la Kongresanoj akceptu Esperanton kiel la oficialan internacian helplingvon por Rotury Kluboj. ï i u i klubo opinias ke la akcepto de Esperanto plifaciligos
kaj pligrandigos tiajn iuternaciaju interrilatojn.
La Pert Amboy Rotary Klubo tutkore jese vo donis tiun Rezolucion
Marton 30, 1927.

Lastmomentaj sciiéoj
La Sekretario de la Jugantaro de la XllI-aj Iuteniaciaj Ftoraj Ludoj infprmas nin, ke la a toro de la veiko premiita per la Natura Floro estàs S-ro
uvi Lovostan, kiu bonvolis transdoni al la Organiza Komitato de la Kongreso sianrajton elekti Re inon de la Festo.
Estàs elektita kiel Re ino de la Floraj Ludoj la arma Fra lino Margarida Colom, el Sóller.
Ni prezentas niajn riverencoju al la nunjara Re ino kaj niajn gratulojn
al la la reata poeto.
PresejeJ. Vinyals, Plaça Constitució, 6 : BARCELONA (Sarrií)

Bonstila, belilustrita, ri aspekta kaj diversenhava estàs la sola
teknika gazeto

Internada RADIO-REVUO
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Organo de la Internada Radio-Asocio.

KONSTANTAJ

FAKOJ :

Mi konstruas — Pa o post Pa o (originala popularigata teorio de
Radio) — Radiohumoro — Internacia Radio-Vivo — Tra la RadioGazetaro — Esperanto por radio, Radio per Esperanto — Internacia
Radio-Asocio k. a.

PREMIO

POR

IUJ A B O N A N T O J :

KOLORTABELO DE 99 SKEMOJ
KONKURSO KUN MULTNOMBRAJ PREMIOJ
(i. a. kompleta radio-ricevilo, lutilaro kaj multaj radia oj).
ABONPREZO (por 12 N.° N.°) UNU DOLARO a egalval. en nacia mono
Petu de la eldonejo la tabelon de FAVORAJ PREZOJ, de
naciaj AGENTÈ|OJ kaj la kondi ojn de KONKURSO.
efredaktoro: D-ro Pierre Corret.
Redaktoro: In . E. Aisberg.
ELDONEJO: ETIENNE CHIRON. 40, rue de Seine. PARIS-VI

A tots els federats i abonats
C&
Preguem a tots els abonats a KATALUNA ESPERANTISTO i a tots els federats que no hagin pagat encara l'abonament de 1927 i les cotitzacions vençudes que ho facin de
seguida per tal de no crear dificultats a l'administració i a la
bona marxa del periòdic i de la Federació.
Es un deure que hom ha d'acomplir.

Estatots de la Federacid Catalana d'Esperaatistes
Article primer. — A m b el nom de «Federació Catalana d'Esperantistes» hom constitueix una
federació d'esperantistes en terres de llengua catalana."
Art. segon. — L'obiecte de la «F. C. d'E. > és la unió de tots els esperantistes en terres de llengua catalana per a la divulgació i propaganda de l'Esperanto, pels fins de la representació aconsellada en la reunió general del V Congrés Internacional d'Esperanto celebrat a Barcelona, per a
complimentar tots els acords i resolucions, que afecten als esperantistes com a col•lectivitat, emanats dels Congressos Internacionals o dels nuclis directors de la llengua del Dr. Zamenhof.
Art, tercer. — P e r a el millor compliment de l'article anterior, la «F. C. d'E.» publicarà una r e .
vista, 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 de l'abonament a la revista serà de sis
pessetes anyals.
Art. quart. — L a «F. C. d'E.» constarà de membres associats i de membres isolats; els primers
seran federats per mitjà de l'entitat a la qual pertanyin i els altres directament i en caràcter
particular.
Els diversos organismes pertanyents a la «F. C. d'E.» contribuiran e! seu sosteniment amb la
quota quatrimestral, pagada a la bestreta, de 0'40 ptes. almenys per cada soci i els individuals amb
u n a quota mínima de 3'50 ptes. anuals, també pagada a la bestreta.
Ari. quint. — L a «F. C. d'E.» serà regida per un Comitè Directiu, renovable cada any, compost de President, A^ice-president, Secretari, Vice-secretari, Comptador, Caixer, Administrador i
quatre Vocals.
Art. sisè. — El Comitè de la «F. C. d'E.» convocarà almenys una vegada a l'any, en diferents
localitats, durant la primavera i en dia festiu, tots els seus federants, en Assemblea o Congrés general, en el qual, prèvia ordre del dia hom donarà compte als assistents dels treballs i gestions
acomplerts pel referit Comitè Directiu durant el seu exercici, hom acordarà cl lloc on deurà celebrar-se el vinent Congrés o Assemblea, hom nomenarà els individus que deuran constituir el Comitè
el pròxim exercici, i hom discutirà les proposicions que hagin estat presentades abans de la sortida
del número de la revista anunciant el Crongrés o Assemblea, i anunciades en l'ordre del dia.
Art. setè — El Comitè serà facultat per a crear les seccions que cregui més convenients per a la
prosperitat de la «F. C. d'E.» i de l'Esperanto, les juntes de les quals seran renovades per cada Comitè de bell nou elegit.
Serà president nat de cada secció un individu del Comitè designat pel mateix.
Art. vuitè. — Tots els esperantistes pertanyents a organitzacions federades tindran veu i vot en
les Assemblees anuals, però el seu vot serà delegable al president d'un grup o u n a altra persona
qualificada, prèvia la presentació dels corresponents carnets de soci.
Art. novè. — Tots els acords de les Assemblees o Congressos seran presos per majoria absoluta
devots dels socis assistens. Les esmenes que puguin presentar-se a aquest reglament deuran ésser
presentades amb la deguda antelació per tal d'incloure-les en l'ordre de] dia i publicades en la seva
totalitat, puix que només podran ésser discutides i aprovades en les Assemblees o Congressos
generals.
Art. desè. — L a llengua oficial de la «F. C. d'E.» serà l'Esperanto, podent també emprar-se la
catalana en les Assembles.
Art. onzè. — Aquesta *F. C. d'E. podrà actuar mentre compti amb dues col•lectivitats organitzades o trenta membres isolats. E n cas de dissolució, previ acord d'ella, l'actiu existent serà lliurat al
caixer de la Constant Representació de les Societats Nacionals Esperantistes.
Art. transitori.

— La - F . C. d'E.» serà domiciliada a Barcelona carrer València, 245.
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À l marge de l'Esperanto
En Josep M. a Junoy, el conegut escriptor, director de «La Nova Revista»,
diu entre altres coses a «La Veu de Catalunya» del 30 d'abril:
No he comprès mai els atacs d'ironia i de menyspreu amb què ha estat
tractat l'Esperanto. M'han semblat sempre, per bé que, de vegades, els atacants hagin estat persones de positiva qualitat, d'una colpidora injustícia. Els
càrrecs que s'han fet a l'idioma universal concebut pel doctor Zamenhof són
uns càrrecs — com esdevé moltes vegades — que es fan, injustament, a les
seves qualitats.
En nom de l'estètica — (pobra estètica, quantes i quantes incomprensions
i estulteses es cometen en ton nom!) — s'ha volgut presentar l'Esperanto
com una vera desgràcia. Com una llengua sense suc i sense bruc. Com una
artificialitat grotesca.
Fins i tot en aquest punt de l'estètica — on les discussions i els parers
oposats no s'acabarien mai — crec que és injusta una actitud d'hostilitat irreductible envers l'Esperantisme.
L'ésser esperantista vol dir posseir un sentiment lloable d'expansió, una
necessitat noble de solidaritat.
A Catalunya hi ha un nucli Esperantista important que mereix, no tan
sols tots els nostres respectes, sinó, fins i tot, tota la nostra admiració.
Els escriptors catalans, que disposen d'un cercle lingüísticament reduït
d'expansió, tenen més interès que cap altre sector internacional d'escriptors a
lloar i acreditar aquest noble i generós idioma d'intercanvi.
L'esperanto és digne de la consideració de lots.
Es un vehicle intel•lectual d'una legitimitat perfecta i d'una reconeguda
eficàcia.
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KATALUNA ESPERANTISTA FEDERACIÓ
Membra kotiza o: 3'50 p.; Grupoj: l'20 por membro.
Jarabono: 6 p. enlande kaj 6 sv. fr. internacie. Provekzemplero 2 respondkuponoj
Federacia sidejo kaj redaktejo: carrer València, 245 - BARCELONA
FEDERACIAJ

GRUPOJ

Esperantista Klubo Palma
Mesquida, 6 ent.
Palma de Mallorca
Empordana Ebenajo
(Girona)
Armentera
Esperanta Nesto
(Joventut Catòlica)
Ripollet
Frateco
Placo Pi i Margall, 14.
Vendrell
erona Espero
(Creu Roja)
Girona
Lumon
St. Antoni, 64.
Terrassa
Studenta Juneco
(Seminari)
Girona
Aplec
Montserrat, 9, l.«
Sabadell
Bela Espero
Carretera de Vich, 41.
Manresa
Esperanta Idealo
Mossèn Verdaguer Sta. Coloma Farnés
Esperantista Amikeco
Plaça Bernardí, 10.
Manlleu
Esperanta Bur ono
(Centre Democràtic)
Rubí
Internada Frateco
(Coop. La Cplmena) Sta. Coloma Gramanet
Paco kaj Amo (Soc.)
Planeta, 16, pral.
Barcelona
Barcelona Stelo
Provença, 156
Barcelona
Barcelona Esperanto-Societo
Bretón Herreros, 18, 1.
Barcelona
Esperantista Grapo «Solleric»
Sóller
LOKAJ

Artés: Sro. Manuel Monrós
Armentera: Empordana Ebenajo
Banyoles: Sro. Joan Aulina
Figueres: Sro. Carles Varela
Girona: Sro. Josep M-a Dalmau
La Garriga: Sro. Joan Blancafort
Mahó: Sro. S. Ortega Barceló
Manlleu: Sro. Marian Vilardell
Manresa: Sro. Josep Albagés
Mataró: Sro. Francesc Torres
Molins de Rei: Sro. A. Canals
Monistrol de Montserrat: Sro. F. Orobitg, Pastro
Palafrugell: Sro. Francesc Sagrera
Palau de Montagut: Fino. Lluïsa Bargés
Palma de Mallorca: Sro. Narcís Bofill
Reus: Sro. Enric Aguadé
Ripollet: Sro. Josep Planas, Pastro
Rubí: Sro. Joan Rates
Sabadell: Sro. J. Bracons
St. Adrià del Besos: Sro. S. Arnella
St. Martí Sapresa: Sro. Joan Rieradevall
Sta. Coloma de Farnés: Sro. Pere Costa
Sta. Coloma de Gramanet: Internada
Frateco
Sallent: Sro. Lluís Solé
Sóller: Sro. M. Arbona
St. Feliu de Pallarols: Sro. J. Collelldevall
Terrassa: Sro. Ramon Marsà
Teyà: Dro. Jacint Barrera
Vendrell: Fino. Maria Julivert
Vich: Sro. Pere Farrés
Vidreres: Sro. Josep Macià
Vilanova i Geltrú: Sro. Jaume Fort
Vilassar de Mar. Sro. Pere Domènech

DELEGITOJ

Àger. Fino. Maria Plans
Almúnia de Castellví: Sro. Pere Esvertit
Ametlla de Merola: Sro. Miquel Arpa

Ni bezonas delegiton en iu loko kie
ni havas membron. Fervoruloj bonvoiu sin turni al la sekretario de K. E. F.
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Raporto pri la XIV Kon reso < e K. E. F.
Sóller, 5-6-7 junio 1927
La raportanto devas peti indulgon al la leganto kaj precipe al la diversaj amikoj, kiuj partoprenis nian lastan Kongreson, se Ha raporto ne respegulas uste la tagoju tiel dol e travivitajn en Mallorca. Sur la paperon
li ne povas transporti la efajn trajtojn de la Kongreso, t. e. la gastamon kaj
afablecon de la insulanoj, la helecon de la Orita Insulo kaj la nepriskribeblan armon, kiun nur al Mallorca la naturo donis. Al tiuj specialaj ecoj
de nia XIV aldonu la brilecon de la festoj kaj vi uste komprenos kiel malfacila fari as adekvata raporto.
Ni devas peti anta an senkulpigon, se ni forgesos iun nomon a detalon: la tasko estàs malfacila kaj ni povas promesi nur ke ni klopodos fidele revivigi la kongresajn tagojn.

Anta la Kongreso
Dank' al la fervoro de niaj samideanoj kaj al la laboremo de la 0. K.
Esperanto uas tre favoran publikan opinion en Mallorca. Oni povas diri
ke iuj urnaloj kun entuziasmo estis priskribintaj la altan signifon de nia
afero kaj esprimintaj sian dankon, ke la esperantistoj plian fojon kunvenas
en Mallorca por festi sian jaran Kongreson. Ni devas citi aparte la Iokan
gazeton «SóLLER», kiu large malfermis siajn kolonojn por propagandi la
Kongreson.
La Sóller-anoj iel klopodis agrabligi la restadon de la kongresanoj en
Sóller. Pro tio ili okazigis diversajn festojn honore de la esperantistoj kaj
konsentis gravan rabaton al la kongresanoj e iuj spektakloj.
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UNUA KONGRESTAGO

Alveno de la Kongresanoj
Post belega kaj bonega voja o el ipi is en Palma de Mallorca irka
50 esperantistoj, kiuj la antafian vesperon en ipi is en Barcelona.
e la
haveno de Palma atendas kvinkedo da Palmaj esperantistoj. Kelkajn minutojn poste ili iuj trovi as en la vagonaro survoje al Sóller. La vagonaro
veturas tra belegaj montoj kaj fine oni vidas e la való la belegan kongresurbon. Estàs tre interesa la alveno al Sóller. La vagonaro veturas de la
supro de inonto farante longajn kurbojn. Sóller, Ce la fundo de la való, similas fabelan vizion. La oran -kaj olivarboj svingas siajn bran ojn kvaza
amikaj brakoj akceptus vin.
e la alveno de la kongresanoj nmzikistaro ekludas La Esperon. Granda apla dado salutas la alvenantojn. Ni rigardas tra la feneslro kaj vidas
en la unua vico la prezidanton de la O. K. nian tre karan amikon Miquel
Arbona, la membrojn de Esperantista Grupo Solleric kaj grandan popolamason.
Manifestacie, antaü la tuta popolo, la kongresanoj iràs al la Urbdomo.

Oficiala akcepto kaj malferma kunsido
Je la deka proksimume la Salono de Kunsidoj de la Urbdomo estis plena de esperantistoj kaj de scivolema publiko. Kvankam la salono estàs
tre granda i ne sufi is kaj multaj esperantistoj kaj granda publiko devis
resti en la irka aj ambroj.
La kunsidon prezidis la Urbestro, la Ju isto, kelkaj konsilanoj, la
reprezentanto de la Parohestro, la Prezidanto de la 0. K. kaj la komitato
de KEF.
La Urbestro, Sro. Miquel Casasnovas, salutas la kongresanojn kaj ojas ke oni elektis Sóller kiel kotigresurbon, kio estàs granda honoro por li
kaj por iuj urbanoj. Li proponas sian propran personan helpon kaj tiun,
kiun Ha ofico signifas por Ciel helpi nin dum la restado en Sóller. En la
nomo deia kongresanoj respondas Sro. Delfí Dalmau dankante la urbestron kaj la tutan popolon pro la f rata akcepto, kiun uis iuj alvenintoj. Li
laüdis la belecon de la tuta insulo kaj precipe tiun de Sóller. Li anka
skizis la celon de Esperanto, kiu volas unuigi Ciujn homojn kaj grave helpos al pli bona sòcia ordo.
Sro. Miquel Arbona, Prezidanto de la 0. K. donis sian bonvenon al la
esperantistoj kaj en la nomo de la organizantoj petas senkulpigon (troigita
modesteco) pro la manko de sperto en la organizo de kongresoj. Li diràs
ke la hodia a tago estàs glora por la loka movado kaj li esperas ke i donos bonajn fruktojn por nia afero.
Sro. S. Alberich, prezidanto de KEF. legas la jenan paroladon:
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«Anta du jaroj ni havis anka grandan plezuron kongresante en la
bela insulo Mallorca. Se anta du jaroj ni havis en Sro. Bofill la tutan
animon de la Kongreso, ni havis gin nunjare en tiu de nia amiko Arbona,
kiu kun siaj samurbanoj tiel multe kaj senripoze laboris por la Kongreso
de KEF.
iu Kongreso, generale, postulas la sinoferon de la plej fervora
por ke io iru bone sian vojon, sen baroj, kun la plej bona espero de feli a
sukceso.
Ne nur la organizo de Kongreso kun la tiel diversaj timoj, esperoj kaj
kapdoloroj, kiujn nur la organizanto uste povas taksi, postulas tiun sinoferemon de fervorulo; anka iu koinuna laboro de la esperantistoj superutas per granda laboro la Ciaman viktimon kaj car la viktimoj a viktimigotoj, perraesu al mi la vot ton, ne estàs multaj en nia rondo, ni de tempo
al tempo rimarkas ian malvigligon, kiu malaperas Ce la alveno de nova
standardisto.
En la vicoj de nia Federació ni havas kelkajn kuragulojn kaj nurdank'
al ilia konstanta helpo kaj kunlaborado ni havas hodiaü por la dek-kvara
fojo la grandan plezuron kunveni en Kongreso. Tiel same iu grupo de
esperantistoj en nia lando havas siajn konstantajn subtenantojn, kies senCesa batalado firrne tenas la standardon.
Longa estàs la vojo, kiun la esperantistoj iris duni sia kvardekjara batalado kaj longa estàs la vojo is la fina venko, sed se la longeco de la vojo jam irita farigis duoble pli peza pro la mokoj kaj priridoj de la skeptikuloj kaj anta jugautoj, la longeco de la ankora irota vojo farigas pli hela,
sen la anta aj dornoj kaj vangofrapoj.
Esperanto, eble, venis tro frue en la mondon. ó i venis kiam la neceseco de internacia rilatado estis relati ve ne granda, a alniena , ne sufi e
postulata de la progreso. Nur hodiaü, kiam Radio disvastigas siajn ondojn tra la tuta mondo kaj kun granda reliefo evidentigas la necesecon de internacie komprenebla lingvo, nur hodiaü kiam la brava Linbergh
superflugas la timigan Atlantikon kaj en 33 horoj iràs de Nova Jorko al
Parízo, nur hodiaü kiam la aíitornobilo, vagonaro, telefonio kaj telegrafio
koniprenigas al ni ke la anta a neperceptebla amplekso de la tero fari as
subite videbla kaj perceptebla kiel nia manplato, la homoj ekrigardas nian
aferon kun intereso kaj ne plu vidas en gi utopion. lli ne plu vidas en Esperanto utopion Car pli grandaj utopioj realigis: venki la aeron, paroli al homoj je centoj kaj miloj da kilometroj trovigantaj, ktp.
Kaj ni staras, amikoj, nur Ce la sojlo de tiuj grandaj homaj progresoj.
Postkelke da jaroj, la hodiaü nur iom sentata neceseco de internacia helplingvo, farigos postulo tuj solvota kaj tiam alvenos por Esperanto la tiel
atendatahoro.
lu povus dubi ke ne Esperanton oni alprenos kiel lingvon internacian,
e la koiiïtato ke aliaj projektoj batalas por la sarna celo, ke el niaj propraj
rondoj iu el teli as en la kontra an kampou. Se Esperanto sukcesis dum
sia kvardekjara vojirado tiorn multajn homojn altiri al si, se dum la perio-
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do de nesentataneceseco de lingvo internada, kiel ni diris jam, Esperanto kreis literaturon, kiun povas envii kelkaj popoloj, se gi tielprofunde enradiki is en nia koro, ni povas esti plenaj de optimismo pri la estonteco de
nia afero, ni povas trankvile ridi pri la konkurenco de aliaj projektoj. Ni
atentu, tatnen, ke Esperanto ne estàs projekto sed fakto. Ni diru kun plena sincereco, ke e se nia tuta laboro por Esperanto favorus iun alian ekzistantan a ekzistontan ne tralan lingvoii, ni ne beda rus, ke ni de idis
al la problemo multajn horojn, multajn pesetojn, e kelkajn vivojn. Ni batalas por la ideo meni de lingvo internada, por ke la homoj sen humili o
povu esprimi siajn ideojn, por ke la homaro pli bone vivu.
Eble iu el vi diràs al si: ajnas ke la parolanto sin turnas ne al esperantistoj sed al publiko, kiun oni volas varbi al nia afero. Vere ajnas, sed
Car mi estàs plene konvinkita ke pli bone por Esperanto estàs konservi la
varbitojn kaj sukcesi ilin konvinki, ke iu devas fari por i sian malgrandan laboron, oi varbi novajn batalantojn, kiuj ne havas ekzerci on nek
sperton en la batalado por nia ideo, mi klopodis doni al vi kelkajn ideojn,
klarajn, kaj mi volus esperi, pezajn, por doni al vi plian energion por la
plua anta enirado.
« Ni estàs lacaj, multaj kunbalantoj falis, aliaj sentas sin malvarme en
niaj vicoj. Antaü la proksimi anta venko ni ne disiru, ni ne disfalu. Nun
estàs tempo de laííplana laborado, de firma starado. Ni konstruis tre altan
templon, pardonu al mi la alegorion, kaj ni devas firme gin subteni. Se iu
el ni mallevas la matiojn, la templo farigas pli peza sur ni. Ni iuj subtenu
energie, ni altiru helpantojn al la laboro, fre ajn brakojn ni sereu por helpi
la jam kadukajn, sed dum ni povos, ni staru, la venko estàs nia».
S. ALBERICH JOFRE

Postlaparolado deia prezidanto la jenaj delegitoj salutis la Kongreson: Sro. Pere Escayola, el Esperanta Burgono (Rubí); Sro. Marian Solà el
Lumon (Terrassa); Sro. Salvador Busquets el Aplec (Sabadell); Sro. Narcís
Bofill el Esperantista Klubo Palma (Palma), el Bela Espero (Binisalem),
el Verda Stelo (Consell) kaj en la nomo de la esperantistoj el Capdepera;
Sro. Joan Oliveras el Internada Frateco (Sta Coloma de Granianet); Sro.
Josep Alberich el Barcelona Esperanto-Societo (Barcelona); Sro. S. Alberich el Paco kaj Amo (Barcelona), Sro Jaume Grau Casas el Barcelona Stelo (Barcelona) kaj el Bela Espero (Manresa) ; Sro. Coll el Nova Sento (Barcelona).
iujn paroladintojn kaj salutintojn oni varme aplaudís. La a toritatuloj kaj neesperantista publiko, kiu atente a skultis la esperantajn paroladojn, fervore laiidis la belsonecon de Esperanto kaj esprimis sian miron,
ke la esperantistoj tiel flue gin parolas.
La sekretario, Sro. Jaume Grau Casas, legas leterojn kaj telegramojn
de la jenaj samideanoj, kiuj esprimas sian aligon al la Kongreso, beda -
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fante ke íli ne povas eesti: Sro. Pere Costa el Sta. Coloma de Farnés, Sro.
Pere Domènech el Vilassar de Mar, Sro. Bernat Coll el Palma de Mallorca,
Sro. Josep Canaleta el Sta. Coloma de Farnés, Sro. J. Comadran el Sabadell, Sro. J. Oliver, prezidanto de Aplec (Sabadell), Sro. Teo Jung el Horrem, Sro. Josep Casanovas el Girona kaj Sro. Francesc Barceló el Palma
de Mallorca.
Kiel urnalistoj eestis Sroj. Marian Ramis d'Ayreflor, de la Jurnalo
«Correo de Mallorca*; Pere Peyró, de la Jurnalo «La Almudaina»; Francesc
Colom, de la revuo «-Sóller».
La prezidanto fermas la kunsidon kaj invitas la eestantojn partopreni la tujan malfermon de Ekspozicio kaj anka li rekomendas, ke oni akurate eestu la diversajn kunvenojn.

Propaganda Ekspozicio
En la sidejo de «Defensora Sollerense» la Sóller-aj esperantistoj havas sian grupon. Belan ekspozicion de esperantaj presajoj ili organizis
en tiu sidejo. La Urbestro malfermis la ekspozicion kaj la prezidanto de
la grupo, Sro. Miquel Arbona, faris paroladeton klarigante la signifon de
la ekspozicio kaj la gravecon de la esperanta gazetaro. Dum kelkaj tagoj
la ekspozicio estis vizitata de multnombra publiko.

Esperanta Meso
Tagmeze okazis la esperanta meso en la paro a pre ejo, kie kuni isla
katolikaj kongresanoj por aiidi la predikon de pastro Bartomeu Font, kiu
diligente plenumis sian taskon.
e la publiko oni vidis multajn neesperantistojn, kiuj atente a skultis la predikon, kies sencon ili ja ne povis
kompreni.

Kongreslibro kaj insigno
En la sidejo de Esperantista Grupo Solleric oni donacis al iu kongresano ekzempleron de la Kongreslibro kaj insignon. Ni devas danki la O.
K. ke i havigis al ni tiel belan libron kun tiom multaj gravura oj tre zorge
presitaj kaj kies enhavo konigas al ni skize la historion de Sóller kaj multajn detalojn pri iaj turismaj kvalitoj.
La kongresinsigno estis metala medalo kun reliefa ildo de la urbo.
ói bele ornamis la bruston de iu kongresano, kiu fiere montris gin dum la
kongresaj tagoj.
Ni vere dankas al la Sóller-aj amikoj, ke ili tiel malavare regalis nin
iamaniere kaj havigis al nia Federació plian sukcesan Kongreson.

Vizito al <Foment de Cultura de la Dona»
kaj «Coves dels estudiants»
Posttagmeze la kongresanoj komune vizitis la bibliotekon de «Foment
de Cultura de la Dona». Mankas al ni ta gaj vortoj por dece la di la bele-
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cou de tiel arina biblioteko. Inter la centoj da volumoj ni vidis ekzempleron de «Kataluna Antologio». La laboro de la subtenantoj de la Biblioteko
estàs duoble laüdinda pro tio ke ili havas nenian oficialan helpon.
Post la vizito, promenante tra belegaj Iokoj, sub la bran oj de la oran arboj kaj admirante panoraniojn de nesuperebla ;inno, la kongresanoj vizitis la «Coves dels Estudiants>, naturaj kavernoj, kiujn nur en Mallorca
oni povas trovi. La miljara laborado de la akvo donis al ni subterajn paradizojn, anta kiu] oni restas muta pro la grandiozeco de la naturo.
Post la vizitoj iu kongresano vagadis tra la irka a oj de Sóller la dante iumomente la senkomparan belecon de la lando.
DUA KONQRESTAGO

Labora kunsido
ói okazis en la sídejo de Esperantista Grupo Solleric, sub la prezido
de Sro. S. Alberich Jofre, akompanata de la komitatanoj Sroj. Narcís Bofill,
Jaume Pruna, Josep Alberich kaj Jaume Grau Casas.
La Sekretario, Sro. Grau Casas, raportis pri la agado de la Komitato,
plendante pro tio ke iam la samaj personoj devas fari la laboron, kaj alvokante novajn samideanojn al la gvidado de nia Federació. Li menciis la
kursojn organizitajn de la Komitato, la paroladojn kiujn membroj de KEF.
faris en propagandaj kunvenoj kaj la intertraktojn havitajn kun la Internada Centra Komitato pri la eldono de nova «Kataluna losilo». Li montris
per kelkaj argumentoj la necesecon, ke ni baldaú disponu je novaj piopagandiloj kaj instruiloj pri Esperanto en kataluna lingvo, kaj speciale rekoniendis labori en tiu direkto al tiuj membroj de la Federació, kiuj en la estonteco gvidos la katalunan movadon.
Sr©. Jaume Pruna legis la bilancon, kaj i estis aprobata. En la 15-a
de majo estàs en kaso ptoj. 359.85.
La propono de la Prezidanto, la Kongreso decidas ali i al la vo dono
farita de la Brita Esperanta Asocio, per kiu oni esprimas la deziron ke
«Universala Esperanto-Asocio», la oficiala institució tiel grava por nia
tnovado, plene akordi u en sia jarlibro, gazeto kaj ceteraj eldonajoj, al la
Fundamento de Esperanto kaj al la konsiloj de la lingvaj institucioj. Samtempe la Kongreso decidís rekomendi al iuj federacianoj la ali on al U. E.
A., Car i plenuuias grandan taskon en la praktika kampo, tute subtenindan
de la samideanaro.
Sro. Grau Casas anoncas, ke en la venonta kunveno de la Eldona Komitato de «Kataluna Antologio» li proponos al la akciuloj, ke la profito rezultanta el la vendado de tiu verko estu donata al nia Federació, por eldoni la Katalunan losilon. Anka oni proponos, ke la akciuloj oferu por
tiu celo parton de la kapitalo, kiun oni devas redoni al ili. Plie, li sciigas
ke la unua luksa eldono de la «Antologio» estàs preska elCerpita, kaj ke
la verko us estàs rekompencita de la Lingva Akademio.
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Sro. Alberich Jofre sciigas ke Sro. Josep Maria Junoy, la eminenta direktoro de «La Nova Revista», grava kataluna gazeto pri literaturo kaj arto, aperanta iumonate en amplekso de pli oi 100 pa oj, publikigis artikolon tre favoran al Esperanto sur la kataluna urnalo «La Veu de Catalunya»
kaj krome intencas publikigi iumonate pa on pri Esperanto sur «La Nova Revista». La Kongreso decidas sendi dankan telegramon al la konata
verkisto kaj kritikisto kataluna Sro. Junoy.
La Prezidanto raportas pri la peto, kiun pere de Sro. Chaler ricevis la
Federació por organizi en la proksima jaro nian Kongreson en Navàs. En
Navàs estàs tre rnalmultaj esperantistoj, sed la organizon de la Kongreso
prenus sur sin kun la esperantistoj iuj lokaj societoj, sub la lielpo de
la urbestraro.
Sro. Dalmau varme subtenas la ideon organizi Kongreson en Navàs
ne pro la frukto kiun ni povos rikolti por Esperanto en la kongresurbo niem
sed precipe pro tio ke en la regionoj Bergadà kaj Bages nia afero povos enradiki i kaj trovi plian anta enpu on.
Sro. Bofill subtenas anka la ideon kaj esprimas sian opinion ke KEF.
nepre devas okazigi iujare sian Kongreson kaj Florajn Ludojn, se ni volas
eviti al i la morton.
Oni decidas akcepti Navàs por la estonta Kongreso kaj ke oni sendu
telegramon al la urbestro de tiu urbo sciigante lin pri la decido de la Kongreso.
Je la 10.30 oni fermas la kunsidon.

XHI-aj Internacíaj Floraj Ludoj
La plej bela festo per kiu oni povas regali nin dum niaj Kongresoj,
sendube estàs la iam novaj Floraj Ludoj, en kiuj kuni as la beleco de
Poezio kun la beleco de niaj fra linoj, kun la amsopira printempo kaj revoj
de nia koro.
Je la deka la komforta teatro de «Defensora Sollerense» estis jam plena
de esperantistoj kaj publiko avida admiri la esperantan feston. Pro la
neatendita longeco de la labora kunsido nur jeia 10.30 eniras la lokaj a toritatuloj kaj la membroj de la Ju antaro de la XHI-aj.
e la scenejo, tre bele ornamita per floroj, tapi oj kaj luksa trono por
la Re ino, sidi is: dekstre, Lia Urbestra Mo to, la reprezentanto de la Paro estro, la Prezidanto de KEF. la Prezidanto de la O.K. kaj Sro. Josep Alberich; maldekstre, la Prezidanto de la XIII Floraj Ludoj, Sro. Jaume Grau
Casas, la Sekretario, Sro. Delfí Dalmau kaj la membroj de la Ju antaro
Sroj. Narcís Bofill, Marian Solà, kaj Sro. Josep Ventura.
Lia Urbestra Mo to, Sro. Miquel Casasnovas diràs en Esperanto «oni
malfermas la Feston» kaj Sro. Dalmau stari as kaj komencas la legadon
de la Raporto:
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«Sinjorinoj! Sinjoroj!
La anta aj Sekretarioj de la Floraj Ludoj estàs lertaj verkantoj kaj efi
talentaj poetoj. lli ne nur klare montris la signifon de i-tiu Festo: ili
elokvente priskribis ian devenon kaj ian belecon.
Mi simple konstatos kelkajn detalojn por utilo, por evoluigo la ia
konstanta pligravi o, de nia Institució.
Sed nun estàs solena momento pro kaj por la ti iumfintoj de la XUI-aj
Floraj Ludoj. Iliaj nomoj, iliaj meritoj postulas mian tutan atenton. Ni
iuj kuni is por ilia honorigo kaj solenigo.
Nia poeto-re o en la nuna Festo estàs nova nomo, nova granda poeto
de Esperantujo: Sro. uvi Lovostan el Budapest, Hungarujo.—Esperantujo
benos nian Institucion kiu malkovras la kreantojn de la lingvo. —Koinpatindaj matematikistoj, gramatikistoj kaj lingvistoj kiuj pretendas krei lingvon. Ili ja povas in pridiskuti kaj analizi. Sed la italan lingvon kreis
Dante, poeto, Esperanton kreis Zamenhof, poeto.
iujn lingvojn kreis la
krea povo de liomo a de popolo. Kaj kiam lingvo ne plu havas homojn
a popolon kreantajn, ne plu vivas, ar ne plu evoluas, ne plu fluas. La
Katalunan lingvon rekreis Verdaguer, kiel la provencalan rekreis Mistral,
poetoj!
Zamenhof estàs a toro de vivanta lingvo, car li estis kapabla senti la
sublingvan komunecon kaj la komunan sublingvon deia Homaro. Zamenhof povis tion senti Car li estis Poeto. Niaj poetoj kaj popolo, Esperantujo,
estàs la vera vivofonto de Esperanto. Komuna sento, forta, profunda komuna sento savos komunan lingvon. Jen la biologia vojo, kies re oj naturaj, veraj dioj, estàs la poetoj. Pro amo kaj por amo estàs homa vivo.
Amokafizo kaj amocelo de poetoj, nediskutebla simbolo de Amo kaj beleco,
de poezio, estàs Virino: Minerva, Venuso, Afrodito. Tial apud la poetore o estàs en nia Festo la beleco-re ino. Belege reptezentos prezide al
ni tiun sanktaii simbolon la kortu e bela Solleranino Fino. Margarida
Colom.
Ni riverence akceptu ian Re inan Mo ton. Ni danku in por la bonvolo honori nian Feston per ia brila prezido. Bonvenu, bonvolu, nia Reino.»
(En tiu i momento la afltoritatuloj iràs al la enirejo de la salono akcepti la Reginon, Fino. Margarida Colom, kies trenajon subtenas du belegaj pagioj, knabinetoj Maria Colom kaj Lola Estartús, kaj Korteganiíioji!,
Finoj. Caterina Marquès, Maria Ledesma Oliver, Paula Colom, Francesca
Pizà, Rosa Ma. Ledesma, Magdalena Colom, kaj kun ili la pare revenas
al la estrado, dum orkestro ludas konvenan muzikajon).
—«MajestaRe ino,ne kiel tion esprimas eneraletiujvortoj,sed,eksterordinare, senpeke, senmakule, car, Majesta Vi, Re ino Vi, pro virina beleco, pro poezia soleneco.
— Miriga Kortego de Amo, arma ombro kaj dol a akompano de bela
Regino.
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— Bonvolaj a toritatuloj de Sóller, — kaj de nia Movado
— Vin fiujn mi humile, laborule salutas.»

ORDINARAJ TEMOJ
I.

V E R S A

O

K A N T A N T A

A M O N

El la grupo 1, — mallonga] originalaj versajoj — kiu estàs plejnombre
konkursita — i atingis 40 verkojn — la membioj de la Jugantaro estàs petitaj elekti la plej aman poemon, la plej beletristikan, por la efa premio
de la F. L., por la Natura Floro, la karakteriza premio de nia Festo kaj de
nia Institució. Plej multe ili vo donis por la milda poemo «Renkonti o»
kies a toro, uvi Lovostan, el Hungarujo, estàs la plej honorita poeto de
nia nuna Festo. Beda rinde personaj cirkonstancoj malfaciligaslian eeston. Kaj ar li ne povas persone alparoli la Re inon, li sendis la jenan salutonal i:
Re ino:
Humile via servanto sidas ce la skabelo de Viaj piedoj. Forsonis la
mu o de 1' kordo la lasta, a di as nur profundaj emoj de koroj tu itaj.
Kiom mi sopiris, Re ino, i-tiun momenton! Kiom mi admiris, kiom
envie mi deziris kunesti Vian popolon en Lando Kataluna: en regno de
amo kaj tloroj. Kiom mi admiris la kavalirojn de 1' kantoj, kiuj rajtis prezenti al Vi siaju koro-trezorojn en nobla turniro!
Doloris kaj ploris anka mia koro, Re ino, kaj Via nobla popolo atentis miajn suferojn kaj honoris ilin plej-dolora inter tiuj de la vetkantantoj.
Larmoj de poetaj turmentoj an i as je tiuj de ojo ploranta, kiam frata kompreno ilin rebriligas per larmoperloj de Viaj okuloj.
Via popolo, Re ino, honoris mian sopiron doloran, permesis al mi veni
spirite al Via lando, preui Viajn florojn uaturajn kaj elekti la re inon, kiu
inde reprezentu la popolon de floroj, de belo, de koroj senthavaj.
Lando Kataluna! En Vi io, en Vi iu estàs bela kiel songo, fiarma
kiel revo, rava kiel sopiro, nedislingebla, neelektebla multo de ravanta
pompó, konkuranta kun suda sunbrilo blindiganta.
La kavaliro blinda sin mallevas al Viaj piedoj Re ino, spirito Ha nun
e Vi ripozas.
Neniam Vi min eble renkontos, Re ino, Neniam, Re ino, mi Vin vidos,
kiel memoron de unua-lasta renkonti o, permesu, Re ino, prezenti al Vi la
florojn, kiujn ornamas larmoperloj de poeta sopiro, sangogutoj de koro irita
—kaj permesu rakonti la nunan niajestan momenton, kiam mi revenas en
mian landon al miaj geamatoj!
Pentekosto, 1927.
Cuvi LOVOSTAN
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Renkonti o
Mi vokas in. i estàs malproksime.
Malamoj, lirnoj, niejloj nin disigas.
Tra baroj trudaj korojn tamen ligas
La sent' intime.
Mi a das in. Ridet', argenta sono
De ia lip' orelojn nun atingas.
Jen i! Ventet' rubandojn kvaza svingas
e ia zono.
Mi kaptas Sinl La manojn amba mane...
»Ne kuru for! Ja ridas via emo!
Rifu i kun alloga rifuzemo
Vi volas vane! »
Mi kisas in!...Nur reva bild' i estàs...
Fantom', nebul' disi a, malapero... ,
Nur la parfumo dol a en aero
Memore restas.
Mi ploras. in mi do neniam havos?
Neniam in mi tenos sur genuoj?
Nin dankoplenaj, ojaj larmofluoj
Neniam ravos?
Mi amas in! u amos min la sorto?
u nin renkonti iam i permesos?
u dum la viv' disesto nia esos
A nur e morto?
Mi havos in! Trans nigra morta maro
Ànim' animon trovos per la sento!
. . . Kadavrojn dume portos en silento
La nigra Caro.
ó u v i LOVOSTAN

(Lin reprezentis kaj emociige legis lian poemon en la Festo Sro. Josep
Ventura, el Terrassa).
Plej proksime al tiu estàs elektitaj la poemo N.° 2, de nia belga poeto
Jan van Schoor, kaj N.° 13, de la germana Hans Windisch-Sartowsky.
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Kiel eksteiordinaraj premioj al la grupo de la mallongaj originalaj vztsa oj estàs alju itaj:
50 pta de Sro. Narciso Bofill
50 » de Sro. Prezidanto de K. E. F.
50 » de la Direkt, de K. E.
50 » de Esp. Klubo Palma
al la verkoj
N.° 100, de Varma Jarvenpaa el Finnlando. N.° 42, de Srino. Catharina J.
Roskes-Dirksen el Nederlando. N.° 41, de Sro. S. Grenkamp-Kornfeld el
Paris. N.° 13, de Hans Windisch-Sartowsky el Germanujo.

MENCI1NDAJ KONKURSA OJ:
N.° 44, de S-ino. Catharina J. Roskes-Dirksen el Nederlando. N.° 104,
de Varma Jarvenpaa el Finnlando. N.° 66, de S-ino. Martlie Petit el Franclando. N.° 43, de S-ino. Catharina J. Roskes-Dirksen el Nederlando. N.°85
de S-ro. Teo Jung el Germanlando. N.° 2, de S-ro. Jan van Schoor el Belglando. N.° 11, de S-ro. Hans Windisch-Sartowsky el Germanlando. N.° 5,
de S-ro. Jan van Schoor el Belglando. N.° 101 de Varma Jarvenpaa el Finnlando. N.° 98, de Varma Jarvenpaa el Finnlando.
II.

AMA

PROZAJO

El la grupo 2 konsistanta je 26 Mallongaj Originalaj Prozajoj, la Juantaro devis elekti la plej belan por la Il-a Ordinara Premio. Preska
ies vo donojn meritis la verko N.° 48, de S-ino. Lucette Faes, el Belglando. Por la sarna premio vo donita estis anka la verko N.° 147, de Anna
Groschoff el Germanlando. Tia! ni mencias i-tiun apud la antaüa.
Por la grupo de la Mallongaj Originalaj Prozajoj ni anka alju is la
premiojn de:
Barcelona Esp. Societo, 50 ptoj.
Du Sennomuloj
50 »
Grupo Lumon
50 »
kiujn atingis la verkoj N.° 152, de S-ro. E. Aisberg el Franclando. N.° 23,
de S-ro. Karl Minor el Germanlando. N.° 147, de Anna Groschoff el Germanlando.

EL TIU I GRUPO ESTÀS MENCIINDAJ
N.° 141, de S-ro. Francisco Azoríu Poch el Hispanujo. N.° 6, de S-ro.
I. irjaev el Ruslando. N.° 119 de Jakobo Schmid el Svislando. N.° 40, de
Sro. S, Grenkamp-Kornfeld el Franclando. N.° 134, de Kristiano Mallerta el
Germanlando. N.° 124, de Jakobo Schmid el Svislando. N.° 133, de Kristiano Mallerta el Germalando. N.° 125, de Jakobo Schmid el Svislando.
N.° 25, de Karl Minor el Germanlando. N.° 37, de J. Kramer el Nederlando-
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N.° 50, de Helena Hempel el Pollando. N.° 39, de Grenkamp-Kornfeld,
el Paris. N.° 123, de aútoro petata konigi sin al ni. N.° 110, de Günter
Erber el A strujo. N.° 67, de S-ino. Marthe Petit el Franclando.

ORD1NARAJ TRADUKAJ TEMOJ
I. Esperantigo de la kataluna versajo de Joan Alcover «Record de Sóller».
Neniu konkursajo plene meritas la premion, sed nienciinda estàs la
verko N.° 83, de S-ro. Jaume Herp Sanmartí, unika alveninta por i-tiu grupo, ne pro tiu bedauïinda fakto, sed tial ke la autoro vere montras inspiron. Mankas nur al li esperantista perfekti o kaj teknika verskono. Kaj
tio estàs ja facile atingebla kiam oni posedas inspireblan spiriton por literatura kiel pruvis per tiu menciinda traduko Jaume Herp.
II. Esperaniigo de la kataluna proza\o «Ramon de Montjuich* de Josep Pla.
Anka por tiu grupo alvenis nur unu konkursa o. Malbeda rinde i
estàs tiel bona ke i plene meritas la premion. Qia N.° estàs 157 kaj ia
a toro S. Alberich Jofre.

EKSTERORDINARAJ TEMOJ
LONGA] ORIGINALAJ VERSA OJ
Premio: 100 ptoj. de Mo ta Urbestraro de Sóller.
El 6 konkursajoj estàs premiita:
N.» 108, de S-ro. Ed. Jung el Franclando.
Menciindaj:
N.° 22, de S-ro. Francesco Pizzi el Italujo. N.° 1, de S-ro. Jau van
Schoor el Belglaudo. N.° 26, de S-ro. Francesco Pizzi el Italujo.

LONGAJ ORIGINALAJjPROZA OJ
Premio: 100 ptoj. — Komitato de K. E. F.
7 verkoj konsistigis i-tiun grupon. La vo donaro favoris tiun al kiu
apartenas la N.° 7, de S-ro. I. irjaev el Sovet-Unio.
Menciindaj:
N.° 18, de S-ro. I. irjaev el Rusujo. N.° 52, de S-ro. Cav. Dott. Arturo Qhez el Italujo. N.° 140, de S-ro. Joseph Bergerel Hispanujo. N.° 126,
de S-ro. Jakobo Schmid el Svisujo. N.° 87, de F-ino. Ida Bücker el Germanlando. N.° 127, de S-ro. Jakobo Schmid el Svisujo.
LONGAJ VERSAJ TRADUKOJ
Premio: 100 ptoj. — Esp. Grupo Solleric.
6 verkojn entenas i-tiu aparta o.
efa merito estàs alju ita al
N.° 21, de F-ino. Louise Briggs el Anglujo.
Menciindaj:
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N.°86, de Sro. Fèlix Dyba el Germanujo, N.° 17, de Fino. Louise Briggs
el Anglujo. N.° 117, de S-ro. H. Steding el Germanlando. N.° 75 de S-ro.
Edv. Wiesenfeld el Polujo. N.° 138, de S-ro. Edv. Wiesenfeld el Polujo.
MALLONGAJ VERSAJ TRADUKOJ

Premio de kelkaj privataj Terrassanoj: 50 ptoj.
El 9 verkoj tiaspecaj atingis la premion:
N.° 61, de P. Lapiene el Litovujo.
Mencion:
N.° 156, de Kristiano Malletta el Germanujo. N.° 153, de Kristiano
Mallerta el Germanujo. N.° 88, de S-ro. Heinrich Garke el Germanujo.
N,° 80, de S-ro. Joseph Berger el Hispanujo.
LONQAJ PROZAJ TRADUKOJ

Premio de Dro. Torres Carreras: 100 ptoj.
Premio de Banc Peninsular: ICO ptoj.
Grava verkaro konsistigas i-tiun grupon:
Premiitaj: N.° 14, de Sro. jan van Schoor el Belglando. N.° 35, de Sro.
H. J. Bulthuís el Nederlando.
Menciindaj:
N.° 78, de Sro. Joseph Berger el Hispanujo. N.° 10, de Eduard Capdevila el Barcelona. N.° 27 de Louise Briggs el Anglujo. N.° 34, de Joseph
Berger el Hispanujo. N.° 149, de José Suàrez el Hispanujo. N.°51 de Helena Hempel el Pollando. N.° 114, de Fran Jariji el Jugoslavujo. N.° 151
de Sro. J. Figueras el Terrassa.
MALLONGAJ PROZAJ TRADUKOJ

Premio de Sro, (, Barceló, ptoj. 50
Premio de «Bela Espero»: > 50
Premio de «Verda Stelo» : » 50
Premio de «Heroldo de Esperanto*: 5-jara abono.
Jen la rezultato de la vo donaro por tiu multnombra verkaro (29)
Premiitaj: N.° 81, de Joseph Berger el Hispanujo. N.° 53, de Josep
Ventura el Terrassa. N.° 120, de a toro petata konigi sin al ni. N.° 112,
de S-ro. Siegmund Prager et Belgujo.
(La premio de «Heroldo de Esperanto> por tiulasta)
Menciindaj:
N.° 47, de S-ino. Lucette Faes el Belgujo. N.° 46, de S-ino. Lucette
Faes el Belgujo. N.° 79, de Sro. Joseph Berger el Hispanujo. N.° 82, de
Sro. Joseph Berger el Hispanujo. N.° 137, de Sro. Edvardo Wiesenfeld el
Pollando. N.° 77, de Fino, Natàlia irjaev el Ruslando. N.° 71, de Sro,
Karl Czech el ekoslovakujo.
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LONGAJ DIDAKTIKAJ VERKOJ

Premio de Crèdit Balear. 100 ptoj.
6 verkoj konkursis por tiu premio.
Jen la rezultato:
Premiita: N.° 16, de Jozefo Major el Francujo.
Menciindaj:
N.° 63, de Jozefo Major el Francujo. N.° 76, Dr. Karl Frield el Francujo. N.° 113, de Dr. Adolf Halbedl el Aüstrujo. N.° 36, de J. Kramer el
Nederlando. N.° 118, de a toro petata konigi sin al ni.
MALLONGA] DIDAKTIKAJ VERKOJ

Premio de «óerona Espero»: ptoj. 50.
Jen la rezultato por la 6 verkoj alvenintaj por tiu- i konkurso:
Premiita: N.° 29, de Dr. Leopold Dreher el Pollando.
Menciindaj: M. 94, de H. L. J. Vermuyten el Belgujo. N.° 24, de Karl
Minor el Germanujo. N.° 12, Karl Giessmaiin el Germanujo. N.°69, de
Sydney J. Smith el Anglujo. N.° 64, de E. Aisbetg èl Francujo.
Natura evoluo de Esperanto
Premio de «Kataluna Esperantisto». Dumviva abono.
Nur unu konkursa o alveninta. Sed i meritas esti
Premiita: N.° 115, de Dr. Karl Schüppel ei Germanujo.
Kion kaj kieí mi a das per Radio
Premio de «Internada Radio Revuo». Dumviva abono.
Tri verkajoj konkuris por i. Preska unuanime la Ju antaro elektis por
esti
Premiita: N.° 109, de Giinter Erber el Aüstrujo.
Menciita: N.° 116, de Hildegard Nickel el Germanujo.
Dia Amo
Premio de «Espero Katolika». Dumviva abono.
Nur du verkajoj konkursis por i. Unuanime elektita por esti
Premiita: N.° 129, de Mossèn Joan Font Giralt el Banyoles.
Kiel ni sukcesigos niajn kursojn
Premio de «Paco kaj Amo». Ptoj. 50
El kvar studajoj por tiu grupo estàs dti tre bonaj. La vo donaro elstarigis por esti
Premiita: N.°45, de Teodoro Kilian el Cekoslovakujo. Menciita: N.°
49, de D. Leolpold Dreher el Pollando.

mm
Supletnento al «Kataluna Esperantisto»

X I V a K o n reso de
K a t a l u n a F s p e r a n t i s ta Federació
Sóller

5-6-7

junío

1927

La Re ino de la XIII Floraj Ludoj
FRAULINO MARGARIDA
COLOM

La Re iuo, kun sia Ama kortego: Fraulinoj Rosa Maria Ledesma, Caterina Maiquès,
Paula Colom, Adelaida Ledesma, Magdalena Colom kaj Francesca Pizà.

Grupo de Kougresanoj.

•o
o

O

La kongresaiioj anta

la Urbodomo.

(5)

Ekskutso al «Torrent de Pareis».
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Studo pri lingvo kaj literatura de iu malgranda popolo
Premio de Sro. Jaume Grau Casas: 50 ptoj.
Tiu difinita temo interesis kaj atingis 4 bouajn konkursajojn.
Premiita: N.° 62, de Amàlia Núfiez el Navarra.
Menciindaj: N.° 54, de P. Lapiene el Litovujo. N.° 73, de Liem Tjong
Hie el Java. N.° 106, de Ed. Jung el Francujo.
Premio de Banc de Sóller: Pto]. 100.
Specialajn lokojn okupas du verka oj: N.° 2, menciita ducele:por la Natura Floro kaj por alia premio. Kaj N.° 64, kiun ni envicigis kun la mallongaj didaktika oj, Car ne estis speciala grupo por ia speco: humora o, cele
bagatela o; kaj kompreneble i apartigis en tiu grupo kvankam i estàs vere premiinda pro ia literatura boneco. Tial ni dispartigis la premion de
Banc de Sóller por ilin dece premií per 50 ptoj. al iu. lliaj a toroj respektive estàs Jan van Schoor el Belgujo, kaj E. Aisberg el Francujo.»
(Sro. Josep Ventura el Terrassa reprezentis la efan lafireaton uvi
Lovostan, kaj emocüge legis lian poezion «Renkontigo». Aliajn premiitojn
reprezentis kaj legis verka ojn, gesaraideanoj Josep Alberich, Fino M. Molins, Marian Solà, Fino. Montserrat Grau, Abdon Bordoy, Antoni Barceló,
Francesc Fuster, Miquel Arbona, Guillem Cortada, Andreu Fiol, Narcís
Bofill, Joan Barceló, Marian Jaquotot, Nicasi Terrassa, Salvador Galvany,
Aureli Nadal, Jeroni Massanet, Josep Miró, Gabriel Fuster, Antoni Nadal,
Pere Rodríguez, Fino. Maria Fiol kaj pastro Pastor).
CELO KAJ OFERO
«Ni devas danke niemori, ke ne nur la Institució de la F. L. forte interesas nun la esperantistajn a torojn, sed anka el centroj de nia movado
intereso estàs pruvita per ofero de premioj. Tio, estàs kuragiga por ni; Car
de anta jaroj la katalunlingva popolo, malgranda, nialri a, oferas rnilojn
da pesetoj por internacia literatura konkursaro, kaj ni penós ankora
da rige oferi iujare. Sed justa estas^ internacia partopreno por la F. L.,
ne nur cele de premioj sed ankaíí ofere.
Ni deziras honorige nomi ree hodia la eksterlandajn oferantojn de premioj por la F. L. i-jaraj, Sron. T. Jung, Heroldon de Esperanto, Amerikan
Esperantiston, Kaiolikan Mondon, Esperon Katolikan, Internacian RadioRevuon, kaj ilin peti; kiuj tion ne jam faris al ni, efektivigi siajn oferojn rekte al la koncernaj difinitoj. Ni publikigas la adresojn de iuj premiitoj por
faciligo ke oni sendu al ilí kura igojn kaj gratulojn.
Vere dankindaj estàs la membroj de la Jugantaro, kiuj dum kelkaj semajnoj devas laboregi por konscie prijugi tiom da verkoj, inter kiuj estàs
kelkaj longaj, kaj foje tre malfacile elstarigeblaj la plej meritaj el similkvalitaj konkursa oj.
Estàs hodiaú grava nia Institució. Aktiva kaj efika ia funkeiado.
Profunde kaj vaste enradiki inta en Esperantujo.
iuj literaturamantoj
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helpu del al ia da rigado, kiu bezonas nuntempe ies atenton kaj oferon. Kiuj tion dubas deniandu al iulandaj gesamideanoj kiuj persone kaj
intime konstatis gian agadon: Marie Hankel, Louise Briggs, S-ino. Osniond, Joseph Berger, Robert Kreuz, Ed. Privat, Kolomano de Kalocsay,
Julio Baghy, Teo Jung, Frans Schoofs, T. Cart, Grosjean Maupin, kaj aliaj
altaj pioniroj de nia Internada Movado.
ORDINARAJ TEMOJ — PREMIOJ — TRADUKOJ
Bedaürinde estàs enerale tro malmulte konkursitaj, efe tiun- i fojon. Ni tuj aldonu senkulpige al la katalunlingvaj saniideanoj, kiujn pli
rekte koncernas tiuj konkursoj, keniultaj el ili estàs jam forte kaptitaj por
redaktado de nia gazeto, regado de nia federació, gvidado de kursoj kaj
e kelkaj, senrajtigitaj pro partopreno en Jugantaro. Kaj ankaü, la katalunlingva teritorio estàs malgranda. Sed gi estàs tiel esperantema, ke
malgra tiuj faktoj restas ankora multaj samideanoj kiuj povus kaj devus
celi la tradukajn ordinarajn tenioju de la F. L. — nome niaj neforgeseblaj,
Pujulà, Bremon, Sabadell, Josep Grau, Cases, Rosselló, iPellicer, Albagés, Galceran, Domènech, kaj aliaj nialnovaj lertaj, talentaj kaj iamaj
pioniroj niaj, Esperantistaj patroj niaj. — lli rememora nin, siajn idojn, defendantojn de iliaj ideoj kaj agoj kaj celoj; ili ne forlasu nin, ni ankoraü bezonas ilian helpon kaj akonipanon. La Floraj Ludoj atingis tian gravecon
kaj tian pezon ke estàs iuj niaj ultroj necesaj por sublenado kaj antaüenigado de nia universala institució euradikiginta, bele sukcesinta, en Esperantujo, por esperantuja kulturo kaj poezio, por esperantuja vero kaj belo,
por esperantuja paco kaj amo. — Kaj niaj novaj samideanoj, niaj idoj?
u
ankaü niaj idoj forlasos nin? Kial ili ne povas, ne klopodas konkursi? Cu
ili ne komprenas ke ni lemis kaj konkursis ankaü malsukcese, kial lernautoj? Kaj e plena aj, post multjara laborado kaj lernado, ni foje ankaü
malsukcesis? lli, do, provu, almenaü pruvu ke ili volas akompani kaj helpi nin kiam ili jam konscias ke ni ne trompis ilin pri la boneco kaj praveco
de nia lingvo kaj de nia celo.
SPERTO

PRI

TEMO]

Ofte difinitaj temoj estàs tre malmulte aü tute ne konkursitaj. Cefe
kiam oni difinas temon ne profunde kaj enerale interesan en esperantujo.
Tamen iujare pli kaj pli grandi as la nombro de la verkoj por temoj
libervolaj. E studaj verkoj alvenis i-foje multaj kaj gravaj, sed ne por
la difinitaj temoj. Tial ni petis la efajn oferantoju permeson por aljugi at
libertemaj sed bonaj kaj gravaj verkoj, premiojn anoncitajn por difinitaj temoj, Ni devas danki ke Ciuj generale konsentis por bono de nia afero.
TRADUKO KAJ ORIGINALO

u literature oni povas, jes au ne, jugi tradukon sen komparo kun laoriginalo?
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Se literatura o estàs monòtona, vortare malri a, gramatike ne tre pura,
stile malbela, kaj science esprimas evidentajn erarojn, i estàs malbona Cu
tradukita aü originala, Cu fidele au malprecize esperantigila. Kontra e, se
i estàs belstila, korekta lingve kaj sence, interesa aü emociiga, profite au
plezure leginda, i estàs bona. Mallerta tradukanto ne povas elekti kaj
sukcesi por bona verko. E se ial ajn li trafus tradukinda on, lia traduko
prezentus malbonajon. Lerta tradukanto, tamen, plibonigus neelektindan
originalon.
e teknikaj verkoj, iaj stilaj kaj gramatikaj makuloj estàs pardoneblaj.
Foje ne lingve pura konkursajo estis aliscience grava, kaj kontraüe. Sed
e verkoj cele literaturaj, vortaraj, gramatikaj kaj stilaj eraroj estàs iani
gravaj difektoj.
Konklude mi opinias ke, ne temante pri specialaj tradukaj kaj retradukaj provoj, oni povas priju i same, originalon kiel tradukon, sen neceso ke
Ju anto konu kaj komparu la originalon de traduko.
GRAVECO DE LA PREMIO

Niajn Florajn Ludojn nun konkursas vere gravaj verkoj. Tial devas
esti la eble valoraj premioj. Kaj por tiaj premioj decas konkuro kaj batalo per korekteco, originaleco kaj Cia graveco de konkursajo. Tial ni preferís elteni la premiojn plenaj, ne dividí ilin, malgraü ke foje samkonkursaj
verkoj uiontris proksimuman meriton. Nia Institució ne nur celas premií
bonajn verkojn, sed efe stimuli al verkado kaj al perfekteco de la Esperantaliteraturo.
GRUPIGO DE KONKUR5A OJ
Estàs konkursantoj kiuj celas preska iuju premiojn. lli sendas preskaü tioni da verkajoj kiom da premioj estàs proponitaj, kaj surskribas rimarkigon por ke iu verko konkursu malsaman premion. Se tiaj a toroj
estus vere enciklopediaj kaj plej talentaj esperantistoj, ili ankoraü devus
esti samtempe inspiruloj, kaj tre laboremaj, car ni grupigas la veikojn laü
originaleco kaj literatura speco, laü tradukeco kaj longeco. Se ili estus tiel
privilegie dotitaj kaj tial multe kaj diverse da verkoj sendus, neniu riniarkiga suisbribo estus necesa por atingi iujn premiojn. Vole ne vole, bona
grupigo de la konkursajoj faligus iujn premiojn al iliaj verkoj. La Sekretario ja ne povas grupigi versajojn kun prozajoj, longajn inanuskriptojn
kun mallongaj k. t. p. Kontraüe e " malgraü la diritaj rimarkigoj de konkursantoj, la Sekretario devas atente ekzameni iuii konkursajon por ia
lokigo kaj premiarà distribuo decaj.
INSPIRO KAJ PRAKTIKO

Aliflanke la Florajn Ludojn konkursas niaj plej eminentaj aütoroj, au
novaj verkistoj tre atente verkante plej korekte kiain inspiro diktas al ili.
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Kaj ofte tiuj novuloj sendas pli bonajn fruktojn de la spirito oi kvaza profesiuloj kinj fidas al praktikeco, kaj ambicie seutas sin pli pu itaj de deziro por premioj plej multaj oi de inspiro por verkado.
SENUTILAJ REZONOJ

e la malfermo de lakovertoj entenantaj la nomojn de la aütoroj, surprize mi legis de kelkuloj notojn kun klarigoj pri la konkursajoj kaj rezonoj
por atingi premion. Tio pruvas ke ili ne havas ustan ideon pri la utilo de
la senditaj kovertoj. Oni forgesas ke ili nur taugas por konigi la a torou
de iu verkajo kiam la Membroj de la Ju antaro jam estàs vo donintaj.
kaj la rezultato ue estàs an ebla. Plie devas esti nur tiu konvinka fakto:
boneco de la konkursa oj.
LA PAPERFOLIOJ

La paperfolioj de iu maimskripto estu skribitaj nur sur unu flanko
kaj ne estu centímetre pli ampleksaj oi 30 X 20, nek malpli oi 20 X 15. La
necesa pakigo kaj sendo de la verkaro de unu al alia ju anto, foje landojn
malproksimajn, riskigas la difekti on de la manuskriptoj se ili estàs amplekse nebone kunmeteblaj.
NOVAJ KOND1 IGOJ
La plinonibrigo de la konkursajoj prezentas novajn kondi igojn necesajn. Ciu ju anto por bona plenumo de sia tasko bezonas minimuman
tempon kiu fari as longa se li devas tralegi kaj kompari tiom da manuskriptoj. La verdikto devas esti pretigita kaj publikigita anta la Solena Festo
de la F. L. kiu okazas printempe dum la kongreso de K. E. F. Nova kondi igo kiu povas havigi la necesan tempon estàs la sendigo de duobla kopio de iu manuskripto por ebligo ke la ju ado estu efektivigata de du
membroj samtempe kaj tiel duobligi la ju adan tempon al Ciu membro.
Bona ideo estàs ankaú, kiun Frans Schoofs rimarkigas, keestu du Juantaroj: Unu por versaj, kaj alia por prozaj konkursajoj, de nun,kiam tiom
grava fari is nia Institució.
FINA

KOMENTO

Pri la konkursajoj ni almena diru la eneralan impreson de la XlII-aj
Floraj Ludoj.
Ce la poezia verkaro senti is la manko de Julio Baghy, Kolomano de
Kalocsay, Jaume Grau kaj Artur Domènech. Neniu originala poemo vere
brilis eksterordinare. Sed la proza oj havigis al ni gravajn verkojn: la tradukon de la kataluna rakonto, de S. Alberich; tradukon de 5 apitroj de
Don Kihoto, de Bulthuis; Esperantigon de «L'Arlésienne», de Jan van
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Schoor; belajn originalojn de irjaev kaj Lucette Faes;rimarkindajn didaktikajn verkojn Jozefo Major, k. a.
Ni esperu ke la grandaj poetoj de Esperantujo montri os pli konkursemaj en la proksimaj Florludoj, kaj iam pli nia Institució fari u granda literatura Allogilo de Esperantujo.»
DELFI DALMAU

Longa apla dado premias la taskon de Sro. Dalmau, kiu legis sian raporton kun granda klareco.
S-ro Jaume Grau Casas, Prezidanto de la nunjaraj Floraj Ludoj, alpaas sur la scenejo kaj legas la sekvantan paroladon:
Bela Re ino,
armaj Korteganinoj,
Respektindaj A toritatoj,
Sinjorinoj kaj Sinjoroj,
Gesamideanoj:
Kun nedirebla emoció mi klinas min antaü Vi, majeste bela Re ino,
kaj mi staras antaü vi, fervoraj partoprenantoj de tiu i poezia festo, por
fari la kutiman paroladon, per kiu la Prezidantoj de la Floraj Ludoj brile
kronas nian solena on, glosante ian spiriton kaj kun edifa seuco dirante
ion pri iaj diversaj aspektoj.
Dankon tutkoran mi uldas pro la honoro al mi farita, car mi ne povas
min kredi inda sekvanto de la eminentaj samideanoj kiuj prezidis la Florajn Ludojn, nun okazantajn por la dek-tria fojo.
Tamen, mi kura is akcepti la devon paroli al vi, — devo cetere nur
ojiga kaj honoriga —, car, se ne propran meriton, entuziasmon mi posedas, plej ardan entuziasmon por nia poezia festo, kie ni iuj sentas ke niaj
animoj vibras sub la signo de Amo, deBeleco, de Poezio, kie ni gloras la
formon de nia lingvo kaj la spiriton de nia ideo, kie ni admiras niajn verkojn kaj aklamas niajn verkistojn, kie, umivorte, ni kunvenas por senti —
kaj ne por okazigi, kun nur ekstera soleno, simplan literaturan konkurson.
En la kvaraj Floraj Ludoj, dum la kvina Kataluna Kongreso ol<azinta
en Sant Feliu de Guíxols unu nionaton antaü la Europa milito, mi unuafoje
a dis deklami esperantajn poemojn, komprenante de ili nur kelkajn vortojn kaj tamen eksentante la mirindan harnionion de nia kara lingvo. De
tiam mia koro fritime alligi is al la Esperanta poezio, mi ellernis gramatikon kaj stilon kaj komencis partopreni, kiel multaj aliaj samideanoj,
niajn konkursojn, mi poste helpis al ilia organizo, mi akiris ioman sperton
en la verkado kaj precipe en la tradukado de poemoj en Esperanto, kaj fine
mi konvinkigis plene, absolute, ke la internada lingvo havas antaü si, ankaü en poezio, graudan estoutecon. Mia fervoro por la poezio senkulpigos
min, do, se mi kura as,ne parolante tamen kun aütoritata pretendo, pripa-
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roli antaü vi, nur kun iom da amika konsilo, aferojn pri kiuj mi havas propran sperton.
Per nia poezia festo, estimataj gesamideatioj, ni volas atingi du celojn.
Unue, ni penas diskonigi kaj triumfigi Esperanton kiel lingvon universalan. Sed, due, ni asertas ke la Zamenhofa krea o estàs mirinde ta ga por
literaturo kaj portas en si tian poezion, ke i povas utiuritme batigi ies
korojn, ke i kapablas veki Ce la diversaj animoj de la homoj komunan
senton de beleco, ke gí parolas per misteraj kaj subtilaj vortoj al la plej
alta parto de la homa spirito.
Laborante por la celo de lingvo internacia ni renkontas mokon kaj
skeptikecon, sed ui sukcesas post pena laboro vaibi novajn adeptojn. Kaj,
kiam ni volas vidigi la artan, la spiritan valoron de nia lingvo, tiani, nekredebla afero, ni ankaü renkontas Ce la esperantistoj mem pridubantojn kaj
eC malamikojn. u vi scias kial tio i okazas? Tial, Car haviuniversaleman
spiriton e la lipoj, ne estàs havi in e la koro; Car aspiro al perfekteco ne
estàs ankora posedo de perfekteco; Car necesas granda laboro por altigi
sin al tiu nivelo, de kie ni povas ekvidi la spektaklon de la mondo, kun
klara percepto pri ia mistera unueco kaj pri ia bela varieco.
La mal ateman espritnon Poezio, ne! povis eljeti iu sin nomanta samideano, sur gazeto dedi ata al la propagando de Esperanto. Poezio, ne! ajnas ripeti de tempo al tempo kelkaj spiritoj, kiujn ni devas kompati Car
ili estàs sekaj kaj nekornprenemaj, ili ne amas la arton kaj ne sentas la
solidarecon kun batalantoj el la sama tendaro!
Por aserti la forton, la efikon, la superecon de Poezio, ni kuni as en
tiuj cï festoj de la Floraj Ludoj. Kaj ni povas esti certaj ke ni ne estàs solaj, Car multaj samideanoj el plej diversaj landoj spirite akompanas nin,
kaj en sia koro ili kantas kun ni himnon al la Poezio, kiu estàs eterna kaj
universala, same kiel estàs eterna kaj universala, malgra iuj baroj tempaj
kaj lokaj, la spirito kiu tnovas nin, esperantistojn!
Ni klopodu, per nia tuta forto, da rigi la kulturadon de la Esperanta
poezio, nia longe konata Cindrulino! Per tio ni helpos rekte la valoron kaj
la vivon de Esperanto, kaj ni kontribuos al ia enkonduko en la interrilatoju de la popoloj. E ni pensu, ke, se halto en nia movado iam malebligus
la plenan triumfon de nia ideo, tamen la parton de triumfo atingita montrus
tiam la produktado de niaj verkistoj, kiu permesus al la estonta homaro
konstati is kia grado laboris por alta celo homoj superintaj la honton de
materialista kaj senideala epoko.
Sed la tasko starigi poetikan arton en Esperanto estàs grandega. Se la
celo de internacia lingvo estàs malfacila, pli malfacila ankora estàs la celo
de internacia poezio. Pri la lingvo ni havas Fundamerttan gramatikon kaj
modelan stilon en multnombraj verkoj literaturaj. Sed pri la poezio ekzistas, oficiale, nenia bazo, nenia fundamento, nenia le o, nenia konvencio,
kaj ni disponas nur je kelkaj modeloj de nia Majstro, kiuj niontras parton
de la ebla poetiko en Esperanto, sed ne la tutan poetikon.
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Eble la sola oficiala regulo, en esperanta poetiko, estàs la permesoforigi la fina ou o de la substantivoj ne akuzativaj en ununombro. Kaj tamen
a di is nekompreneblaj plendoj kontra la «zado de tiu permeso forigi la
finajon o, sola aludo al poetiko eutenata en la Fundamento.
Tio estàs karakteriza ekzemplo de la anaikio reganta en la esperanta
poetiko, kiu forte baras ian progreson. La sola le o estàs kontra slarata,
kaj, aliflanke, aíeroj kiuj restas kaj devas resti en libereco, estàs prezentataj de kelkaj samideanoj kiel le o.
Tie i mi aludas precipe la problemon de la ritmo. Nenie oni le donis
pri i, kaj tamen multaj samideanoj, efe tiuj, kiuj eduki is sub la influo
de la germana kulturo kaj ne dedi is sin profunde al poezio, pretendas ke
sole estàs korekta la rigora ritmo la piedoj. Centfoje estàs dirite, ke, apud
tia rigora ritmo, rajtas ekzisti anka la libera ritmo uzata diversmaniere e
la latinidaj lingvoj. Kaj ankora rajtas ekzisti en Esperanto tiuj poetikaj
formoj de tiuj lingvoj, kun la sola limigo trudata de minimuma klareco kaj
harmonio. Leganto de Esperantaj poemoj devas forlasi la rutinon de sia
patra lingvo kaj peni kapti la spiriton de la legata verko.
Koncerne la rimon, anka ekzistas malfacila oj. Qenerale oni interkonsentis forigi la sufiksajn rimojn (eta-éta; ado-ado) kaj la koretativajn (iamiaui; ie-ie), sed oni ne akordi as pri la ceteraj rimoj. Krom la perfektaj rimoj de iuj akceptataj (nomo-domo), kelkaj a toroj uzas rimojn kun nur
konsonanta sameco (dianto-brilanta), sed ili malaprobas ràno/n kun nur vokala sameco (celo-beno), kiuju ni povas nomi asonancoj au duonrimoj. Male, aliaj afltoroj, kiuj estàs partianoj de la rimoj kun nur vokala sameco,
alimauiere nomataj asonancoj aú duonrimoj, malaprobas rimojn kun nur
konsonanta sameco. Ankora alia rimmaniero ekzistas, nome, tiu kiu uzas
rimojn kun konsonanta simileco, ne kun konsonanta sameco (inda-falinta).
Mi nur skizis kelkajn problemojn al kiuj donadas solvon iom postiom
niaj poetoj per siaj produktajoj, Sed, anstataü atendi ke nur la praktiko
solvu tiujn problemojn, Cu ne estus konvene — edukantepertio lalegantan
publikon — iomete fiksi teorie, akademie nian poetikon per kelkaj reguloj,
samtempe konservante al la poetoj sufi an liberecon? Kun iom fiksita poetiko, ni evitus la hodia an staton de neakordigo, en kiu, ekzemple, iuj verkistoj volas tian liberecon en rimo, sed samtempe malaprobas la liberecon
en ritmo.
Tamen, oni devus agi tre singarde, kaj, car la sento pri beleco estàs
tre diversa, nia internacia esperanta poetiko devus efe reguligi kaj ne
malpermesi, konservante, kiel dirite, la plej grandan liberecon eblan por la
poetoj. Mi ja ne deziras malpermeson, sed diflnon de la eblajliberecoj,tiamauiere ke ni sciu ke ili ekzistas same Ce la ritmo kiel e la rimo kaj favoras egalrajte iujn sistemojn de versfarado.
Niaj Floraj Ludoj, kiel iu scias, celas instigi al poeziamo, sed ili ne
sentas sin kun a toritato por sugesti solvojn al la priparolitaj problemoj.
Sufi as por la gloro de nia festo, ke i humile sed persiste premias kaj ku-
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ra igas la poetojn, la literaturistojn, iujn, kiuj amas [la arton de la bela
esprirao.
Ni faràs tion iom rapide, pro la arnaso da ricevataj veikoj kaj la malfacila organizo de la laboro, kaj tial la partoprenantoj en niaj konkursoj ne
devas esti tro severaj, kaj ili anka ne devas senkura i i se iliaj verkoj
iafoje ne estàs sufi e atentitaj de la Ju intaro. La Floraj Ludoj estàs ideala
festo por niaj animoj kaj ne pretendas taksi la meriton de iu, sed nur kunigi Ciujn en sarna aspiro kaj en sarna ojo.
Post la faritaj konsideroj, estàs jam tempo ke mi finu mian paroladon.
Dankon al vi, partoprenintoj de nia festo, malproksimaj homoj dufoje
fratoj niaj pro via kompreno de nia idealo pri Beleco, dankon al vi pro via
eesto spirita en tiu i loko, plej inda sidejo por Poezio, de kie ni volus
sendi al vi la parfumon de la floroj, la dol econ de la maturaj fruktoj kaj la
mirigan bluon de ielo kaj niaro, samtempe sentigante al vi la noblecon en
la okuloj kaj la firmecon en la mano, per kiuj bonvenis nin la lo antoj de
tiu i gastama urbo de Sóller.
Dankon al iuj, kiuj iel helpas, subtenas aií protektas nian feston: al la
Esperantaj gazetoj, kiuj disvastigas la alvokojn al tiuj i konkursoj; al niaj
amikoj, kiuj esprimis sian specialan aton por la Floraj Ludoj; al iuj esperantistoj, kiuj sekvas kun intereso ilian disvolvi on; al la tuta batalanta
samideanaro... Anka en nia komuiia ojado pri poezio ni volas starigi,
manon Ce mano kaj koron Ce koro, unu grandan rondon familian!
I ara, permeteu-me que en la llengua nostra us saludi a tots vosaltres,
senyores i senyors, i digui unes paraules d'agraïment perla vostra afectuosa atenció i el respecte amb què haveu escoltat la nostra festa, entenentne només, ací i allà, alguns mots d'origen llatí.
Imagineu-vos, amics, quina cosa tan meravellosa són aquests Jocs
Florals, en els quals han pres part i ens acompanyen espiritualment homes
dels més diversos països, que sota la infinita varietat de llengües, de costums, de temperaments, senten també l'ideal de la poesia, s'emocionen
davant dels espectacles de l'ànima humana i de la natura, i saben parlar
d'amor, de bellesa, de sentiment, fent-se entenedors uns als altres per mitjà d'aquesta llengua a la difusió de la qual ens dediquem els esperantistes,
en el nostre desig de donar al món, a tots els pobles del món, més comprensió recíproca, més afecte, més fraternitat.
Les últimes paraules que he dit en esperanto eren adreçades a tots
els qui de llunyans països han pres part a la nostra festa, i jo els deia que,
en agraïment a llur presència espiritual, voldria, des d'aquest lloc meravellós, irradiant de quietud i benestar sota la bellesa del sol que daura la
vostra Illa, fer-los arribar una mica del perfum de les vostres flors, de la
dolcesa dels fruits madurs, de la visió d'aqueixos cel blau i mar blau, i una
mica també de la vostra hospitalitat, que els parlés dels ulls brillants i
mans obertes de la gent de Sóller,
Cap més lloc, sinó aquest, no podríem trobar tan acollidor per a una
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festa de poesia. Les belleses naturals que ens envolten a penes ens deixen
reposar els ulls meravellats, i tot ens recorda que som ací en terra clàssica, amarada de sublimitats; aquella terra que, a part de tota altra raó, es
fa estimar de nosaltres, aimants de la poesia, per ésser la mare d'un brillant estol de poetes, d'aquells altíssims poetes que es digueren, que es
diuen encara i que es diran sempre Miquel Costa i Llobera i Joan Alcover.
A tots vosaltres cal que regraciem en acabar aquest acte; al poble de
Sóller, a les dignes autoritats, a les entitats i particulars que han ofert premis, als organitzadors del nostre Congrés Esperantista, a tots els concurrents, i, per damunt de tots, a la Reina dels Jocs Florals i a les donzelles
de la seva Cort d'Amor, que amb l'esclat de llur bellesa han coronat superbament la nostra festa, deixant en el cor de tots nosaltres un inesborrable
record.
I, per últim, ja que tan gentilment heu escoltat els parlaments en una
llengua que molts de vosaltres no coneixeu, però que alguns, n'estic segur,
començareu d'aprendre amb entusiasme, ara, en la nostra llengua, en la
llengua de Ramon Lull, d'Auziàs March i de Bernat Metge, i amb paraules
plenes de regust pairal, plau-me de dir-vos: Adéu siau.
JAUME GRAU CASAS
Granda ovació sonas Ce la lastaj vortoj de S-ro Grau.
La Urbestro elparolas «la festo estàs finita» kaj la Re ino kaj Korteganinoj malsupreniras la estradon akompanataj de distingindaj samideanoj,
kiuj kun videbla fiero iràs kun ili tra la partero kaj kondukas al la
OFICIALA FESTENO
itka 70 personoj eestis la oficialan festenon, kiun prezidis la Regino
kaj sia] Korteganinoj. La prezidan tablon okupis anka Lia Urbestra Mo to,
la Prezidanto de K. E. F. tiu de la 0 . K., nia diligenta kaj kara Bofill kaj
aliaj pioniroj.
Estàs superflue diri ke dum la festeno regis granda entuziasmo ar
oni ne vidas festenojn sen tiu speciala sento, sed al niaj festeuoj aldoni as
tia frateco kaj amikeco iuter la Ceestantoj, ke tio estàs aparte rimarkinda
eco de nia bela festo.
e la mal topo de la ampano ekpluvegis la tostoj kaj paroladoj.
Por eviti forgesojn ni volas citi neniun absolute. Ni diru simple ke pli oi
du-dek Ceestantoj stari is kaj kantis siau anion al Esperanto. Multaj el la
paroladintoj estis neesperantistoj kaj esprímis grandfraze sian simpation
al nia afero, kiu per la Floraj Ludoj kaj kunsidoj evidentigis al ili, ke tio
ne estàs simpla propagando de lingvo, sed fakte vivanta kaj harmonia homa kreajo. Ni aukaü citu ke kelkaj paroladintoj, inter ili iu verkisto, diris
ke Mallorca, malgra la dividanta niaro, sentas sin frato de Katalunujo,
kies lingvon havas kiel propran la insulanoj.
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Niaj pioniroj uzante la okazon esprimis rnilmaniere la belecon de la
Re ino kaj Korteganinoj, kies fajraj okulradioj estis multe pli kapturnigaj
oi la ampauo niem. Al la organizintoj, kaj precipe al la modesta Arbona,
oni dankis senfine pro la bela organizo kaj pro tio ke ili havígis al la transmaraj esperantistoj novan okazon ui la ununuran Mallorca-n landon.
Subite eksonis la notoj de nia himno kaj La espero entuziasme fluis
el niaj lipoj. Tio estis la lasta rimarkindajo de la remeniorinda festeno.
EKZAMENOJ
Je la 16-a komenci is la ekzamenoj, kiuj okazis sub la ju o de Sroj.
Delfí Dalmau, Marian Solà kaj S. Albeiicu-Jofrè.
Sro. Miquel Arbona brile sukcesis atingi la Diplomon de Profesoreco.
Sroj. Andreu Arbona, Francesc Colom, Gabriel Meneu, Antoni Nadal kaj
Aureli Nadal atiugis tiun de Kapableco.
FERMA KUNSIDO
Sub la prezido de la samaj samideanoj, kiuj prezidis la laboran kunsidon, oni komencas la Ferman Kunsidon je la 18.
La Sekretario legas kelkajn leterojnkaj telegramojn,kiuju oni ricevis.
Oniapla de salutas la legadon de iu telegramo a letero, kies enhavo
enerale estàs saluto al la Kongreso.
La Prezidanto beda ras ke pro malsano li estàs devigata forlasi la
postenojn per kiuj honoris liti la enlandaj esperantistoj, kaj petas ke oni
anstata u liti. Post longeda ra inter an ado de opinioj onidecidas okazigi eksterordinaran k nsidon en Barcelona por solvi la nun ne solveblan
problemon kaj prokrasti por tiam la elekton de nova Komitato.
En la nomo de Ciuj kongresanoj la Prezidanto dankas la samideanojn
en Sóller por la granda laboro, kiun ili plenumis Ce la organizo de la sukcesa Kongreso kaj precipe li dankas Sron. Arbona, sur kiu pezis granda
parto de la laboro.
MUZ1KA FESTO
Nokte, je la 9.30, okazis la anoncita festo en la sidejo de Societo «La
Unión», kies grandegan ambron plenigis granda nombro da esperantistoj
kaj publiko enurba.
Malfermis la feston per paroladeto tre lerta la sekretario de la Societo, Sro. Josep Bauzà, kiu esprimis sian ali on al la celo de la esperantistoj, kies sanktan laboron li admiras kaj aplaüdas.
Sub la gvido de pastro Miquel Rosselló orkestreto ludis diversajn komponajojn tre lerte kaj harmonie. Fino. Flora Busquets regalis la eestantojn per sia belega vo o.
Entuziasme oni aplaudís iujn kunlaborintojn en la bela programo.
Sro. Delfí Dalmau faris belegan paroladon pri la moderna sistemo de la
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instruado de lingvoj, reliefigante ties utilecon en la lernado de Esperanto.
Praktike li pruvis la utilecon de Lingvofono per disko en Esperanto. Al la
multnombra eestantaro oni disdonis presa on enhavantan la tekston de
la leciono, kiun per la gramofono tre klare elparolis Dro. Privat.
La eestautoj miris, ke ili povis tre bone iun vorton kompreni.
Sro. Dalmau aüskultis tiuokaze unu el la plej grandaj ovacioj.
Por fini la feston oni ludis nian himnon, kies strofojn la eestantaj
geesperantistoj kantis tre bone.

TRIA KONGRESTAGO
MAREKSKURSO AL «TORRENT DE PAREIS»
irka la 9-a, 60 gekongresanoj proksimume en ipi is e la haveno de
Sóller por marekskursi al «Torrent de Pareis». Post unuhora dancado sur
la malbonintencaj ondoj, la kvar boatoj kun la kongresanoj atingis la celon
de la ekskurso. Kun granda laboro la ekskursantoj iom post iom el ipigis.
Kelkaj ne volis riski bani on kontra volan kaj restis en la boatoj.
«Torrent de Pareis» estàs torento tre impona pro la kruteco de la
montoj, kiuj formas in. Ju pli oni eniras en la torenton, kiu senduble estàs
tre impona dum la sezono de pluvoj, des pli oni restas kun lar e malfermitaj okuloj pro la grandiozeco de la belajoj de la naturno. Beda rinde mankis tenipo por detale esplori la lokon kaj la ekskursantoj baldaü devis reveni en la ipetojn por da rigi ankora pli furiozan dancadon,
Multaj ekskursantoj suferis marmalsanon kaj tio faris tre malgaja la
tutan ekskurson, e kies komenco oni la te kantis kaj Ce kies fino oni fúnebre silentis.
FeliCe ni reatingis la marbordon de Sóller kaj kiam ni Ciuj ree surpais la firman teron, oni reciproke sin gratulis, ke la fisoj ne gustutuis nin.
ADIAÚKUNVENO
En la sidejo de la loka grupo, jeia 17-a, kunvenis la kongresanoj por
la lasta fojo. Sro. Arbona estis korege gratulata de Ciuj Ceestantoj ne nur pro
la kontentiga programo de la Kongreso sed anka pro Iaeksterordinara
sukceso kaj precipe pro la intereso, kiun li kun siaj kunbatalantoj sciis veki ce la popolo , kiu tiel serioze rigardas nian aferon.
Iom poste la gekongresanoj trivi is e la stacio por forveturi. Sro.
Casasnovas, la simpatia kaj afabla Urbestro, adia is la forveturantojn bedaúrante, ke ili jam forlasas lian urbeton, kiu sentis sin honorata en plej
alta grado akceptinte la esperantistojn. La membroj de la O. K. kaj de
Esperantista Grupo Solleric, la arma Re ino kaj belegaj Korteganinoj,
granda popolamaso, staris malgaje pro la rapide forflugiutaj gajaj tagoj.
Duoble pli malgajaj estis la forveturantoj, kiuj devis forlasi la agrablan
kongresurbon kun la belaj floroj, arboj kaj afablaj lo antoj.
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La vagonaro ekruli is kaj lasta manpremo disi is.
Adia , granda popolo, por la tuta dauro de nia vivo vi restis reliefe
gravurita en nia koro.
POSTKONGRESAJ NOTOJ
Ni publike devas danki la Balearan gazetaron, kiu per sia helpo grave
influís sukcesigi la Kongreson.
La jenaj gazetoj kaj jurnaloj publikigis longajn raportojn pri la
Kongreso: «Sóller», «El Dia», «La Vanguardia Balear», «Actualidad
Balear», «Correo de Mallorca», «La Almudaina» kaj «La Ultima Hora».

Adresoj de la Premiítoj en la Floraj Ludoj 1927
Sro. uvi Lovostan. - Délibàb-utca, 23. - Budapest. Hungarujo.
Sro. Varma Jarvanpàà. - Vamniala, illo. - Finnlando.
Srino. Catharina J. Roskes-Dirksen. - Anemoonstraat, 96. - deu Haag (Hago) Neder.
Sro. S. Grenkamp-Kornfeld. - 4, rue de Vaugirard. - Paris (VI). Francujo.
Sinó. Lucette Faes. - Igue. rue d'Hérenthals, 100.- Anvers. Belgujo.
Sinó. Anna Groschoff. - Rismarkstr. 7-IV. - Hagdebourg. Germanujo.
Sro. E. Aisberg. - 33, Bd. des Batignolles. - Paris (VIII) Francujo.
Sro. Karl Minor. - Bralunsallee, 10. - Hamburg. Germanujo.
Sro. I. irjaev. - gub. de Vologda. - Baklanka. Rusujo. (C. C. C. P.).
Fino. Louise Briggs. - West Lea. - Armley (Leeds). Anglujo.
Sro. P. Lapiené. - Uuiversitetas. - Kaunas. Litovujo.
Sro. Jan van Schoor. - Julius de Geyterstraat, 149-1. - Antwerpen. BelgujoSro. H. J. Bulthuis, - Daguerrestraat. 54. - den Haag. Nederlando.
Sro. Ed. Jung. - 1, quai Finkmatt. - Strasbourg. Francujo.
Sro. Joseph Berger. - Claudio Marcelo, 18. - Córdoba. Hispauujo.
Sro. Joseph Ventura. - Creu, 75. - Terrassa.
Sro. Seigmunt Prager. - 103, Longue rue Lozana. - Antverpeno. Belgujo.
Sro. Josefo Major. - 7, Avenue de la Gare. - Juvisy-sur-Orge (Seine et Oise
Francujo.
Dro. Leopold Dreher. - Starowislna, 37. - Kraków. Polujo.
Dro. Karl Schüppel. - Friederich Franzstr, 41. - Parchim (Meklenburg) Ger
mani.
Sro. Günter Erber. - Ruckerlberggürtel, 13. - Graz (Stirio) A stiujo.
Mossèn Joan Font Giralt. - Sta. Maria del Collell. - Banyoles.
Sro. Teodoro Kilian. - D. Kounice. - Moravio. e oslovakujo.
Fino, Amàlia Núnez. - Mayor, 48, 3.° - Pamplona. Navarra.
Sro. S. Alberich. - Bretón de los Herreros. 18 - Barcelona.
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Adresoj de la Menciitoj en la Floraj Ludoj
Sro. Jan van Schoor. - Julius De Geyterstraat, 149-1. - Antwerpen. Belgujo.
Sinó. Catharina J. Roskes-Dirksen. - Anemoonstraat,96. - den Haag (Hago).
Nederlando.
Sinó. Marthe Petit. 33, rue Chabot-Charny. - Dijon. Francujo.
Sro. Teo Jung. - Horrem b. - Koln. Germanujo.
Sro. Hans Windisch Sartowski. - Dintenstr. 35b. - Berlin. Germanujo.
Srino. Anna Groschoff. Bismasckstr. - 7-IV. - Hagdeburg. Gennanujo;
Sro. Francisco Azorín Poch. - Claudio Marcelo, 18. - Córdoba. Hispanujo.
Sro. í. irjaev. - gub. de Vologda. - Baklanka. Rusujo.
Sro. Jakobo Schmid. - Müslin-weg, 2. - Bern. Svislando.
Sro. S. Grenkamp-Kornfeld. - 4, rue de Vaugirard. - Paris VI. Francujo.
Sro. Kristiano Mallerta. - Cimberustrasse, 1. - Kòlu-Dentz. Germanujo.
Sro. Karl Minor. - Bralunsallee, 10. Hamburg. Germanujo.
Sro. Jaume Herp Sanmartí. - Còdols, 16 - Barcelona.
Sro. Cav. Dott. Arturo Ghez. - Società Telefónica. Trieste. Italujo.
Sr.o Joseph Berger. - Claudio Marcelo, 18. - Córdoba. Hispanujo.
Fino. Ida Bücker. - Behler-strato, 5. - Schòlanke (Ostbahn). Germanujo.
Fino. Louise Briggs. - West Lea. - Armley (Leeds). Anglujo.
Sro. Fèlix Dyba. - Moltkestr., 4. - Berlin-Niederschòntausen. Germanujo.
Sro. H. Steding. Berck-Str., 10. - Bremen Horn. Germanujo.
Sro. Edvardo Wiesenfeld. - Ogrodowa, 3. - Varsovio. Polujo.
Srino. Helena Hempel. - Lyczakow, 46. - Lwów. Polujo.
Sro. J. Kramer Jr. - Westerstraat, 149. -Enkhuizen. Nederlando.
Sro. Günter Erber. - Ruckerlberggürtel, 13. - Graz (Stirio) Aüstrujo.
Sro. Francesco Pizzi. - Venezie. Italujo.
Sro. Heinrich Garke. - Donaüstr.,51. - Bremen. Germanujo.
Sro. Eduard Capdevila. - Carders, 29. - Barcelona.
Sro. José Suàrez. - Bataneros, 6. - Córdopa. Hispanujo.
Sro. Fran Janji . - lliça 40, - Zàgreb. Jugoslavujo.
Sro. Jacint Figueras. - St. Ildefons, 21. - Terrassa.
Fino. Natàlia irjaev. - gub. de Valogda. - Baklanka. Rusujo. (C. C. C. P.).
Sro. Karl Czech. - Bohemio. - Neudek. e oslovakujo.
Srs. Jozefo Major. - 7, Avenue de la Gare. - Juvisy-sur-Orge (Seine et Oise)
Francujo.
Dro. Adolf Halbedl. - Schulgasse, 24. - Graz. Aüstrujo.
Dro. Karl Frield. - Muchargasse, 31. - Graz. Aüstrujo.
Sro. Hector L. J. Vermuyten. - Grétrystrato, 53. - Antwerpen. Belgujo.
Sro. Karl Giessman. - St. Antonstr. 184. - Krefeld. Germanujo.
Sro. Sydney J. Smith. - 43, Hornsey Rise Gardens. - London, N.° 19. Anglujo
Sro. E. Aisberg. - 33, Bd. des Batignolles. - Paris VIII.e Francujo.
Sro. Hildegard Nickel. - Blücher Platz, 2. - Potsdam. Germanujo.
Dro. Leopold Dreher. - Starowislna, 37. - Kratów. Polujo.
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Sro. P. Lapiené. - Universitetas. - Kaunas. Litovujo.
Sro. Liem Tjong. Hie. - Semarang. Java.
Sro. Ed. Jung. - 1, quai Finkmatt. - Strasbourg. Francujo.
Sro. Varma Jàrvaiipàa. - Vaniinala, illo. Finnlando.
Srino. Lucette Faes. - Lg"« rue d'Hérenthals, 100. - Anvers. Belgujo.
Grave! iu premiita estàs petata indiki al la Sekretario de la Floraj
Ludoj kiel la mono devas esti sendata por certigi la ricevon kaj la efektivigeblon en la respektiva lando.
iu Diplomo Cu pri premio Cu pri menció
kostas unu-svisfrankan valoron, kiun ni deprenos de la premio al tiu kiu
dezirasricevi la diplomon. La jarabono al «Kataluna Esperantisto» kostas
6 sv. fr. deprenotajn de la premioj, se la ricevontoj ne esprimos malkonsenton.
iu menciito deziranta ricevi Diplomojnkaj Kataluna Esperantisto-n
devas sendi la diritajn sumojn.

Pri la «Kataluna Antologio»
La Eldona Komitato de «Kataluna Antologio» sciigis al ni, ke tiu grava verko jus estàs «rekompencita de la Akademio».
El la 500 presitaj ekzempleroj, estàs disvenditaj_476 en 35 landoj, HOme: Katalunujo, 189; Britujo, 89; Gernianujo, 38; e o-SIovakujo, 20; Svisujo, 18; Francujo, Hungarujo, 11; Usono, 10; Rusujo, 8; It;ilujo, 7; Finnlando, Nederlando, Belgujo, 6; Aüstrujo, Polujo, Rumanio, Svedujo, 5; Danujo,
inujo, 4; Bulgarujo, Estonio, Norvegujo, Litovujo, 3; Jugo-Slavio, Latvujo,
Argentino, Brazilo, Japauujo, Kubo, 2; Meksiko, Palestino, Filipinaj Insuloj, Aüstralio, Irlando, Nederlanda Hindujo, 1.
Baldaü oni vendos la restantajn ekzemplerojn, kaj la Komitato redotios al la helpintoj de la eldono la nionon pruntedonitan. La profito eniros
la kason de «Kataluna Esperantista Federació», por helpi la eldonon de
nova «Kataluna losilo».

N o v a Komitato
La 10-an de julio okazis eksterordinara kunsido de KEF. Oni elektis
la jenan komitaton. Sroj. Delfí Dalmau, prezidanto, Marian Solà, Josep
Ventura, Sebastià Chaler, Jaume Herp, Josep Cantó, Ramon Marsà, Narcís Bofill, Miquel Arbona, Àngel Valdepenas kaj Jaume Pruna.
Sro. Marian Solà estis elektita Direktoro de «Kataluna Esperantisto».
Tiu i numero de «Kataluna Esperantisto» estàs submetita al la militista cenzuro.
Pm*lo Vinyals i Henestrosa, S. L., Plaça Constitució, 6 : BARCELONA (Sarria)

L'ESPERANTO

A COP

D'ULL

ALFABET. — A, b, c (ts), (tx), d, e (é), f, g (gue, gui), (tj), h (aspirada), (fortament aspirada), i, j (y), ] (j), k, 1, m, n, 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

article determinatiu

(sona;?)
i es terminació del plural
faktoj, rnanoj
okuloj, animoj

el, els
la, les

o

A

femení
heroino, re ino
katino, leonino

i

E
terminació
adverbial

terminació
substantiu

terminació
adjectiu

terminació verb
(infinitiu)

lakto
urbo
komerco

blanka
antikva
komerca

kompreni
labori
komerci

klare
konstante
komerce

(comerç)

(comercial)

(comerciar)

(comercialment)

C 0 N J U G A C I Ó

Mi
Jo

J
ir
sufix per al

J

DE L

V E R B

AS

IS

OS

US

temps present

temps passat

temps futur

mode condicional

skribas

skribis

skribos

skribus

escriví

escriuré

escriuria

escric

u

mode impera
tiu o subjunc
tiu
skribu
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, 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.
Ell em veu.
Mi vidas Un. Jo el veig.
Miskiibas la leteron. Jo escric la carta.

SUBSTANTIU

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

Bonstila, belilustrita, ri aspekta kaj diversenhava estàs la sola
teknika gazeto

Internacia RADIO-REVUO
Organo de la Internacia Radio-Asocio.

KONSTANTAJ

FAKOJ:

Mi konstruas — Pa o post Pa o (originala popularigata teorio de
Radio) — Radiohumoro — Internacia Radio-Vivo — Tia la RadioGazetaro — Esperanto por radio, Radio per Esperanto — Internacia
Radio-Asocio k. a.

PREMIO

POR

IUJ'

ABONANTOJ:

KOLORTABELO DE 99 SKEMOJ
KONKURSO KUN MULTNOMBRAJ PREMIOJ
(i. a. kompleta radio-ricevilo, lutilaro kaj multaj radia oj).
ABONPREZO (por 12 N.° N.°) UNU DOLARO a egalval. en nacia mono
Petu de la eldonejo la tabelon de FAVORAJ PREZOJ, de
naciaj AQENTE|OJ kaj la kondi ojn de KONKURSO.
efredaktoro: D-ro Pierre Corret.
Redaktoro: Ing. E. Aisberg.
ELDONEJO: ETIENNE CHIRON. 40, rue de Seine. PARIS-VI

FULLES DE PROPAGANDA
D'ESPERANTO
A dues pessetes el centenar podeu adquirir les fulles de propaganda publicades per la Barcelona Esperanto-Societo. Text en català, arguments de
gran força convincent, útils a tot bon
propagandista.

Dirigiu les comandes a

"Kataluna Esperantisto"
IUMONATA 16-PA A GAZETO

OFICIALA ORGANO
DE LA

Internaciaj Floraj Ludoj
Plej bonaj verkajoj de plej bonaj
a toroj ieaj.
Tradicie tre bona laü stilo kaj presó.
Jarabono: 6 svisaj frankoj au 1 '50 usonaj
dolaroj a egalvaloro efektivigebla en
Barcelona.

Barcelona Esperanto - Societo

Adr.: Carrer València, 245-Barcelona

Bretón de los Herreros, 18, l._«, l. a
BARCELONA

Chiuj gazetoj kiuj bonvolos represi nian anoncon, rajlos similan pri si, por kio bonvolu sendi
tekston publikigotan.
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El Xll Congrés d'Esperantistes catòlics a Assís
EL P R E S I D E I X UN

CATALÀ

Des del 4 al 10 del present mes, els esperantistes catòlics han celebrat a
Assís, pàtria del més gran pacifista i propagador de la germanor universal, Sant
Francesc, el Xll Congrés Internacional.
Assistiren al Congrés representants de França, Txecoeslovàquia, Itàlia,
Alemanya, Lituània, Espanya, Hongria, Àustria,Suïssa i Holanda. La representació espanyola la portava mossèn Joan Font Giralt, prevere, professor del Seminari Col•legi de Santa Maria del Coltell (Girona), el qual, en la primera sessió, i per aclamació, fou nomenat president del Congrés, i posteriorment president de la Unió Internacional d'Esperantistes Calòlics.
En les sessions del Congrés, que es desenrotllaren en mig de la niés fraternal intercomprensió, gràcies a l'ús de la llengua auxiliar, malgrat la diversitat d'origen dels reunils, tractà de la manera d'aconseguir propagar entre els
catòlics la llengua Esperanto, que tants i tants grans serveis pot reportar a la
causa de la Santa Església. Els reunits hagueren de lamentar la passivitat de
molts catòlics, davant l'activitat desenrotllada pels enemics de l'Església, qui
useu ja aquesta llengua en les seves relacions internacionals.
Ultra les sessions, tingueren lloc diverses solemnitats religioses a honor
de Sant Francesc, en els diversos temples de la "ciutat, especialment el diumenge dia 7, a la Basílica de Santa Clara, on predicà un bell sermó en Esperanto, el president del Congrés, mossèn Font i Giralt.
El dia 9 els congressistes, qui el dia abans s'havien traslladat d'Assís a
Roma, foren rebuts en audiència especial pel Sant Pare, el qual els donà la
seva paternal benedicció.
També a Roma foren rebuts els congressistes en sessió solemne per la
Junta d'Acció Catòlica, en un dels salons del Vicariat. Parlaren en Esperanto
els representants de diversos països assistents al Congrés i restà la Junta
d'Acció Catòlica fortament impressionada de la facilitat amb què 'mitjançant
la llengua internacional arriben a entendre's els membres de regions les més
diverses.
Després de visitar el més notable de Roma, els representants retornaren a
llurs respectius països, disposats a treballar cada dia més per a fomentar la
Unió Internacional d'Esperantistes Catòlics.

"KATALUNA ESPERANTISTO"
OFICIALA ORGANO DE

KATALUNA ESPERANTISTA FEDERACIÓ
Menibra kotizajo: 3'50 p.; Grupoj: l'20 por iiiembro.
Jarabouo: 6 p. enlaiide kaj 6 sv. fr. internacie. Provekzemplero 2 respondkuponoj
Federacia sidejo kaj redaktejo: carrer València, 245 - BAKCELüNA
FEDERACIAJ GRUPOJ
Esperantista Klubo Palma
Mesquida; 6'en.t. Palma de Mallorca
Empordana Ebena o
(Girona;
Armentera
Esperanto Nesto
(Joventut Catòlica)
Ripollet
Frateco
PlacoPi i Margall, 14.
Vendrell
Qerona Espero
(Creu Roja)
Girona
Lumon
St. Antoni, 64.
Terrassa
Studenta Juneco
(Seminari)
Girona
Aplec
Montserrat, 9, t.«
Sabadell
Bela Espero
Carretera de Vich, 41.
Manresa
Esperanta Idealo
Mossèn Verdaguer Sta. Coloma Farués
Esperantista Anükeco
Plaça Bernardí, 10.
Manlleu
Esperanta Bur ono
(Centre Democràtic)
Rubí
internada Frateco
(Coop. La Colmena) Sta. Coloma Qranianet
Paco kaj Amo (Soc.)
Planeta, 16, pral.
Barcelona
Barcelona Stelo
Provença, 156
Barcelona
Barcelona Esperanto-Societo
Bretón Herreros, 18, l.
Barcelona
Soller
Esperantista Grupo Solleric»
Supercelo
Coroleu, 15
Barcelona
LOKAJ

Artés: Sro. Manuel Monrós
Armentera: Empordana Ebenajo
Banyoles: Sro. Joan Aulina
Figueres: Sro. Carles Varela
Girona: Sro. Josep M-a Dalmau
La Garriga: Sro. Joan Blancafort
Mallò: Sro. S. Ortega Barceló
Manlleu: Sro. Marian Vilardell
Manresa: Sro. Josep Albagés
Mataró: Sro. Francesc Torres
Molins de Rei: Sro. A. Canals
Monisl/ol de Montserrat Sro. F. Orobitg, Pastro
Palafrugell: Sro. Francesc Sagrera
Palau de Montagut: Fino. Lluïsa Bargés
Palma de Mallorca: Sro. Narcís Bofill
Reus: Sro. Enric Aguadé
Ripollet: Sro. Josep Planas, Pastro
Rubí: Sro. Joan Rates
Sabadell: Sro. J. Bracons
St. Adrià del Besos: Sro. S. Arnella
St. Marti Sapresa: Sro. Joan Rieradevall
Sta. Coloma de Fames: Sro. Pere Costa
Sta. Coloma de Gramanet: Internada
Frateco
Sallent Sro. Lluís Solé
Sóller. Sro. M. Arbona
St. Feliu de Pallarols: Sro. J. Collelldevall
Terrassa: Sro. Ramon Marsà
Teyà: Dro. Jacint Barrera
Vendrell: Fino. Maria Julivert
Vich: Sro. Pere Farrés
Vidreres: Sro. Josep Macià
Vilanova i Geltrú: Sro. Jaume Fort
Vilassar de Mar. Sro. Pere Domènech

DELEGITOJ

Àger. Fino. Maria Plans
Almúnia de Castellví: Sro. Pere Esvertit
Ametlla de Merola: Sro. Miquel Arpa

Ni bezonas delegiton en iu loko kie
ni havas membron. Fervoruloj bonvolu sin turni al la sekretario de K, E. F.
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Nia devizo: Maro estàsgutaro Redakcio : Carrer València, 245 - BARCELONA
D I R E K T O R O :

M A R I A N

S O L A

Respondu, amiko!
Nia anta a K. E. F-a Prezidanto, nia atata, laborema, fervora kaniarado S. Alberich, devis Cesi la prezidaii kaj direktadan laborojn de nia
Federació kaj de ia presorgano pro devigaj ordonoj de lia kuracisto.
Tamen li ankoraü helpos nin silente, senpostene, pionire! — Ni konas lin.
Nia serioza jam plurjara kasisto de K. E. F. samideano Herp, da re,
labore, fervoi e restas nia kara necesa kasisto.
Cantó, nova esperantisto el Reus, administre helpos en nia komitato.
Marsà, Chaler, Valdepenas, Pruna, Bofill kaj Arbona, vo done gvidos
kaj subtenos komitate nian K. E. F.
Bofill, la baleara fama pioniro de nia Movado, plie akceptis la sekretariecon, de la XIV-aj Floraj Ludoj, honore grava, labore granda tasko
internacia!
Josep Ventura, poeto, sperta energia kamarado, multfoje premiita
florludinto, plurfojeflorludaju into, pli uste, Ciam florludinta, Cu premialju e u premiatinge, akceptis la ekzekutivan rolon de nia Federació, la
sekretarian postenon. Notu lian adreson: Carrer Creu, 75, en Terrassa.
Marian Solà, la Cefa reprezeutanto de K. E. F. en la internaciaj Institucioj de Esperanto kaj de Esperautujo, la esperantoratoro kaj esperantodoktoro de nia Federació, estàs ia nuua vicprezidanto kaj direktoro de
la «Kataluna Esperantisto.»
Mi akceptis la prezidantecon de K. E. F.
Ni estàs iuj malri aj kaj devigataj profesie perlabori niajn vivrimedojn.
Ni povas ateuti niajn Federaciajn aferojn nur troigante nian iutagau
labororj.
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Nia Federació estàs mondeficita car ni pagas por la Centra Komitato,
por regula aperigo de «Kataluna Esperantisto», por organizo de Floraj
Ludoj, de Kongresoj, k. c.
Ni ricevas neniam oficialan subtenon. Kontraüe: vi iuj memoras ke
antaü tri jaroj nia kura a Bofill devis heroe defendi nian organiza on por
atingi permeson okazigi nian Kongreson en Palma. Vi memoras ke antaü
du jaroj K. E. F. estis punita al pago de 500 pesetoj. Vi scias ke ni devis
piurjare defendi nian rajton e nur saluti e la Universalaj Kongresoj de
Esperanto, usa provincestra ordono fermigis la lernejon kaj Centre Republicà en la urbetoj Rubí kaj Navàs, kie instruís kaj propagandis Esperanton
viglaj samideanoj: Pli grve: la samideanoj en Navàs estis petintaj kaj
atingintaj organizi la proksiman Kongreson de K. E. F.
Vi, estimata leganto, vi kara simpla kunfederaciano, vi kiu havas
tempon, vi kiu havas monon, e nialmultan: ni bezonas vian tempon por
ke vi varbu abonanton al nia gazeto, ali aiiton al nia federació; ni bezonas
de vi monon por subteni nian organizajon. Se vi ne povas bileton por cent
a mil pesetoj, sendu bileton por 25 afí 50 pesetoj; sed, iuokaze, se vi
simpatias al K. E. F. kaj al K. E. kaj al nia fervoro kaj ofero por da rigi
ilian ekziston kaj agadon, respondu al ni, helpu nin!
DELFI DALMAU

Prez. de K. E. F.

C$3

C$J

C£
Ramono de Montjuic
de Josep Pla

La tragèdia morto de mia amiko Ramono, urbano el la norda deklivo
de monto Montjuic — tiu apud Poble Sec (1) — plenigis min de mal ojo
kaj rememorigis al mi certan epokon de mia vivo. Ramono, la mortinto,
posedis malgrandan parkon de amuza oj konsistantan el karuselo kaj barato kun pim pam pum (2). Somere la parko funkciadis kaj vintre la màgia potenco de transformado de la posedaiito, faris el la parko salonon de
posttagmeza baló. La tuta iustrumentaro okupis malhelan fundon de korto en unu el la stratoj de Poble Sec, kiuj grimpas sur la iiiouton.
Ramono estis dimanca amiko. Vintre, tiuepoke, post tagnian o, li iris
preskaü iun diman on en la suburbon. Poble Sec, je tiu horo, estis plena de terspacoj de silento kaj de grandaj makuloj de varmeta suiio kaj odo-

(1) Nomo de kvartalo en Barcelona.
(2) Vicstarautaj ínarionetoj, kiujn oni renversas per pilkoj.
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ris oran ojn. Iafoje oni a dis post stratangulo bruadon de infanoj. La
drinkejoj ajnis zumanta abelaro pro la peza sonado de la gitaroj. La ludanto, montrante ru an trumpeton, kun cigaredo e la orelo, harfrizo kunrulita kiel vaflo sur la frunto, sin irka igis de rondo de la bu oj duonmalfermitaj de la servistinoj.
Mi rememoras, kvazaü tio okazus nun, la vo on de kantoro de maljuna blindulo kun barbo, tre alta, kiu iradis tra Poble Sec kantante la kantajon pri la ippereo de «Valbanera» (3). La najbaroj elíris sur la balkonon por aüdi lin, la virinoj en subjupoj, la viroj en la flaveca magazena robo. Kiam la blindulo iris preter la driukejon li piedpremis la arakisajn elojn kaj ar tiu bruo certe al li ne pla is, li saltadis kiel birdo por transiti
rapide. Ce la pordo de la drinkejoj iam staris iu laboristo juna, oblikva
figuro, kun la gladita blua vestajo, la grandviziera Capo iom flanken, dianto e la orelo, indiferenta, kun iom da koka krueleco e la lipoj. Tie estis anka vicoj de kastilaj knabinoj, kun pomkoloraj viza oj, kun nigraj
gladitaj haroj, akvuraitaj kaj ondigitaj. Tiuj knabinoj iafoje ekpu isla malgrandajn soldatojn, ifitajn kaj platnazajn, kiuj man adis oran ojn kaj arakisajn elojn.
Oni renkontis uiultajn kriplulojn kaj almozulojn kaj ialoke ili starigis
kvazaü barikadon per la lambastonoj, la torditaj ostoj, la bastonoj kaj la
aliaj instrumeutoj de la almozuloj.
Ni la iris la oseon de Montjuic, faris irka promenon tra la vojeto
irka anta la glacison, sidi is por vidi la ielon, kiu estis blanka de nuboj
kaj havis pecojn duone bluajn, duone verdajn, duone rozkolorajn kaj poste
kun timiaua trunketo Ce la la lipoj, kun la koro kaj kapo ie ajn, kun enpoSigitaj manoj, irante tra la vojo de la unua parko de Montjuic ni atingis la
malsupron de la monto.kaj ofte ni jetis enrigardon en la posttagmezan balon de la malfeli a Ramono.
Ni eniristien kun certa anta gardo ar la interna aero, tre densa, deturnigis la viza on kaj la lumo estis duba. Kiam la okuloj alkutimi is al
i, oni vidis en la mezo de la budo, kvadratan kioskon konsistantàn el kvar
stangoj, irka atan de kokineja metalteksa o. Interne de tiu ka o staranta en tia fuma maro, estis tri muzikistoj iom nebulaj alkro i antaj al siaj
instrumento) kvazaü al savotabulo. La gasa lumo rebriligis de la orumita
metalo de fiskorno funebran reflekton.
e la fundo oni vidis en atmosfero de vesperi a rulkurteno, lategitajn karuselajn evaletojn. Inter tiu grandega amaso kaj la velo de la velsalono estis granda fendo tra kiu oni vidis
la stelojn.
Kiam la muzikistoj ne blovadis, en la velsalono estis densa murmurado. Iafoje el tiu granda svarmado okoladkolora je la hispana maniero, pafa di is ekkrio de iu fra lino kvazaü risorto estus elsaltinta e i. La infa-

(3) Subakvi inta ipo, kiu pereigis

iujn pasa erojn.
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noj ludis ka ludon inter la kruroj de la gedancantoj kaj iafoje tri a kvar
ruli is sur la planko kvaza bulo. iam sidis sur la se oj iu patrino mamnutranta sian filon. La koloro senviva, delikateca, prilaborita, plena de ira oj
de tiuj patrinoj, en tiu lumo, pensigis min, mi ne scias kial, pri la pentra oj
de Sislez.
Ramono portadis iam e la mano kanon per kiu li gradigis la gasbekojn kaj formetis de ili la me penda{on. Li malaperadis kvaza angilo, li
estis ie, kriadis al la muzikistoj, klarigadis dubojn, cirkuligis la homamason starantan e la pordo.
La muziko anstataü soni, iafoje emis, iafoje blekis. Tio estis biologia
muziko, kiu atingis la fundon de nia interno. Kiam i ekludis formi is irka
la ka o homa ringo, dika, diverskolora, an i anta kvaza i bolus. La tagojrl
de granda festo alti is súper la kapo de la homarnaso la pluma o de iu soldato, kaj tio ajnis la tenilo de la ringo. La gaslanternoj, pro la polvo, ru iis, la atmosfero estis polvajo kaj la aero pleni is de malgrandaj pusaj akrioj.
Ramono estis malgranda horno, malgrasa, kalva, kun brovoj harri aj
kaj lar aj. Li portis gladitan kolumon el gumo kaj rondajn manumojn el
celuloido. Oni vidis ke la iluzio de tiu homo estus fari i duonartisto Car li
permesis al si la kreskon de la ungoj, diris la aferojn senpripense kaj havis
certajn inklinojn al dandisino: ekzemple li estis atanto de la fantazia ve to.
Tiu ei tuta fluo de la spirita vivo de Ramono fini is e lia pasio fi kapti per
kano e la rifaro, kio mirigis lin.
Ramono estis homa ha tmalpIena o,kiu kutimis ka i sub konvena ajno
sian grandegau mallaboremon. En la fundo li estis tio, kion la bonaj verkistoj nomas nekrompenito. Li trovis, ke tio estàs la elpruvo de lia supereco,
ekzemple, havi okupon, tiuti de la baló, la tagon, kiam iuj festas.
Ramono lo is en la karuselo. En la turbo li havis la kuirejon. En la ventro de unu el la kartonaj evaluj, kiuj levigas kaj mallevi as, li havis la mana ejou. Li peudigis la vesta ojn e la trumpetoj de la nimfoj de la ventorgeno. e l a movse o oniamita per rozoj—tiu se o.kiun e la karuseloj uzas
la patrinoj de la infanoj—li akceptis la publikon. En tiu kvaza ronda kavajo, kiu trovi as inter la 'akso kaj irka a ligna aro, kiu turni as, li havis
kvar kestojn malgrandajn kaj mizerajn kun kvar uoj malnovaj kaj kelkajn
kanoju por fi kapti.
Kio estis plej originala, tio estis la dormo ambro: Ramono ka i is en la
blovilon de la orgeno de la karuselo. La blovilo estis fiksita al la karuselo
pere de dentradaro kaj turnilo. Kiam la karuselo turni adis la blovilo veIi is kaj mal veli is. La blovilo havis fornion de senkapigita piramidokiam
gi estis plena de vento, i estis kvaza bu o de rano kun fera akso vindita
per ledo kaj i movi is horizontale e la posta flanko de la friso de la nimfoj kaj daucistinoj, kiuj havas orumitan trumpeton el kartono e la bu o kaj
veliutajn vangojn.
Mi rememoras ke certan tagon mi komprenigis al Ramono la dan eron,
kiun prezentis dormi en tiu ka ejo.

KATALUNA ÈSPERANTISTQ

113

— Iam la karuselo, oni ne scios kiel, komencos turni i, la bíovilo kunpremi os kaj vi niortos ova igita. Sed feli e, mi diris al li ridante, dum vi
estos gladata kiel pantalono, sonoros iuj senagordaj trumpetoj de la nimfoj kaj dancistinoj.
—Tio estàs morto ne malagrabla - li diris kun la infaneca vanteco, kiun
sentas iuj artistoj, kiam oni parolas al ili pri iliaj slranga oj, gratante al Sj
per la longa fiava ungo de la malgranda fingro la verukojn de la frunto kaj
la arbaran densecon de la brovoj.
Kiam mi scii is pri la morto de Ramono, mi iris al la parko de amuzajoj. Mi eniris en la legomejon. Tie ne estis ia vivanto. Mi jam ekforiris
kiam mi vidis, ke venas virino kun sako da paperoj sur la dorso, kun oran o
e la mano.
Hieraü oni enterigis lin-diris la virino. — Oni eltiris lin mortinta el la
blovilo...
— Kaj de kio li mortis?
— Neniu in scias. Anta hiera li ankora iris al la rifaro kaj hodia
jampaco al liacindro.
— Cu vi estàs el la kvartalo? — mi demandis al la virino.
— Jes, kial?
— Cu la najbaroj ne a dis la bruon de la trumpetoj de la karuselo la
nokton, en kiu li mortis?
— ajnas al mi.ke mi ion aúdis pri tio... Cu vi estàs policano?
Mallonga pa zo. Poste,
— Cu sinjoro Ramono havis malamikojn?
— Mi ne seias, sed, kiu scias!
— Eble iu el la rifaro, Cu vi ne opinias? — mi diris por diri ion.
— Li estis malsukcesinto — diris la virino sensence: — Prezentu al vi
ke en la kestoj e paperpecon oni ne trovis.
— Vi kolektas paperojn sur la stratoj, Cu ne? — mi diris ne levante la
kapon.
— Jes, sinjoro, kial?
Alia mallonga pa zo. Per mia maldika bastono kun tuberoj mi dis utas
iom da tero kaj per la ferpinto mi tu as tonon blankan kaj puran.
Kaj e la enterigo, u estis multe da publiko? — mi diris distrita.
La virino ekrigardis min, iaj trajtoj malligi is, ne povis sin deteni de
rido kaj poste komencis sen eligi la oran on.
Mirigardis la virinon iom anceli e. Mi rimarkis, ke mi celis anseron
kaj trafis aeron. Mi pensis pri la lasta enterigo, pri kiu oni diris al mi, ke
i estis tre eestata. Mi diris al i:
— Pardonu.
Kaj jen pa on post pa o mi eliris sur la straton,
El la kataluna lingvo trad.
S. ALBERICH JOFRE
Premüta en XIII F. L.
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La Leéendo de l'Edelvejso
En la mistera Nordo, en la tempo kiam la dia oj ne hontis vivi en la
najbara o de la humila homo, iam naski is princineto, kiu ricevis la dol an
nomon, Edelvejso.
i estis filino de la dio Frosto kaj de blondhara knabino. i kreskis en
belo kaj bono, kaj kiam i estis deksesjaia, i estis la plej bela knabino el
la tuta Nordo.
Longaj, helblondaj haroj grandamase kovris iajn ultrojn kaj dorson
per lar aj kaj movi emaj oudoj. Grizaj okuloj, dol aj kiel veluro, lumigis lilioblankan viza on.
i estis iam vestita per blankaj vualoj, kiujn la vento sen ese flirtigis.
Malvarmon i ne devis timi, ar i estis duondiino, kaj Si do, duonnuda,
gràcia kiel ebura statueto, kuris kaj dancis tra ne o kaj vento.
Neniu ankora sukcesis in alproksimi i, ar, lerta kaj ràpida, i iani
malaperis en plej neatingeblajn abismojn, au en plej densajn arbarojn.
Tie Si sin sentis kvieta, kaj i babilis kun siaj malnovaj amikoj, la maljunaj abioj, kies foliaro tremetis pro amo al lafilineto de Frosto.
Ofte Edelvejso surgrimpis plej altajn montojn, kaj la amoj kun akvumitaj okuloj timemekaj mire rigardis tiun blankan aperajon, kiu tiel facilmove saltis surplej krutajn altajojn.
Kaj en la malproksimeco, iu hakisto a Casisto timigite krucosignis, Car
per blankaj vualoj aiikaü sin vestis la diino Nebulo, kiu blindigas la homojn
kaj iliu kondukas sur erarajn vojojn, is fine ili mortas pro malvarnio kaj
malsato.
lun tagon, nigrokula kuabo el la varma Sudó alvenis en la lando de
ne o kaj írosto.
Mire li rigardis irka si tiun naturon tiel diferencan de tiu, en kiu li
iam vivis.
Li ludis per la nego lilia, li promenis inter la malhelaj abioj kie regas
eterna silento, kaj lia animo plenigis per la lin irka anta poezio.
Iam dum siaj vagadoj, li haltis apud glacii inta lageto. Ne eroj silente
kaj malpeze falis, kaj la vento sola, per sia malgaja siblado, rompis la pezan
silentou. Malgojo ekkaptis la knabon, kaj surpremis liti kiel plumba mitro. Li
sentis sin tiel laca! Liaj okuloj fermi is kaj li son is pri ojo, suno kaj varmeco. Li son is pri la bluaj akvoj kiujn dolça venteto karesas, pri la floroj
bonodoraj sub ielo lazura, pri belaj kuabinoj kiuj dancas kaj kantas. Lin
lulas la kantoj, lin ebriigas la parfumoj, lin karesas la venteto... Li volas sin
levi, sed li ne povas...
Ne o jam falis en densaj eroj, kaj la revanta junulo nenion rimarkis. Li
revivis multajn ajojn el sia infaneco, pri kiuj li neniam plu pensis. Estis anguleto en lia ardeno, kie li iam trovis mortintaii papilion; poste, viza o de
knabineto, kiun li foje vidis, kaj kiu jam de longe mortis. Li pli kaj pli en-
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profundi is en tiu duona dormo, kiam subite dol a vo o lin diris: "Ne dormu, amiko. Dormi en ne o nepre kondukas almorto!"
La junulo mite levis la kapon. Suno,fIoroj kaj revoj fori isfulmorapide,
Lilia aperajo staris en blanka pejza o, kaj la knabo, in vidante, profunde
emocii is.
Kiam Edelvejso sentis fiksatajn sur i la nigrajn okulojn de la fremdulo, i ru i is kaj volis forkuri. Sed la junulo in tíel malgaje rigardis, ke sia
virina koro kompatis lin. i restis. lli rigardis unu la alian longe kaj silente,
kaj ili adia is ar la diino Nokto jam eketendissiajn malhelajn vualojn.
La du infanoj revenis la sekvantajn tagojn, kaj amo senlima balda
enradiki is en iliajkoroj.
La dio Vintro fine tioti rimarkis, kaj li ekkoleregis. Li fari is ankora
pli malmilda oi kutime. Liaj okuloj eligis fulmojn, kaj liaj fortíkaj brakoj elradikigis kelkajn maljunajn abiojn, kvaza ili nur estus kanoj. Vento de teruro skuegis 1' arbaron en kiu ekregis timó kaj angoro.
Vintro tiel furiozis, ar li amis Edelvejson, kiun Frosto al li promesis kiel
edzinon.
La knabino nenioii sciis pri tio, kaj i kviete kaj dol e sia lasis luli de
la amo. La kisoj de l'amato blindigis in, kaj i tute ne estis rimarkinta la
anta signojn de la kolero de Vintro.
Iun tagon, si ne renkontis sian amaton cela kutima loko. i atendis,
i atendadis, sed neniu venis. Tiam ia koro maltrankviligis kaj kun teruro,
i rimarkis en la malproksimeco la perfidajn vualojn de Nebulo, kiuj certe
erarigis la amaton. Si tien volis kuri, sed btuo de galopego altiris ian atenton.
Blankaj evaloj, vitantaj kaj fumantaj pro freneza kurado, glitante
haltis apud i, kaj Vintro, blekante pro kolero saltis al i el sia glitilo.
"Vi, knabina o, perfidis min por ami senta gulon", diris li. "Mi min
ven os! Ploru, velurecaj okuloj, ploru sangajn lanuojn, car vian karulon vi
neniam plu vidos. Kaj estos pro vi, ke li mortos. Estos vi, kiu lin altiros al
la lando de forgeso, de kie oni neniam plu revenas. Vi igos humila kreskajo
kaj vi kreskos tie, kie homa mano malfacile vin povos tu i. Kaj vi, kiu malatis inorton, por i vi laboros altirante viktimojn per via fatala armo.'>
Kaj li tu is Edelvejson per sia fingro, kaj la bela knabino senmovigis.
i, Ho teruro! seki ante kuntiri is, kaj jen, Ce la rando de 1' abismo staris
malgranda kreskajo kun veluraj, blankaj floretoj.
Tiam Vintro foriris, la te ridegante, kaj lia rido enhavis tiom da minacoj, ke io tremis en la irka a oj.
Dume, Nebulo ne rimarkite direkti is alia profundega o, altirante kun si
la malkvietan junulon. Kiam li alvenis e la randafo, li rekonis la lokon, kie
li kutime trovas sian amatinon, sed li vane rigardis kaj vokis. Neniu venis.
Subite io altiris lian atenton. Mire li rimarkis la floretojn, kiujn li neniam
anta e tie vidis, kaj ideo prucis en lia cerbo. "Mi ilin de iros por i," li
pensis. "Estos la unuaj floroj, kiujn i estos ricevinta de mi."
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Li klini is, tu is la florojn, sed glitis kaj falis en 1' abismon, dum terurkriego dis iris l'aeron. La floreto iom tremis, kaj la peza silento regis ree
en la lando de Frosto kaj Ne o...
De post tiu tenipo, multajn viktimojn altiris la armo de Edelvejso,
efektivigante la autaildiron de la senkompata dio, en kíes koro pardono kaj
forgeso ne trovis lokon...
Originale verkis,
LUCETTE

FAES

Premiíta en la XllI-aj F. L.

La Tirteo
Fablo

«Ho — estàs vere flugilhirtige», diràs la malgranda blonda tineidino,
kaj i efektive hirtigas siajn flugilojn.
«Cu vi havas kapdoloron?» zorgeme demandas la tinea patrino, «jes,
jen la rezulto, kiam la knabinoj tro multe studadas».
La malgranda tineido estàs konsiderata kiel ege instruita. La tutan someron i lo adis en pelto de profesoro kaj de tiam i estàs vokata «fra lino doktorino».
ói ja estàs tre ekscitita kaj enspiras la aeron tiel konvulsie, kvaza
i estàs venenigita de naftalino — kaj nur post kelka tempo i kapablas paroli. Jeu la ka zo: Sur statistika nianlibro, kiun la profesoro estàs forgesinta en sia pelto, gi ekkonati is kun librovermo. Kaj tiu i legis al i,kekvindek procentoj de iuj tineoj pereas pro tio, ke ili flugas en la lumon.
«Ne, kiel terure: Oni prípensu, kvindek procentoj. Kiel tio do povas
okazi? i ne povas esti vera.»
La patrino agrene kapjesas: «Jes, infano, tio povas esti gusta. Dekkvin mil el miaj onklinoj mortis tiamaniere, dumil el miaj fratinoj kajankaü
tnia unua amanto, annega noktopapilio, terure pereis pro petrola lampo».
La malgranda tineido senhelpe kaj senkonsole fiksrigardas sian patriiion, «Sed kial do tiom multaj flugas en la lumon, kvankam ili scias, ke
tio estàs nepre dan era? «Povas ja efektive ne esti plezuro bruli i?»
La patrino eme respondas: «Infano mia, vi jam ne vidis la lumon.»
«Ne, certe ne», moke rediras la tineido, «sed Car mi nun scias, kieldauere estàs flugi en in, mi certe evitos fari tion.»
Pripensenie i niordetas ianan ganton, fine i decide kaj fiere diràs:
«Mi estàs konvinkita, ke vi en via malmoda intenco, ka i la dan eron, ne
sufi e atentigis pri la malutileco de la lumo. Certe ne — Car kiel prudenta
tineo tamen povus enflugi in?»
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«Vi ne konas la lumon», ree emas la patrino.
«Kiel malprogresema do estàs panjo», kompateme pensas la tineido.
Kaj la te i diràs: «Tiamaniere nepre ne devas dauri — io devas okazi.
Oni devas klarigi la aferon, kaj precipe al la jtinaj tineoj. Oni devas disdoni
bro urojn, — oni devas kunvenigi la tinearon, oni devas fari paroladojniu tineo devas scii, kiel insekto kaj kiel tineo, kiu dan ero minacas in.»
«Ekzaltita fraülino», murmuras la librovermo, «tenu viajn flugilojn for
de aferoj, kiujn vi ne komprenas.» Li estàs apartulo kaj principe ne povas
toleri studantajn virinojn.
La kunveno fari as grandioza.
Estis la tempo de la generala purigado.
iuj vesta oj kaj tapi oj estis
batataj, tial elvenis ne nur la tineoj el paltoj kaj peltoj, sed anka tiuj el
kurtenoj kaj tapi oj. E tre distinga tinea familio eestas, kiu depost generacioj en nobla izoleco lo adis en damasta soio. Kaj kielfremdaj gastoj
kelke da elegantaj noktpapilioj alvenis, kaj el najbara mona inejo prezenti is cento da «mona inoj» (uonoj).
La malgranda blonda tineido paroladas entuziasmige.
«Tio ja pruvas, ke i ne vane sidadis en pelto de profesoro», fiere diràs
ia patrino, «kaj tanien i estàs tiel modesta.»
«Ni rompu kun la malmoderna kutinio ka i la dangeron», daüradas la
kuraga tineido. «Ne, ni malka e rigardu en gian vizagon — kaj anta io ni
klarigu pri gi la junularon, ni diru al niaj filoj ke estàs daii ere flugi en la lumon—ni malfermu la okulojn de niaj filinoj jes, ni montru al ili la dangeron!»
iuj estàs entuziasmigitaj.
«Vere senanta ju a kapo — efektive moderna tineo», oni flustras en
la orelon de sia najbaro.
«Ni akceptu novan principon por la traktado de tiu gravega problemo.
Ni montru la dangeron — ni ser u la lumon», krias la malgranda blondulino en plej alta ekstazo, «kiam hodia vespere sur labalkono brulos la lampo, ni kunvenos sub gi denove kaj en la brilo de tiu lampo ni juros, neniatn
— neniam flugi en la lumon!»
La tineoj brue apla degas kaj tuj oni fondas novan societon. «Por esigi la flugadon en la lumon», kaj la malgranda tineido estàs elektata unua
prezidanto, kaj iuj ceteraj farigas honoraj membroj, Car neniu volas pagi
kotizon.
***
«Ne, vere, tiom da tineoj mi is nun neniam forbalais», diris la ambristino, kiam i, la sekvantan matenon ordigis la balkonon.
La tuta balkono estis supersemita de mortintaj, forbrulitaj tineoj. Bedaúrinde ili estis tute karbonigintaj, alimaniere oni povus vidi, ke iuj portis la societan insignon sur la maldekstra flugilo.
Plej anta e ku is la malgranda blonda tineido — la brila paroladistino,
ar gi estis la unua kiu flugis en la lumon.
JAKOBO SCHMID
Menciita en XIII F. L.
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«Strofoj por Toska»
(Kvin am-poemetoj)
I

Kun vi, kun vi —
Ho ter' feli a!
Pro am' kaj pasi'
Senti as pli riCa
la kor', oi mi havus monan trezoron.
Vi donas al vivo la rozan koloron!
Sen vi, sen vi —
Sorto [mal oja
Sopira ekkri',
Plendo miifoja
Kreskas ielen el kor' malfeli a
Sen vi Ciukaze mi estus malri a!

Kiam vesperi as
Kantas najtingal'
Dol e en ardeno
Apud akvofal'.
Kiam vesperi as
Kantas mia kor';
Ser as koron vian •
Plena je dolor'.
Kiam vesperi as
Venu, sinjorin',
Apud akvofalo
Kaj la najtingalo
Tuj alvokos min!
IV

III

Meze de l'nokto
Veki is mi;
Seudis radion
De luno al vi.

Venu,
Adoratin' ,
Ke mia ànim'
Vin benu

Meze de l'nokto
Vi son is je mi,
Kiam vin tu is
La luna radi',

Karesu
Sor e min,
Ke neniam mi vin
Forgesu!

Meze de l'nokto
Niaj amsentaj
Pensoj kunvenis
Sur pontoj ar entaj.

Cu ni volas eiam kune iri
Tra la vivo kaj la tersufero,
Esperante, ke la ammistero
Povu kontentecon al ni tiri?
Ciam estàs ja feli o vera amo,
Anstata igebla per nenio;
Car el kora amoharmonio
Supreni as al Dieco brila flamo.

119

KATALUNA ESPERANTISTO

Jen la mia kor'! — Donu la vian,
Ke mi gardu in — luma ekzemplo
De la vera am' — en sankta templo,
Kie vi gardadu anka mian!
Originale verkis
HANS WINDISCH-SARTOWSKY
Premiita en la XIII I. F . L.

Floroj el fojno
K. Binkia.

Mi kolektos zorgoplene
Ciujn florojn de herbej'
el fal ita fojn' matene
kaj internon de lo ej'
per florkronoj mi beligos.
Kiam venos li al kort',
mi per dolça flustra vort'
renkontinte lin haltigos
kaj Ce mi eniri igos
por ripozi post labor'.
Kaj por tio, ke mi sciu,
u li amas iom min,
se demandos li: por kiu
tiuj floroj,hoknabin'
floras kvazaü en gardeno
kaj odoras jen sen Hm' ? mi rakontos nur pri jeno:
ke atendas mi je 1' veno
de junul' el malproksim'..
Kaj ateutos kun sinteno
pri viza a la esprim',
is eldiros la mieno
liajn pensojn pri alveno.
Se la vangoj ru koloraj
i os palaj dum moment',

se la lipoj, kvazaü floroj,
ektremetospro turment' ,
kaj li pala, senespere,
kun klinita la viza '
adia os sen kura ' , —
ho, mi tiam premos vere
lin al brusto kun pasi'
kaj konfesos kun fervoro,
ke nur sola estàs li
en animo kaj en koro;
ke la florojn anta tago
el herbejo Ce la lago
mi kolektis kun penad',
kaj ke estís tiu ago
por li sola, por amat'.
Sed se li kun ercpetolo
malatentos pri la senc'
kaj signifo de parolo,—
ho, jam tiam pri konsolo
ne plu estu laintenc'!
Kaj nek unu scios homo,
kial tiu flora ond'
jen plenigas per aromo
mian ambron en la domo;
ne, neniu eu tutmond'!
Trad. el litova
P . L AP1ENÉ

Premiita e la Floraj Ludoj 1927.
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Biblíografiò
( N i recenzas verkojn duope ricevitajn)
KIEL MORTIS L\

UNUAJ KRISTANOJ. ~ Per leterforma senda o de Julio

Flavio al Kajo Macero, formante bro ui eton 32 - pa an, 19 X 15, priskribas
la a toro J. Kraszewski kortu ajn scenojii de la kristana vivo sub la Nerona
imperio, teruran malliberejon kaj emociigan bu adspektaklon de iuklasaj
romaj personoj, kies nevenkebla spirita elteno e la turmentoj kaj multspeca martirigo, e konvertigas la ekzekutistojn kaj antaíívidigas la definitivan triumfon de Kristanismo.
Korekte tradukis tiun i eltira on el la verko «Chretiènne». Em. Robert.
i estàs a etebla, je 1,50 fr.fr. Ce «Espero Katolika» rue Vaugirard, 55,
Paris-Vl.-J. C. G. ptro.
LA ORIGINO DE LA RELIGIó.—Bro uro 32-pa a, 12 X 18, esperante ver-

kita de Jos. Schmidt, eldonita de Societo «Sankta Mikaelo» en Paris.
En tiel malraultaj pa oj la a toro kondense pritraktas gravegan teologiajon, sed nur laü antropologia natura vidpunkto. Specialaj etnikaj esploradoj Ce la Pigmeoj, kaj la «biogeneza fundamenta le o» de O. Hertwiz
pretígas argumentojn konvinkajn pri la monoteista primitiva ideo de l'homo.
Ciuj religievoluaj teorioj, — kiuj konsideras religion kiel nur subjektivan
ideon, ne kiel fakton absolutan kaj pozitivan — kiel animismo, manismo,
totemismo, feti ismo, magiismo k. c. restas historie nepruveblaj kaj science
falsbazaj, car monoteismo estis la unua diideo. La konceptoj de tiaj teorioj
estàs klare difinitaj en la teksto.
óia legado estàs rekomendinda al iuj sciencistoj kaj al la amantoj de
prireligiaj studoj. Esperanto estàs uzata tute la fundaniente kaj sen ia notinda preseraro. Kvar iuteresaj bildoj ilustras la tekston. Gi estàs a etebla
Ce «Espero Katolika» rue Vaugirard, 55, Paris-Vl, je 3 fr. fr.— J. C. G. ptro.
GREKAJ PAPIRUSOJ.—Kompilis kaj tradukis Dro.JuliusPenndorf. Biblio-

teko Tutmonda n-oj 11-12. Eldonis Rudolf Mosse, Esperanto-Fako,Jerusalemer strasse 46-49, Berlín S. W. 19.-1927, 112 pg. 17 X 10 •/*• Prezo.-1 Rm.
Per la belega veiketo la aútoro prezentas al ni tre interesajn dokumentonjn el la antikva Egiptujo. Kiel valora kaj dankinda tasko estàs tiu de la
ser antoj de la grekaj papirusoj, kiuj prezentas al la amantoj de la glora
lando tre interesajn aspektojn, oni facile povas j gi legante la seriozan kolekton de Dr. Penndorf, al kiu ni uldas pro lia merita tasko grandan daukon'
La diversaj dokumentoj, kiujn la aíítoro de la nomita verketo havigas
al ni lerte ordigitaj, evidentigas kian altan kulturnivelon atingisj multajn
jarojn antaü Kristo la lo antoj de la bela Nilolando. La papirusoj parolas^al
ni pri la historio kaj moroj de la egiptoj, kies le ojn kaj spiritajn esprimojn
oni ja ne superas hodiaü post tiom multaj jarcentoj de konstantaprogresado.
La kompilinto majstre regas la lingvonkaj tio donas plian belecon kaj
valoron al la libro, kiu jam sen tio estàs rekomendinda kaj plia sukceso de
la eldonintoj.— Saljo
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LA VOJAGHO] KAJ AVENTUROJ DE BARONO MUNCHHAUSEN.—El la Angla

tradukis J. D. Applebaum. Biblioteko Tutmonda n-oj 13-14. Eldonis Rudolf
Mosse, Esperanto-Fako, Jerusalemer strasse 46-49, Berlin S. W. 19. 1927>
88 p . 17 X 10 V» prezo: 1 Rm.
Tre nialfacile oni povus trovi pli bonhumorajn rakontojn. De la komenco is la fino de la libro, kies pa ojn vi turnas rapide pro la iani kreskanta intereso, la eksterordinaraj aventuroj de la Barono prezentas al vi
scenojn de granda komika senco, kiu ridigas viu e kontra vole. Por iu
dangera situació la aventurulo havas rimarkindan solvon, kies never ajnecon vi komprenas sed kies spritecon vi adniiras.
La tradukinto estàs bone konata de la esperantistoj kiel stilisto kaj
tio paras al ni la laudon, kiun pro la nova verko meritas Sr. Applebaum.—
Saljo.
JARLIBRO de la Lingva Komitato kaj de ia Akademio.— Eldonita de
nia Oficiala Institució. 1927,32 p . 16 X 12. Mendojn sendu al Esperantista
Centra Librejo, 51, rue de Clichy, Paris, 9. Prezo: 2 fr. fr.
La libro enhavas la regularon de la Lingva Komitato, tiun pri verkoj
rekompencotaj de la Akademio, inforniojn pri la rilatoj inter la Akadetnio)
kaj la Eksterakademia Sekcio por Scianca kaj Teknika Vortaro kaj adresaron de la membroj de la Lingva Komitato kun ceteraj informoj pri la lingvo, kiun iu reprezentas ktp. ó i enhavas anka la Zamenhofan sistemon
pri la landnomoj, pri kiu nia kara prezidanto, Prof. Cart, diràs: Pri tiu i
demando ne ripro u al mi mian insiston: ar se ne respekti la iudividuan
liberecon de la verkistoj sub ilia respondeco estus eraro, aliparte tamen
en lingvaj demandoj, nepre devigaj estàs, por la Oficilialaj Institucioj, la'
konsiloj de la Akademio kaj de la Lingva Komitato, kiuj restas fidelaj al la
Zamenhofa sistemo.
MILIONOJ, KIUJ NUN VIVAS, NENiAM MORios.— EI angla lingvo tradukita. Eldonis Qarda Turó, Biblio —kaj Traktat— Societo, P. F. 15988, Baden,
Argovio, Svisujo. 1927, 80 p . 17 */, X 12. Prezo- 2 respondkuponoj.
Se vi interesi as pri religiaj demandoj kaj.aferoj, vi trovos en la broureto interesajn kritikojn, eble gustaju konsilojn, ktp. « iu kataklismo
estis anta dirita de Kristo, la profeto antauvidis la lastan (oni krompenu
lastan is kiam oni regalos nin per nova) mondmiliton», kaj «plie la profeto
pentras kun belaj vortoj, kiel la tero farigos oportuna logejo por la homo.
La sovagejoj (tuta E ropo, u ne?) kaj stepoj floros kiel rozo, kaj riveretoj
ekfluos en dezertoj. La teio donos sian rikolton, kaj io sur la tero la dos
Dion pro la plenumo de liaj promesoj» u vere? Ni ioni dubas.
Kelkaj idiotismoj, neologismoj kaj eraroj estàs forigindaj en nova eldono.—Saljo.
DiBUK (Inter du mondoj) de S. An-ski.—Volumo 1 de BibliüteKo Beletristika. Eldonanto: J.Alfus, Al. Denbowskiego 10, Krükóv XXII, Polujo
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1927,90 p . 18 X 13- El la juda lingvo tradukis Izrael Lejzerowicz. Prezo:
0,70 sv. fr. afrank.
El la anta parolo ui erpas la jeuajn paragrafojn: «Inter du niondoj,»
jen kie vagadas la meditoj de piaj Hebreoj depost jarcentoj. «Dibuko,» laü
la hebrea legendo, signifas malbonulon, kiu puni is ne trovi ripozon post
sia morto, sed vagi enfreitula korpo. La An-ski i estàs anima kunfandigo
de mortinto kun sia «destinito» vivanta a kunfandigo de du animoj de sin
amantaj honioj post kiam amba cesis vivi. La efa gvidmotivo en la teatrajo ne estàs simpla adoro al la ama problemo, tiel ofta e iuteinpaj poetoj. An-ski vivigas en «Dibuk» la senmortan ideon pri Justeco, pri kies potenco kaj regado súper io la hebrea nació iatn tre forte kredis kaj kredas.
Ni ne trovus pli ustaju vortojn por respeguli la animon de la simpatia
verketo, kiun faràs pli leginda la korekta kaj flua traduko de Lejzorowicz.—
Saljo.
LA EVANQELIO la SanktaMarko.— Londono, 1927,59 p . 11 '/«X 7 llt
Havebla e Esperanta Kolportista Asocio, 64, St. Thomas Road, Finsbury
Park, London N. 4. Prezo: ne montrita.
LA

INDIVIDUALISMA SOCIALISMO de Dro. A. Robertson.— Esperantigis

Liber, 15 p . 13 1ji X 10 '/j. Havebla e Rasa Virina Klubo, 1 bis, rue Coutures Saint-Gervais, Paris 111. Prezo: ne montrita.
GVIDFOLI j PRI DORDRECHT.— Senpage ricevebla de Gemeentebestuui,

Dordrecht. Nederlando.
Pristeribo esperanta ilustrita de belaj fotografa oj sur luksa papero,
i estàs bro uro-allogilo por vizito al tiu altira holanda urbo tre antikva,
interesa,— Dojo.
«INTERNACIONALSTENOGRAFIO», sistemo por iuj lingvoj.— Gvidilo en
Esperanto, de F. de Nunovski.— Eldonejo: [Instituto de Intemacionalstenografio, Essen-Ruhr, Lübeker Strasse, 63. Germanujo,
Jen la bona didaktika libro internaria.
Stenografie la sistemo de F. de Kunovski vere estàs klasebla inter la
bonaj.
Ni do povas sincere rekomendi in.— Dojo.
«UNIVERSALA ESPERANTISTIGILO» de Dro. Benson— Prezo: 0.25 usona

dolaro.— Benson School of Esperanto, Inc. Newark N. J.— U. S. A.
La kvina kaj la sesa brosuroj de tiu bonega lernigilo de Esperanto jam
aperis.
Okaze de la unua ni receuzis pri la metodo kaj diris kial i estàs tre
rekomendinda kiel propagandilo kaj kiel lernigilo tutmonda por nia lingvo.
Ni beda ras ke ni ne koustatis faradon de la granda propagando kiun
meritas la «Universala Esperantistigilo».— Dojo.
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Diversaíoj
Propaganda Kunveno. — En la sidejo de la Esperantista Qrupo el la
Hora Societo "La Lira" Coroleu 15 (S. A.) okazis la 30.an de Julio publika
kunveno enkiu paroladis elokvente pri Esperanto niaj pioniroj Sro ; . Alberich, Grau, Dalmau kaj Valdepenas. Kursoj de Esperanto estàs komencitaj
en la laborema societo. Sukceson ni deziras.
Esperantista klubo Palma. — Por festi la XXI.an datrevenon de la Klubo
okazis la 17.an de Julio en hotelo "Ca's Català" festeno kiu liunvenigis 40
gesaniideanojn el Palma de Mallorca. La prezidan lokon okupis la honora
prezidanto de la Klubo, S-ro Narcís Bofill, S-ro Sebastià Crespí efektiva
prezidanto kaj S-ro Miquel Arbona el la Grupo el Sóller. Post la festeno
parolis Sroj. Bofill, Arbona, Barceló, Massanet, Nicolau, Bordoy, Fuster kaj
Pina kaj oni kantis la esperantistau himnon.
Poste en la sidejo de la Klubo okazis la disdono de la premioj de la literatura konkurso. Premiitoj à estas S-roj A. Arbona, Noguera, Colom,
Meneu kaj Nadal. La premiitaj verkoj estis legataj de siaj respektivaj autoroj kaj kolektis apla dojn. Poste oni malfermis la ekspozicion de esperantaj jumaloj.
Vespere en Teatro Principal okazis literatura kaj muzika festo kiu
estis anka sukceso por la Klubo Esperantista el Palma.
Akceptu la malnova Klubo niajn bondezirojn por longa vivo okaze de
ia XXIa datreveno.
Enciklopedia Akademio"Espero'' estàs la nomo de nova grupo lastatempe stari inta en Barcelona, str. Muntanya, 57, kaj kiu jam kalkulas en
siaj vicoj pli oi cent propagandistojn, kiuj kunfervorokaj entuziasmolaboras por la kulturo de la popolo kaj precipe por la diskonigo de nia Iingvo.
La 3 — an de la kuranta monato paroladis en la sidejo de la Akademio, antaü multnombra eestantaro, nia amiko Jaume Grau Casas.
Ni deziras al niaj novaj kunbatalantoj plej grandan sukceson en iliaj
entreprenoj.
Esperanto en Radio Barcelona. — Lastatempe paroladis antaü la mikrofono de la uomita stacio niaj amikoj Conrad Domènech, S. Alberich Jofre
kaj pastro Joan Font Giralt. Ni estos tre dankaj al la a dintoj, se ili sendos
gratulpo tkarton al Radio Barcelona, Casp, 12, Barcelona.
XLJubileo de Esperanto. — "Paco kaj Amo", la iam vigia Barcelona
societo, organizis okaze de la XL Jubileo tre belan feston, kiu okazis la 7 —
an de la kuranta monato en arbaro apud Sardanyola kaj kiun eestis 125
personoj proksimume. La programo konsistis el diversaj atletaj konkursoj
kaj literatura festo. Diversaj kamaradoj faris paroladojn pri la celo de la
festo, inter aliaj parolis César Gallego, Caralt, S. Alberich kaj Semo Roig.
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Tio i estàs la milito
Franca societo de militkripluloj organizis
feston profite de sia kaso «bonfaran feston» ni
dinis e ni. La programo estàs ilustrita per tiu
nialloga kaj dolora bildo. La saman fotografajon,
lar e pligrandigitan, oni presis sur afi oj algluitaj en la Parizaj stratoj.
Estàs eble ke la «Assotiation de Oueules
Cassés» celis tu i la kompatemajn sentojn de la
publiko en la vasta franca urbo. Sed ajnas al ni
Ke i celis prefere malkvietigi ilin. Pli multe oi
kompaton, i celas terurigon. Tiu kapo, kies homajn trajtojn bombeksplodo forvi is, estàs la
vera bildo de la milito. Anta
i, oni sentas
korpremon. - u ekzistas io en la mondo kio povas pravigi tiujn malfeliCojn?
oni al si demandas.
Egale estàs u la portreto de tiu homa ruina o apartenas almalnova
ranca soldato, a al germana soldato. Egale estàs Cu la afi o estàs gluita
fenia stratoj el Parizo, a en tiuj el Berlino. Al Ciulandaj homoj, kiuj ne
havas malkompateman koron, tiu i terura vizio kvaza diràs: - Ateutu
ja, vi kiuj estàs ankora jutiaj, sanaj, kaj fortaj, vi kiuj eble ne hezitus
denove cedi al armilaro la ven on de la ofendoj kiujn vi supozas vundantaj
via'n patriotismon, atentu ja: tio ei estàs la milito!
La bildo de tiu kriplulo, kiu estàs reproduktita la miloj da ekzempleroj,
estàs malagrabla, estàs malkvietiga, tremiganta pro na zeco; sed i estàs
saniga. Pli konvene oi forturni la okulojn kaj ne voli gin rigardi, estàs,
eble, longe gin rigardadi, dirante al si, gis plena konvinko, ke tio i estàs ja
la milito.
(Kataluna artikolo aperinta en la urnato «La Publicitat»)

ISektoloéo
Nia malnova federaciano, Dro. Segimond Cucurull, kiu, malgraú la juna
a o montri is tre lerta kuracisto, mortis. Lia karaktero altiris iun post la
unua renkontigo kaj tio faris, ke oni estimis lin ie kaj iam. Ni perdis amikon kaj fervoran defendanton de nia ideo. Al liaj familianoj ni devas esprimi nian kondolencon plej sinceran.

Tiu i numero de «Kataluna Esperantisto> estàs submetita al la militista cenzuro.
Presejo Vinyals i Henestrosa, 8. L., Plaça Constitució, 6 : BARCELONA (Sarrià)

Bonstila, belilustrita, ri aspekta kaj diversenhava estàs la sola
teknika gazeto

Internacia RADIO-REVUO
Organo de la Internacia Radio-Asocio.

KONSTANTAJ

FAKOJ:

Mi konstruas — Pa o post Pa o (otiginala popularigata teorio de
Radio) — Radiohumoro — Internacia Radio-Vivo — Tra la RadioGazetaro — Esperanto por radio, Radio per Esperanto — Internacia
Radio-Asocio k. a.

PREMIO

POR

IUJ A B O N A N T O J :

KOLORTABELO DE 99 SKEMOJ
KONKURSO KUN MULTNOMBRAJ PREMIOJ
(i. a. kompieta radio-ricevilo, lutilaro kaj multa] radiajoj).
ABONPREZO (por 12 N.° N.°) UNU DOLARO a egalval. en nacia mono
Petu de la eldonejo la tabelou de FAVORAJ PREZOJ, de
naciaj AGENTE|OJ kaj la kondi ojn de KONKURSO.
efredaktoro: D-ro Pierre Corret.
Redaktoro: In . E. Aisberg.
ELDONEJO: ETIENNE CHIRON. 40, rue de Seine. PARIS-VI

FULLES DE PROPAGANDA
D'ESPERANTO
A dues pessetes el centenar podeu adquirir les fulles de propaganda publicades per la Barcelona Esperanto-Societo. Text en català, arguments de
gran força convincent, útils a tot bon
propagandista.

"Kata[una Esperantisto"
IUMONATA 16-PA A GAZETO

OFICIALA ORGANO
DE LA

Internaciaj Floraj Ludoj
Plej bonaj verkajoj de plej bonaj
a toroj ieaj.
Tradicie tre bona la stilo kaj presó.

Dirigiu les comandes a

Jarabono: 6 svisaj frankoj a l'50 usonaj
dolaroj aü egalvaloro efektivigebla en
Barcelona.

Barcelona Esperanto - Societo

Adr.: Carrer València, 245-BarceIona

Bretón de los Herreros, 18, 1.«, l. a
BARCELONA

Chiuj gazetoj kiuj bonvolos represi nian anoncon, rajtos similan pri si, por ldo bonvolu sendi
tekston pubükigotan.

Estatuts de la Federació Catalana d'Esperantistes
Article primer. — A m b el nom de «Federació Catalana d'Esperantistes» hora constitueix una
federació d'esperantistes en terres de llengua catalana.
Art, segon. — L'objecte de la «F, C. d'E.> és la unió de tots els esperantistes en terres de llengua catalana per a la divulgació i propaganda de l'Esperanto, pels fins de la representació aconseUada en la reunió general del V Congrés Internacional d'Esperanto celebrat a Barcelona, per a
complimentar tots els acords i resolucions que afecten els esperantistes com a col•lectivitat, emanats dels Congressos Internacionals o dels nuclis directors de la llengua del Dr. Zamenhof.
Art. tercer. — 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 iníevior publicat pel cos
de redacció i prèvia acceptació del Comitè Directiu. El preu de l'abonament a la revista serà de sis
pessetes anyals.
Art. quart. — L a «F. C. d'E.» constarà de membres associats i de membres isolats; els primers
seran íederats per mitjà de l'entitat a la qual pertanyen i els altres direclament i en caràcter
particular.
Els diversos organismes perianyents a la «F. C. d ; E.» contribuiran al seu sosteniment amb la
quota quatrímestral, pagada a la bestreta, de 0'40 ptes. almenys per cada soci i els individuals amb
una quota mínima de 3'50 ptes. anuals, també pagada a la bestreta.
Art. cinquè. — L a *F. C. d'E.» serà regida per un Comitè Directiu, renovable cada any, corrposl de President, Vice-president, Secretari, Vice-secretari, Comptador, Caixer, Administrador i
quatre Vocals.
Art. sisè. — El Comitè de la «F. C. d'E.» convocarà almenys una vegada a l'any, en diferents
localitats, durant la primavera i en dia festiu, tots els seus federats, en Assemblea o Congrés general, en el qual. prèvia ordre del dia, hom donarà compte als assistents dels treballs i gestions
acomplerts? pel referit Comitè Directiu durant el seu exercici, hom acordarà el lloc on deurà celebrar-se el vinent Congrés o Assemblea, hom nomenarà els individus que deuran constituir el Comitè
el pròxim exercici, i hom discutirà les proposicions que hagin estat presentades abans de la sortida
del número de la revista anunciant el Congrés o Assemblea, i anunciades en l'ordre del dia.
Art. setè — El Comitè serà facultat per a crear les seccions que cregui més convenients per a la
prosperitat de la - F . C. d'E.» i de l'Esperanto, les juntes de les quals seran renovades per cada Co
mite de bell nou elegit.
Serà president nat de cada secció un individu del Comitè designat pel mateix.
Art. vuitè. — Tots els esperantistes pertanyents a organitzacions federades tindran veu i vot en
les Assemblees anuals, però el seu vot serà delegable al president d'un grup o una altra persona
qualificada, prèvia la presentació dels corresponents carnets de soci.
Art. novè. —Tots els acords de les Assemblees o Congressos seran presos per majoria absoluta
de vots dels socis assistents. Les esmenes que puguin presentar-se a aquest reglament deuran ésser
presentades amb la deguda antelació per tal d'incloure-les en l'ordre del dia i publicades en la seva
totalitat, puix que només podran ésser discutides i aprovades en les Assemblees o Congressos
generals.
Art. desè. — _<* llengua oficial de la «F. C. d'E.» serà l'Esperanto, podent també emprar-se la
catalana en les Assemblees.
Art. onzè.—Aquesta «F. C. d'E.» podrà actuar mentre compti amb dues col•lectivitats organitzades o trenta membres isolats. En cas de dissolució, previ acord d'ella, l'actiu existent serà lliurat al
caixer de la Representació Constant de les Societats Nacionals Esperantistes.
Art. transitori.

— La «F. C. d'E.» serà domiciliada a Barcelona, carrer València, 245.
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OFICIALA ORGANO DE LA KATALUNA ESPERANTISTA
FEDERACIÓ KAJ DE LA INTEKNA IAJ FLORA] LUDOJ

Sobre l'Esperanto per "Radio Barcelona"
"L'esperanto és una genial plasmació del fons lingüístic indo-europeu
en un idioma que pot traduir meravellosament tota expressió de cultura, de
sentiment i de pensament de tot poble i de tot home.
L'idioma internacional de Zamenhof és una realitat que fa respecte als
mateixos intel•lectuals que se n'havien rigut. Es una realitat que va fonent
una pila de prejudicis filològics, de falsos academicismes, que abans de l'esperantisme semblaven postulats definitius.
Els senyors intel•lectuals, els senyors professors que encara no l'han après,
ja no gosen malparlar-ne, ja prefereixen emmudir, si no coneixen l'esperanto
prou bé, i, si el saben, si ja poden llegir-hi Tolstoí i Bertrana, Leibniz i
Cervantes, Sheakespeare i Pla, ja són senyors esperantistes com Richet i
Collinsou, Flügel i Privat, Bovet i Barrera.
La j en Esperanto no sona gutural, africana ni germànica, sinó llatina,
italiana, grega; no és aspra slnójdolça. No es diu Pako ka Amo, sinó Paco
kaj Amo — Pau i Amor;— nifilo kaíi fratoh, sinó filoj kaj fratoj — fills i
germans.
Hispanujo o Hispaulando, Francujo o Frauclaudo, Anglujo o Anglando,
Gerniaimjo o Geruianlando, ltalujo o Itallaudo, Katalunujo o Katalunlando,
etc. volen dir el país — laudo — o continent — ujo — dels hispanoj — espanyols — francoj — francesos — angloj — anglesos — germaaoj — alemanys, — italoj — italians — katalunoj — catalans, etc. I així també es diu
poniujo o bé pomarbo, la pomera, erizujo o erizarbo, el cirerer, pirujo o
pirarbo, la perera, persüínjo o persikarbo, el presseguer, etc. I els qui diuen
filoïi ka frato , Anglu o ka Angloh són precisament els no esperantistes,
els qui no saben l'esperanto, els qui encara en son ignorants i ridículs detractors. Si no voleu pertànyer més als ignorants de l'idioma internacional,
adreceu-vos als grups o societats esperantistes que l'ensenya fi o a la Federació Esperantista, València, 245, a Barcelona.
A totes les estacions de Ràdio va fent-se ús cada cop més positiu de,
l'esperanto, i això ens permetrà de fer-les totes comprensibles internacionalment, totes per a cada ràdio-audient de tot reco de món, i cada ràdio-audieut capaç per a t ites les estacions de qualsevol país.
Mi vin salutas, kaj dankas vian atenton.
Us saludo i agraeixo la vostra atenció. — Salut!"
DELFí DALMAU
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D I R E K T O R O :

M A R I A N

S O L A

Kiu mi estàs?
Aldo Palazzesc i

u mi estàs poeto? —
Tute nenia.
Nur unu tre strangan vorton skribas
La plumo de mia animo: —
«Frenezo»...
Eble peutristo mi estàs? —
Anka ne. :
Havas nur unu koloron
La paietro de mia animo: —
«Melankolion»...
Cu do — muzikisto? —
Des malpli.
Solé unu noto vibras
Sub tu oj de mia animo: —
»Nostalgio»...
u estàs mi... kio?
Pli bone, se mi metos
Vitron antaü la koro,
Por ke la mondo vidu
Kiu mi estàs: —
Akrobatò de mia animo.
El la itala:
N. HOHLOV.
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Rubekola Kanto
(Lasta letero)

Migrante tra l'arbaro kaj la niontoj
De la mirbela liejtnolando, ion
Guante, kion ajn Naturo ri a
Al adiiiiremo nia malavare
Donadis; altajn rokojn surgrimpaiite
Kiela plej maloftaj floroj nin
óojigis; la vivadon de la bestoj
Ka observante, seu moveto ia
Malanta arbeta o densfolia
La kanton de la birdoj a skultante
—Ho! dol memoroj pri naturstudado! —
Karulo, ni ja estis feli egaj.
Komuna estis io: flor' trovita
Kaj sento, oja a raal oja, kiu
La koron de l'amiko emociis.
Nur kiam mi, la rubekolan kanton
A dante, ion ajnis forgesonta,
Kvankam modesta nur la arto estàs
De tiij birdo, vi sendube sentis,
Ke tra la koro mia tremas io
De I' via ne konata. Gojon kaj
Doloron vi en la okuloj vidis
De la kunulo. Jen iliaj ka zoj
Anta la morto de mi malka otaj.
í

Vi konas, niemvidinte, la íiaskigan
Vila on mian, en kamparori a,
Sed de rnaturamiko mal atata.
Nur kulturataj kampoj; nek arbaro,
Nek mont' nek erikejo lin ojigas.
Sed post la vintra dormo aiikaü tie
Printempas, herboj verdas, Cerizujoj
Promese blankas sub iela bluo,
Parfumas violetoj, birdoj kantas.
La ne eblaukan erizujfloraron
En la ardeno patra mi neniam
Forgesi povos; ofte de l'plej alta
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Bran eto rubekolo gajekantis,
Sonanta ru a floro inter mutaj.
Neniu kamparano cesis plugi,
Por in a skulti, sed malalte inter
Du bran oj depomuj' kurbtrunka, flanko
e flanko, ni sidadis, du infanoj,
La arnia blondbukleta Marievo,
De l'rica muelisto la filino,
Kaj mi. En la barilo disiganta
La du gardenoju, nur de ni konata
Mallar a difekta o ne viditajn.
Najbarvizitojn al la par' ebligis.
Sidante tie kune sur la bran o
La rubekolan kanton ni uadis
Kaj iam ni disputis pri problemo
Malnova: kial do la birdo kantas?
La kunulino diris ke la patró
Klarigis in: la birdo sin deklaras
La posedanto de l'gardena caso
Al vermoj, ra poj, papilioj, niu oj;
ói ne permesos, ke alia birdo
Samspeca asu en la irka a o,
Kaj kantas: tie i mi estàs re o.
Ho ne! mi diris, tion mia onklo
Pli bone scias. Ho! se ei lin konus,
La arbariston de la Sankta Monto.
La Monto kiu bluas malproksime
e l'horizonto —ei ja konas in.
Li konas iun arbon, citin planton
La floron kaj la frukton; la dan ere
Koleran apron kaj la kapreolon,
La cervon, kiuj nokte pa ti adas—
Li scias, kie kaj je kiu horo
La bongustajojn li mortpafipovos.
La birdojn, krom perdrik' kaj urogalo,
Malfacilege alirebla besto,
Tial fieriganta la kaptinton,
La birdojn li ne Casas, sed li konas
El ili iun; e nur kelkajn sonojn
A dinte li cin diràs: estàs turdo,
Silvio, rubekolo; senerare!
Kaj iun li imitas kaj instigas
Respondi se ei tion a di povus!
Estàs amuza interpatolado.
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Li do komprenas ilin, kredtt Manjo!
Kaj li al mi klarigis—rubekolon
Ni estis a skultantaj—ke la birdo
Allogas kunulinon per la kanto.
Ci, ci! li vokas, venu! restu iam
e mi, ni kune faru neston, kune
La vermon asu kaj fugeman niu on;
Ni kune kovu kvinon da ovetoj,
Ni kune havu idojn, karajn idojn,
Gepatre nutru, flegu kaj irmadu
Kaj kune amu ilin, amu kiel
Ci, ci min amos, kiel cin mi amos.
Atente la klarigon is la fino
La kunulino a dis kaj — obstine
Asertis: tamen mia patró diràs
Ke provokilo estàs la birdkanto,
Militprovoko. — Ne! amdeklarado!
Aüskultu nur la dol ajn du vortetojn
Ci, ci! ci mia karulino venu!
Mi cin atendas. Ci, ci estu mia!
Sed ree i asertis: militvoko.
Ne! amdeklaro, diris mi. Ni luktis
— Infana sinpravigo kaj popola! —
Sed ar la manojn mi bezonis ambaü
Por in kaj min restigi sur la bran o
De la pomujo, mi la kontra eman
Bu on nur per la mia povis fermi.
Sub la floranta erizujo tiel
La du infanoj sidis disputante
Pri amo kaj malpaco. La malpaco
Ne da ris, in printenipa venkis amo.
Kaj la birdeto kantis el floraro:
— Ci ci koro infana! ci ci amo printenipa
Feli o plej pura! dol ega sentado!
Ci ci daúru príntempo! ci ci amo ne niortu!
II
Aro da jaroj pasis. Jen la sarna
Kamparebeno, el la vintra dormo
Ekvigli anta, sub la same blua
ielo jeu la sarna erizujo
Arege floras en la sama patra
ardeno. io sarna. Mi malsama.
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Malfeli ega sur la pomujtrunko
Mi sidas, la pafilon en la mano.
Mi plej volonte al mi niem direktus.
Solena sonas bronzsonorilegoj,
Ekpafoj festaj, ojkriado, poste
Orgenmuziko de V vila pre ejo:
De mia amikino sur la bran o
Kun mi a dinta rubekolajnkantojn,
De Marievo la edzi a festo.
Perfido? Ne! Nenies kulpo. Sorto!
Naturamilco, post la gimnazia
Lernado mi ekstudis la naturajn
Sciencojn: la vivadon de la bestoj,
La ravajn florojn — amo korpigita —
La tonigitajn praestajajn restojn,
Kiuj sciigas nin pri vivularoj
Anta jarmilionoj ekzistíntaj —
Miraj sciencoj, sed nur la spiriton
Nutrantaj, beda rinde! Mi ne povis
De hejmo la estigon jam pripensi.
Sendube ia patró estis ri a,
Sed vivi je la kostoj de bopatro
Mi estis tro fiera.
Marievon
Nenio ja malhelpis edzini i.
Abia kresko, bildo de saneco,
Samtempe delikata kiel rozo,
De l'patio grandan doton lícevonta —
Ne mankis svati antoj, senkompate
Malakceptitaj iuj. Nun okazis,
Ke fama pentrartisto la permeson
in pentri petis; la portreto balda
Ankora pli famigis lin — kaj in.
e la piedo de la Sankta Monto
Urbeto ku as industrie riCa.
El tie la plej ri a fabrikisto
La bildon vidis de la belulino,
Ekkonis in, svati is, malsukcesis.
Silente i atendis vorton, kiun
Mi estis ne dironta. Sed la patró
Malpaciencis. Prave. La filino
Prokraston petis — nepre senutilan,
Car mi silentis. Tial i obeis
La patron, kaj je tiu hor'printempa,
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Anta l'altaro - Ho! mi ne kura is
Finpensi tion sub la eiizujo
Memorigaiita min pri nia amo
iiifana. Jen eksonis dol a kanto
De rubekolo. Sur la sama branèo
ói sidis, kiel tiam sidis birdo
Samspeca, kaj la saman kanton kantis.
Ci, ei! i vókis la rubekolinon,
Min ne atentis, sed malluni' de 1' koro
Pensigis min, ke i malla das, mokas:
Ci ci trofierulo, stulta homo,
Feli o estis eia: la plej bela,
La plej aminda, pura kaj bonkora
Knabino amis cin, sindone amis,
Kaj ci oferis tiun amtrezoron
Al eia fiereco. Nun alia
in atne irka prenos, nun alia
— Mi ne fina dis in, mi ekkoleris;
Ekpafo; gi silentas, falas teren,
La verdan herbon, blankajn lekantetojn
Per sia varma sango ru igonte.
Sed mi, vidinte la plendindan birdon
Rigidi anta Ce l'piedoj miaj,
Ekkonscii is ke mi senutile,
Malprave la heroldon de l'printempo
Mortigis, kaj frakasis la pafilon
De l'onklo donacitan sur la trunko
De la pomujo. Seuutila pento.
De tiam mi ne a dis rubekolon
Pri l'amo kanti; ili ajnis iuj
Al mi ripro i la kruelan agon.
III
Post jartrideko la maljuna onklo,
Blankbarba nun, forlasis la arbaron,
Eklo is emerite en la sarna
Urbeto, kie anka i lo adis.
Sed nuí dum kelkaj jaioj li ripozon
òuanta estis. Baldaü mi scii is
Ke li malsanas. Ne, li ne malsanis,
La iainsanegulo, sedmortonta
Li estis, kiel je a tunmateno,
Kiam post prujna nokto reaperas
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La suno, lacaj sed ne de irataj
Folioj velkaj dol e falas teren.
Mi alrapidis, lastan havigonte
Al li kaj mi ojegon de revido,
Sed strange: malgraú la deziro baldaú
Alveni, jen e la unua domo
De la urbeto min haltigis kanto
De birdo. Rubekolo je la griza
Vespero de malseka malgajiga
Aütuna tago kautis sian kanton
Printempan. Cu printempa? estis io
Malsama, malpli oja, sed pli dol a,
Pli kora; mi ne povis ne a skulti.
Malgraú pluveto, malgraú la rigardoj
Scivolema aj de la urbetanoj
Mi staris Ce la krado longan tempon,
Kial mi venis, preskaú forgesante.
La kara onklo, iam tiom vigia,
Estis senforta nun, sed ne en lito
Mi trafis lin; en sia apogse o
Li sidis e fajreto pinkonusa.
•
Kiom da ojo brilis en la bluaj
asistokuloj, kiam li min vidis!
Li ne parolis multe; pli oi vortoj
Manpremo diris, kiu longe dauris.
Li bone sciis ke li nun forlasos
La belan mondon kun arbaroj verdaj,
Gajiga aso, kantemigaj vinoj.
Sed kvietkore li pri l'estontajo
Parolis ridetante: kara nevo,
Ci vidas min kaj aúdas lastafoje.
Sed kiam ci tramigros la arbaron,
Kiun amigis mi al ci — u vere? —
Pensu pri tiu, kiu cin tra i
Gvidadis. Aúskultante iuu birdon,
Kun kies kanto rai cin konatigis
Imagu ke la onkl'al ci parolas!
Je tiuj vortoj mi memoris kaj
Rakontis pri la rubekola kanto
A dita. — e l'unua domo? li
Demandis, tie lo as sinjorino.
Sed ci in kouas, estàs la filino
De la najbaro via. La plendinda
Virino ne plie resani i povis
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De post la militmorto deia filo.
Hodiaií mi scii is ke i estàs
Mortonta. — Ve, mortiiita! Mi ek eniis.
Kiel la rubekolon mi devi is
A skulti, mi nun sciis, kaj la kauton
Mi ree aüdis kaj komprenis jene:
Ci ci koroinfana! ci ci amo printempa
Feli o plej rava! dol ega sentado!
Printempo ne dauris, nun grizas a tuno.
Ho! kiom kore sonis tiuj vortoj!
Ci ci homo kruela, heroldon printempan
Mortiginta, la kulpou de eia doloro
Pardonas la amo, la amo ne esas.
Pardono dankeginda, sed pli grava
Pentigas kuipo, kulpo kontra l'amo.
Ci ci pro fierec'perfidinta la amon,
Senpekigita pro l'amo senpeka,
Pro l'amo purkora, malegoista
Ci esigu la penton, cin pardonas la amo.
Ne birdo, tion kantis i, kaj mi
Responde flustris: dankon, Marievo!
Mian sekreton nun la kara onklo
Ekkonis, li komprenis niu kaj longe
Silentis sian hundon karesante.
Fine li petis: Faru al mi ojon!
Kantu — de longe mi ne aüdis gin —
La kauton pri la gaja asistaro!
Kaj mi stari is kaj kun firma vo o
Ekkantis.
La mortintoj vokas min.
La mondo estàs bela, sed mi tien
Deziras iri, kien iii logas.
Al vi mi nun malka is mian koron.
AdiaCilkiam rubekolokantos,
En via koro revivigu nin!
Dankon pro via kunmigrad' Adia !
E D . JUNG

Pieiniita en la XIÍTaj Internacia Floraj Ludoj.
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Postparolo
al «Beethoven, Verkoj kaj vivo.»
de L, Schmidí

La plena verkaro de Beethoveu prezentas la rimarkindaii fenomeiion,
ke «(junecaj) brulo kaj impulso» (kiel oni kutimas diri) ne trovi as komence, sed fiue de artista evoluo. e la komeiico de sia vojo li, senkatena en
la vivo, kiel artisto estàs sin regauta, modeste sin retenanta, pli singardema oi sin anta en etema. Trankvile li konkeras iom post iom la grundon,
sur kiu li intencas verki. Malgra ia genieco kaj interna memstareco nenio estàs pli nialproksinia al lia persono oi ribelo kontra la ekzistanta.
Klareco, glateco, fornia simetrio estàs al li kondi aro por la artisme bela,
kaj nur per la grandeco kaj originaleco de siaj malfruaj verkoj, male, estàs
fermentado, bolado. Nea dite nova io pu as al formi ado kaj faràs al si'
proprajn, ankoraü ne iritajn vojojn. La matura, maljuniganta majstro sentas sin supera al sia irka ajo, suvereua re o en novkonkeritaj regnoj. Sed
kion ajn li kreas, i portas en si siajn le ojn kaj naski as ne malpli organe
oi la fruverkoj kunligitaj ankoraü kun la tradició. Tial estàs malpravaj tiuj,
kiuj citas Beethoveu'on autaüulo de siaj arbitraj novajprovoj kaj konscie
revoluciaj ideoj. Li sciis, kion li faris kaj povis diri sen memfiereco, kiam
iu, por pravigi propran senregulecon, atentigis pri liberecoj en la verkoj de
l'niajstro: «Mi rajtas tion — vi ne!» Se li hodia tage veki us kaj vidus, kio
fari is el la arto, por kiu li oferis sian vivon, liakolero elver i us súper liaj
dis iploj. La gusta Beethoven-kulto centre lokigos precipe la organan, la
internan neceson de lia agado kaj celos, ke la sento pri respondeco, la sankta seriozeco, kiuju li iaui konservis al la arto, estu instiga ekzemplo al
ni kaj iuj venontaj generacioj porimitado.
La pensado de Beethoven estis kosmopolita, lia verkado altutmonda.
Kaj tamen, li estis unu el la plej germanaj majstroj! Lia germaneco ne estis
elmontrita naciismo; sed tiom profunde radikis lia tuta esenco, lia homeco
kaj lia tuta arto en la hejma tero, ke li povis elkreski nur el i, ke ekster
i li estus tute neimagebla. Tion sentis la germana popolo dum la niondmilito, kiam irifu is al li kiel al nacia sanktulo. La Beethoven-kulto ne sen
tre profunda kaiízo atingis sian kulminacion dum la jaroj 1914a — 1917a.
Malrapide, sed konstante i estis kreskinta. Lakontra diro, spertíta de
Beethoven kiel de iuj geniuloj dum la vivo, muti is, us kiam la morto estis lin forpreninta el la disputo de la opinioj. La senpere sekvinta epoko,
certe ne malii a je ermoj al nova, fekunda evoluo, ne prezentas personojn
kapablajn kompari sin kun li rilate al krea povo kaj originaleco. Des pli
kreskis la figuro de Beethoven, jti pli oni malproksimi is de li. Por la samtempuloj, se entute ili lin komprenis, li estis ankoraü objekto de respektplena preska timema admiro; por la posteuloj li fari as rapidege unu el
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la plej konataj kaj adorataj aperajoj, altiranta al si malgra Handel, Bach
kaj Mozart laplej ardan amon de iuj klasoj. E tiugrade kaptis la entuziasmo por Beethoven, laikojn kaj fakulojn, ke depost proksimuine la duo110 de l'jarcento li signifas simple la sintezon de io granda en la niuziko.
Neniun alian nomon irka vebas tiel intima brilo, neniu alia enpenetris
tiom profiuide la popolon. La diro de Schumanii parolita en senlima adoro:
«Kiu rajtas arogi, laüdi Beethoven'on?» estàs nur troemfaza eho de tio, kio
vivas en la konscio de l'tuta popolo. La tuta kulturmondo rekonas hodiaií
en Beethoven ne nur la absolutau reganton de la tonoj, sed unu el la plej
grandaj spiritoj de iuj tempoj kaj metas lin en la vicon de viroj,kiel Luther, Kant, Goethe.
Sed kio atigas al ni i tiun majstron anta io, kio ligas nin al li per
tiaj fortaj ligiloj kaj donas al liaj tonoj tian uerezisteblan potencon súper
seutaro kaj ecaro?
En la niuziko, kiel, bone komprenite, en iu arto agadas laborante kaj
formante du efelementoj diveisaj la sia naturo, e ne malofte sin kontrabatalantaj. La unu estàs la puré artista instinkto, la uo pri ludo, pri kreado, pri foruiado de la rimedoj kaj de la artaj ekstera oj. i tiu, por nonii in
tiel, objektiva arto estàs sencela, sed ne sensenca; gi servas al la belo per
si niem kaj povas enhavi profundan kosman signifon. La alia elemento estàs la impulso, eldiri ion per la artajo, fari in perilo de animaj sentoj kaj
abstraktaj pensoj (per helpo de tonpentra oj e por bildi materiaju imagojn).
En tia aperformo la arto ne tumas sin nur al la fantazio, sed anka al sentaro kaj intelekto. La historie evidenti as i tiu duismo ne malkoneble —
kvankam ne severe disigite — kiel postsekvo de unu al alia. Tial ke la instigo al arta kreado fontas el la homabezono pri interkomuniko, sekvas nesubpremeble al unu kre-maniero la alia, kaj la evoluantaj transiroj de l'pure
artista al la psi e emociiga prezentas tion, kion ni nomas histoiia evoluo.
ia muziko unue estàs formlingvo, poste esprimarto.
En la XIXa jarcento Beethoven signas la punkton, e kiu tia transiro,
tia aiita ensalto plej senteble rimarki as. Lia muziko ja ligi as al la pasinteco produktinta jam tiom da belajoj; sed i ser as kaj parolas novan lingvon. Nova epoko ekestas. Al la kreinto de la Pathétique, Appassionata,
Eroica kaj lXa Simfoiiio io formala estàs nenio pli oi nura rimedo por la
celo, lia celo estàs la esprimo, la prezentado de animaj traviva oj. En lia
bezono de intenseco de l'esprimo li transpasis vaste la limoju, kiujn estis
metinta al si antaüa estetiko, kaj ofendis iafoje la koncepton pri belo de
siaj kuiitempuloj. Tamen ne en la kvanto da pasio trovi is la propre nova,
estontsukcesa de lia maniero, sed en la pliigita subjektivismo, kiun li konfesis. Kompreueble tio ne validas por iuj liaj verkoj, sed tamen por la decidaj. Jam ne estàs la subtiligo de tipe homaj sentoj, eneralaj sentoj, nek
ankaíí la objektivigo de dramecaj figuioj (kiel proksiniume Ce Mozart),kion
celas Beethoven. En la Missa Solemnis, kie li pritraktas sian Dionkaj sian
ktedon, en Fidelio, al kiu lin entuziasmigis sole la ideo pri senrezerva sin-
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dono kaj nerompebla fideleco, en la sonatoj, simfonioj kaj kamermuzikajoj
ie estàs la Mio, la propra personeco de l'tonpoeto, kiu luktas por esprintpovo, deziregas sin komuniki. La niondo kian li vidis in, liaj ojoj kaj suferoj, lia sopiro kaj lia memsavo — jeu i io formas la enhavon de iuj verkoj estantaj en ilia tutajo nenio alia oi muzikaj memkonfesoj. Per i tiu
subjektivismo de l'sentado devis balda sekvi la subjektivismo de l'kreado.
La malnovaj foimprincipoj iam pli kaj pli rompi is. Tial Beethoven staras
e la komenco de nova epoko, iniciatis interne kaj ekstere la modernan raovadon, influís al Berlioz, Liszt, Wagner, Brahms, Bruckner, Mylo, Richard
Strauss kaj uijn pliiiovulojn. Li estis filo de revolucia tempo, de libera
Rejnlando, kaj kiel li, mal atante ian konvencion, en sia ekstera agado ne
submetis sin al ia devigo, tiel li ankaü batalis por la libereco de artista
konfesrajto, tiel li volis detrui iujn malhelpantajn barojn kaj nur kiel homo
stari anta homo. i tiu en la muziko nova forto de l'esprimkapablo estàs
unue, kiu havigis al li la potencon, la e on en la koroj de la tutmondo.
La forto de l'esprimo— kaj tamen la beleco en i. ar tio, konsiderante
ion, estàs memorinda: Beethoven ne estis unu el la revoluciuloj, el la profetoj predikantaj arbitrecon kaj senregulecon. Lia estetika koncepto estis
forte konturita, kaj nur malofte—en liaj lastaj piansonatoj kaj kvartetoj
kreitaj en la vespero de lia vivo plena de maldol ajoj, dum la mistikaj enprofundi oj en la kreaj solecoj de absoluta surdulo — li kelkfoje in skuis.
Sed uste pro tio, ke li tnalgraü plej intensa pasieco de l'sento neniam nialatentis formon kaj klarecon de la ideo, ke li restis fidela al la idealo de
l'belo kaj de la natureco, tial li efikas sur Ciuj, estàs komuna al iuj kaj egale komprenebla. i io, certe, sur bazo de geuia, unika, specife muzika forma kaj senta kapablo. ar kion utilas en la arto la plej geniaj intencoj, se
ne garantias ilian efektivigon la krea talento, la plenkvanto da sentoj!
Kaj krome tria cirkonstanco aldoni as: Beethoven estis profundanime
etika naturo. La iutaga o ne altiris lin, la home malalta ajnis al li neinda
por arta esprimo. Lia patoso iam estis altnivela. Li societi is en la solvo
de plej altaj problemoj kun la grandaj spiritoj de la homaro. Lia temo estis
la heroo, lia feli deziro la sopiro al interna savo, al da ra morala perfekti o.
Li konis la batalou altrudatan de la vivo al iu ajn, kaj li ser is la solvon.
Súper la steloj li trovis in. Tiel la admiregiuda muzikisto fari is pastro. En
siaj plej belaj kaj plej signifoplenaj kreajoj li iam ree kaj ree pritraktas la
heroan temon, kaj e pli oi pri la aganta, li pensis pri la suferanta kaj venkanta heroeco. Ja li niem tiom multe kaj tiom profunde suferadis! Kaj jen
la efka zo, kial lia muziko efikas tiel nekompareble sur la homoj: aüskultante i tiujn kompona ojn iu el ni povas rilatigi al si mem la enhavon. Ni
seutas nin altenigitaj, liberigitaj de ia terpezo. Neniam Beethoven lasas
nin foriri premitaj, turmentitaj a konsternitaj; lia arto naskita el homa suferado, sed tamen supertera volas emociigi, nekonsterni. Sortobatoj — batalo — venko. Ce lafino staras iam la ojo.
Tial Beethoven estàs al ni signo de forto kaj alti o, firma posedo, kian
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neniu alia nació de l'niondo povas nomi propra o. La amo al li estàs pli oi
afero de artkompreno, de gusto: i estàs konfeso al pli alta homeco, estàs
adoro antaú la grandeco kaj sankteco de arta revelació.
El germana lingvo tradukis

JOSEP BERGER
Menciita en la XlIIaj Internaciaj Floraj Ludoj.

i tiu postparolo estàs eltira o el la libro «Beethoven. Verkoj kaj vivo»
de Leopold Schmidt. ói aperis en Wegweiser-Verlag Berlín en la jaro
1924.a (Trad.)
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La Maljunulo de la Montaro
Antaú raultaj, multegaj jaroj, anta oi la renaskiga lumo de l'kristanismo lumigis ei tiujn Insulojn kaj ekziligis el la koro de niaj antaüuloj la
kulton al Bathala 1) kaj la Anitoj 2) regadis en la nordaj niontoj de Luzono
maljuna Apo 3) dèspota, senkreda, avara kaj, anta io, kruela.
Li estis ri ega, posedis milojn kaj milojn da fortaj inaj ta roj, bubaloj
kaj porkoj indi enaj. La Apo tre fieris pro ili kaj nur fordonis unu, se oni
pagis al li la prezon preska Clara fabelan kiun li postulis. Liaj pa tistoj
estis tiom multnombraj, ke ili solaj kun siaj familioj formis specon de kabanaro kun cento da mizeraj doma oj.
Kaj okazis, ke iujare terurega sekeco bruligis tiujn regionojn. La fontoj,
e la lar ega rivero proksima elseki is kaj en ia fluejo de delikata sablo
ne vidi is pli oi nura rubandeto de la líkva elemento, kiu iutage pli kaj pli
maldiki is.
Por eviti la morti on de siaj bestoj, la kruela Apo malpermesis decide
al siaj pa tistoj la uzon de I'akvo en tiuj Cirka a oj, kaj ili, por ne inorti pro
soifo, devis iri al lokoj tre distancaj, porhivigi al si akvon; viiinoj kaj infanoj sin dedi is al tiu okupado, tial ke al la viroj estis malpermesite forlasi

1) La Dio de la tagaloj.
2) Bonaj spiritoj.
3) Suvereno.
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la brutarojn. Tiu laboro sen esa, nome supreniri malsupreniri montojn
por ser o de malproksimaj fontoj, traiii distancojn konsiderindajn kurbigite sub la pezo de grandaj ujoj plenaj de l'altvaloí a likvajo, kune kun la nialboua nutrado, ar la sekeco estis elCerpinta la setnitajojn, subfosis la mizeran ekzistadon de la montaranoj kaj stranga malsano ilin dekonumis.
Timegigite pro la epidemio minacanta detrui la popoleton, lli sin direktis al
la Maljunulo plej a a de la tribo, kiu oficis kiel efpastro kaj petis lin interveni favore al ili Ce la kolerigita Kabuniano 1) kiu ilin tiel punis.
La efpastro konsilis al ili soleni «Kanjarojn» 2) dum tri sinsekvaj noktoj kaj bu i tri taürojn, tri bubalojn kaj tri potkojn, la plej belajn el la kabanaro. La pa tistoj estis «Kajlianoj» 3) nenion posedantaj sur la tero, kaj
ne havis ion por pagi ilin kaj tial ili senesperi is; ili sciis, ke la koro de l'avara Apo estàs pli nialmola oi la roko kaj ke li ne permesos al ili tu i e nur
unu beston senpage, sed la amo al iliaj gefiloj kaj edzinoj donis al ili kuraon por prezenti i anta li kaj peti lin kun interplektitaj manoj kaj ploremaj
okuloj, ke li permesu al ili elpreni el la brutaro la necesajn bestojn por la
festadode l'Kanjaro. lli ne trompi is! La senkreda Apo turnis al ili la dorson,
minacante al ilikruelajn punojn, se ili kura us tu i nur unu[haron de liaj
bestoj.
Kun la morto en la animo ili rehejmeniris. Aj ! La mortemeco plii is, la
malsano jetis sin sur virinojn kaj infanojn kun sova eco. Car estis malsanaj kaj preskaú mortantaj e la plej fortaj, kiu irus por ser i akvon en la
malproksimaj riveroj? Kaj al tiuj niem, kiom da tempo restos por vivi?
Lamalri aj Kajüaiioj ekscititaj de l'amo al la vivo, frenezigitaj vidi en
agonio la karuioju de siaj koroj kaj firmege kredantaj, ke nur per la festado
del'pentofara ofero mildi us la dia kolero kaj savi us iliaj edzinoj, gefiloj
kaj ili mem, per gesto de vireca ribelo forjetis la tradician obeemon kaj subrneti on uldatajn al sia Apo kaj mastro, kaj preninte el la brutaro la trj
plej bonajn ekzemplerojn ili bu is ilin meznokte en la densejo de l'arbaro.
Ili festis la Kanjarou, trinkante Basi 4) dancante siajn milite-religiajn dancojn irka kelkaj tonamasoj starigitaj honore al siaj Anitoj, inter ra kaj
krioj kaj frapsonoj de Qansa 5).
Ili esperis, ke la ceremonio estos nerimarkota de l'Apo; tiom multnombraj estàs liaj brutaroj kaj li lo as tiom malproksime!
Sed ili eraris; sur la transa riverbordo, sur elstarajo reganta la irka aojn havis sian bienon la maljuna Apo. En la nokto de l'Kanjaro liaj linkokuloj ekvidis malproksime Iumoju ínovigantajn kaj poste la rebrilon de
brilanta tiparo, li a dis la surdigitan pro la distanco bruadon de l'Gansa

1)
efdio de la Igorotoj.
2) Religia ceremoniaro.
3) Sklavoj.
4) Vino farita el la suko de speco de palmarbetoj.
5) Speco de tamtamo.
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kaj suspektante la kaiízon, la morgaiían tagon li prezentis sin eu la kabanaro de la pa tistoj. Tiuj, simplaj kaj veremaj, koníesis la veron. Iniagu la
furiozecon de la maljuiia despoto, kiam li konstatis la malnniltan efikon de
siaj minacoj! Blinda pro furiozo li disbatis la altaron kaj preninte tri infanojn, ne a skultante la plendojn kaj petegojn de la gepatroj, li etis ilin kapanta en en la riveron dirante:—Se la Anitoj bezonas oferojn, jen i tiuj!
Nokte, terurega kaj furioza ventego skurgis la montaran regionon, fulmoj kaj tondroj sin sekvis sen ese, pluvis torente, ajuis kvazaü la ielaj
kluzoj falis malsupren kaj la mondo estàs subakvi onta. u tio eble estàs
la ven o de l'Anito, de l'Granda Agno 1) kolerigita per la saknlegio farita
de l'Apo? demandis sin la montaranoj duonmortaj pro timó kaj aflikto. Post
nokto pezinkuba la suno lumigis pejza on dezertigitan kaj mal ojigan; kolosaj arboj ku is sur la tero. Akvo ru a a kaj turba veligis In lar an riveron, kun mu oj de incitata monstro; preska iuj dometoj estis renversitaj
kaj la vastaj brutejoj malplenaj. Gebovaroj, bubaloj kaj porkoj estis malaperintaj Ciuj kaj kiom ajn oni ser is sur montoj kaj en valoj, oni ne trovis
eC la plej malgrandan postesignon de ili.
Post senrezultaj esploroj oni sercís la Apon, por komuniki al li tiel
strangan kiel nekompreneblan malaperon, sed anka lin oni ne trovis; sur la
loko okupita de lia bieno tonego granita kaj nigra havanta homan formon,
rekti is altfiere. Kiam la superakvoj retiri is, oni vidis, ke la fundo rivera
fakte estis kovrita per miloj kaj miloj da strangformaj tonoj, iuj gigantaj,
aliaj malgrandetaj.
Terurigite la lo antoj forkuris por iam de tiu malbenita loko, kaj iliaj
posteuloj rakontadas de patroj al filoj, ke fulmradio karbigis la malbonan
Apon, kiun la anitoj transformis en rokon malmolankiel lia korokaj nigran
kiel lia animo kaj ke la brutaroj, kiujn pastis iliaj anta uloj, ku as tonigitaj sur la fundo de l'rivero Bued, egale kiel ilia posedinto.

Se foje vi supreniros al Bagnio, pasante tra Benguet Road, anta oi
atingi la postenon n-ro I, vi vidos la potencan riveron de la legendo, preska
sekan kaj serpentumantan je mejloj kaj mejloj kun ia lar a fluejo kovrita
per nenonibreblaj tonoj, kaj pli alte, ne malproksime de l'Zigzago, la nigran rokajon de V «Maljunulo de la Montaro» (The Old Man of the Mountain), kiuankora ajnasspiti la ielon.
JOSEP BERGER
1) Granda Rivero de norda Luzono; Rivero Bued el Benguet estàs unu
el iaj potencaj branCoj.
Mencíit» en la XlIIaj lnternaciaj Floraj Ludoj
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La Senmotteco
De Maurice Maeterlinck

En tiu nova epoko kiun ni eniras kaj kiam religioj ne plu respondas al
grandaj deniandoj de la homaro, unu el problemoj pri kiu oni sin demandas
kun pli da nialtrankvilo estàs tiu de la iranstoinba vivo. u kun la niorto
Cio cesas? Cu postvivado estàs imagebla? Kien ni iràs, kio ni fari as? Kio
atendas nin trans la i ompebla iluzio kiun ni nomas la ekzistado? En la minuto kiam nia koro haltas, u la materio a la animo triumfas, Cu eterna lumo
a la senfina ombro komencas?
Kiel io ekzistanta ni estàs nepereontaj. Ni ne povas koncepti ke io
perdi as en la universo. Apud la senfino ni ne povas iinagi neiiia on kie matèria atomo falas kaj nuli as. Cio estanta eterne estos, io estàs, kaj nenio
estos kio ne estàs nun. Sen tio oni devus kredi ke nia cerbo havas nenion
komunan kun la universo por kies kompreno i penadas. Oni devus e diri
ke i funkcias inverse al tiu, kio ne estàs tre probabla, ar fine, i povas
nur esti ia reflekto.
Kio ajnas perei a almena malaperi kaj anstata i i, estàs laformoj kaj
modeloj per kiuj ni perceptas la nepereontan materion; sed ni ne scias al kiuj
realajoj respondas tiuj fantomoj. lli estàs la teksajo de la rubando kiu, almetita al niaj okuloj, donas al tiuj, pro la premo kiu blindigas ilin, Ciujn bildojn
de nia vivo. Kiam tiu rubando estàs formetita kio restas? Cu ni eniras en
la realecon kiu nepre ekzistas tie; a e la fantomoj niem esas por ni sian
ekzistadon?
II
Ke neniigo estàs neebla, ke post nia niorto io daüras kaj ke nenio
pereas: jen kio ne tre interesas nin. Sola punkto kiu nin tu as, en tiu eterna
persistado, estàs la sorto de tiu parteto de nia vivo kiu perceptisla fenomenojn duni nia ekzistado. Ni in nomas nia konscienco au nia «mi». Tiu
«mi», tiel kiel ni gin komprenas kiam ni pripensas la sekvojn de ia detruado, estàs nek nia animo nek nia korpo, Car ni rekonas ke unu kaj alia
estàs nur sen ese renovi antaj fluoj. u i estàs nemovebla punkto kiu
estàs nek la formo nek la substanco, iam evoluanta, nek la vivo, ka zo a
efekto de formo kaj substanco? Neeble estàs ja al ni kapti a difini in, diri
kie i lo as. Kiam oni volas porti sin is lasta fonto ia, oni ne trovas pli
oi vicon da rememoroj, serion da ideoj ceteremalklaraj kaj varieblaj, kaj
alligitaj al instinkto meni de la vivo; serion da ideoj cetere nialklaraj kaj
vjrieblaj, kaj alligitaj al instinkto men de la vivo; serion da kutinioj de nia
sentado kaj da konsciaj aú senkonsciaj reagoj kontra la nin irka antajn
feiKnneiiojii. Resume, la plej fiksa punkto de tiu nebulozo estàs nia memoro, kiu aliflanke ajuas tre ekstera, tre akcesora kapablo, almenaü unu el
malplej solidaj el nia cerbo, unu el tiuj plej rapide malaperantaj pro plej
eta anceligo de nia farto. «Tio i meni, tre uste diiis angla poeto, insiste
postulanta la eternecon estàs tio kio en mi pereos».
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III
Negrave; tiu «mi», tiel necerta, tiel nekaptebla, tiel for ovi anta kaj
tiel delikata, estàs tiel forte la centro de nia estajo, interesas nin tiel ekskluzive, ke la tuta realo de nia vivo malaperas antau tiu cí fantomo. Al ni
estàs absolute indiferente ke duni la eterneco, nia korpo a ia substanco,
konu iajn feli on kaj gloron, spertu plej belegajn kaj agrablegajn transformi ojn, fari u floro, parfumo, belajo, lumo, etero, stelo; estàs tute indiferente al ni ke nia inteligenteco ampleksi u por miksi i kun la vivo de la
mondoj, in koinpreui kaj regadi. Nia instinkto estàs konvinkita ke io i
ne tu os nin, ne donos al ni ian plezuron, ne okazos al ni inem, se nur tiu
memoro pri kelkaj faktoj, preskaíi iain sensignifaj, ne akompanos nin kaj
ne estos atestauto de tïnj neimageblaj feli oj. Estàs al mi egale ke la plej
altaj partoj, la plej liberaj, la plej belaj el niia spirito estu eterne vivantaj
kaj luniantaj en la plej superaj ojoj; ili ne plu estàs miaj, mi ne plu ilin
konas. La morto fortran is la reton da nervoj au rememoroj kiu ilin ligís al,
mi ne scias kiu, centro kie trovi as la punkto kiun mi sentas esti mia tuta
estajo. Tiel detran itaj kaj flugpendantaj en la spaco kaj tempo, ilia sorto
estàs al mi tiel fremda kiel tiu de la plej malproksimaj steloj. io okazanta
ekzistas por mi se nur mi povas giti rilatigi al tiu mistera estajo, kiu sidas
mi ne scias kie kaj precize en neniu parto; kiun mi kondukas kvazafl spegulon tra tiu i tnondo kies fenomenoj korpi as nur kiam ili estàs tie reílektataj.
IV
Tiel, nia sopiro al senmorteco detrui as per sia formulo niem, car ni
bazas tutan valoron de nia postvivo sur unu el akcesoraj kaj plej nedatíraj
partoj el nia vivo. Al ni ajnas ke se nia ekzistado ne povas dauri kun la
plejmulto da mizeroj, da malgravajoj kaj mankoj gin karakterizantaj, nenio
distiugos in el tiu de ceteraj estajoj; ke i fari os guto da nescieco en la
oceano da nekonatajoj, kaj de tiam, io sekvonta tute ne interesas nin.
Kian senmortecon oni povas promesi al homoj kiuj preskafi necese
koiuprenas in tiel? Kion fari al tio? diràs al ni infana sed profunda instinkto. ia senmorteco kiu ne trenadas tra la eterneco, kvazaü la ferbulo de la
punlaborulo kia ni estis, tiun strangan konsciencon for itan dum kelkaj
agititaj jaroj, ia senmorteco ne portanta tiun neforvi eblan signon de nia
personeco, estàs por ni kvaza i tute ne estus. La plimulto el la religioj
bone tion koinpreuis, kaj ili kalkulis kun tiu instinko kiu deziras kaj
samtetnpe detruas la postvivon. Jen kial la katolika eklezio, irante gis la
plej primitivaj esperoj garantias al ni ne nur kompletan pesiston de nia «mi»,
sed e la revivigon en nia propra karno.
EI la franca trad.
MARIAN SOLÀ

(da rigoia)
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La Vivo
Anta granda tendó brue zumishomainaso aviderigardanta lapitoreskajn multpromesaju afi ojn. Belaj laudoj kaj feli aj aventuroj estis alloge
prezeutitaj sur ili, Kaj sarae alloge, inviteme sonis la vo o de klasike pala
arlekeno:
—Eniru Ci tien, gesinjoroj! inj eniru senhezite: ri uloj, infanoj studentoj, raalri uloj, beluloj, soldatoj, malvirtuloj, honestuloj, malbeluloj, a uloj
kaj iuj aliaj. En tiu i tendó ateudas vin niultaj agiablajoj. Vi travi vos en
i la plej belajn momentojn. iuj viaj esperoj, iuj deziroj viaj, — plenumios i tie. Ankora neniu elirinta el nia tendó esprimis sian malkontenton. Do ne atendu, ne perdu plu la valoran tempon, eniru!...
Tiel parolis la arlekeno longe kaj konvinkige. La allogaj bildoj, la unutona prometema vo o — , io i kvaza hipnotigadis la homojii. Kaj unu
post la alia ili eniradis la tendon pagante la enirpagon,
Interne regis griza duonmallumo. En la vastan tendegon apeiia penetradis la bruo de la homamaso. laj nigre vestitaj fantomsimilaj estajoj indikadis al la enirantoj iliajn lokojn. La honioj sidi is kaj sidi inte komencis
atendi. Kion? Ili niem ne sciis precize, sed oni promesis al ili ion nialprecizan pri agiablajoj ilin Ci tie ateudantaj. Do ili atendis kun forta espero...
La silento penetris la grizan mallumon, interplekti antekun i. Apena
distingeblaj estis la linioj de la tendó. lo peza, nedifinebla rezultis el tiu
miksajo de sensoneco kaj senlumeco. Sajnis ke io pli kaj pli profundigadis...
Minutoj forpasadis. La homoj Ciam atendis, sed iotn post iom timó ekpremadis iliajn cerbojn per siaj molaj mauoj. La spirado haltadis,fajreto de
malkvieteco kuradis en la okuloj...
Minutoj forpasadis... u minutoj? Eble jarcentoj, eble eternecoj... La
homoj ankora atendis.. Sed ili atendis jam senespere, sciante ke ili estàs
trompitaj, ke neniu prezentado okazos, ke mensogis la arlekeno kaj malveraj estis liaj prornesoj. lli tamen atendis... atendis is la fino.
Ankoraü pli niallume fari is en la tendó. Pli peza i is la silento kaj pli
angora la humoro de la eestantoj. lli atendis la finon senpacience kaj tamen
time.
Kaj jen ies vo o de ie proklamis:
—Fino.
Kaj malrapide, kun malsuprenklinitaj kapoj kaj vaganta rigardo la homoj eliradis straton. La elirintojn rapide irka is la atendantoj kaj superutis ilin per demandoj.
—Cu estàs interesa la prezentado? Cu valoras tien eniri?...
— Ho jes! Estàs tre interese. Rigardti niem! — respondis la elirintoj
false ridetante.
Neniu el ili diris la veron, ar ili hontis esti tiel infanece trompitaj...
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Alloge sonis la vo o de l'arlekeno, inviteme aspektis la multkoloraj
afi oj kaj en tendon eniradis novaj grupoj da homoj...
Junulokun ciellazure bluaj okuloj demandis Maljunulon—Vi estàs ja sa a, ho Maljunulo! Vi vivas jam multajn, multajn jarojn.
Vi havas sperton kaj vi konas la vivon. Diru al mi sincere: u la vivo valoras ke oni travivu in?
Nur momenton hezitis la Maljunulo kaj poste per firma vo o, ne rigardante en la bluajn profundajn okulojn, li respondis:
— Jes, i valoras.
Junulo ne rimarkis kiel ru eti is la vangoj de maljunulo.' li rapide kuris
la ardenon de l'vivo por de iri tie la plej belajn rozojn... Kiel profunde
vundas iliaj dornoj...!
E. AISBERQ
Premiita en la Xlllaj lnternaciaj Floraj Ludoj.

Bibliografio
( N i recenzas verkojn duope ticevitajn)

de A. S. Pu kiti.— El la rusa lingvo tradulis M. idlovskaja. Biblioteko Tutmonda n-oj 15-17. Eldonis Rufolf Mosse, EsperantoFako, Jerusalemer strasse 46-49, Berlin S. W. 19,-1927,176 p . 17 X 10 '/2.
Prezo: 1.50 Rm.
La aütoro, la verko meni kaj la tradukintino estàs internacie konataj.
«La Kapitanfilino», kiun oni tradukis en diversajn lingvojn, estàs salutinda
akiro por nia literaturo, kiu per tio ricevas plian valoron, tiom pli ke ni uldas la tradukon al la atata idlovskaja kio garantias ian lingvan bonecon.
Pu kin distingi as per la frapanta realeco, kiun li donas al siaj verkoj.
Lia stilo estàs klara, preciza kaj arma. idlovskaja sukcesis redoni en Esperanto tiujn specialajn ecojn de la aütoro. «La Kapitanfilino» prezentas al
ni historiajn epizodojn el la Pugacòv-a ribelo, okaziitta en la apudvolgaj
gubernioj.Pu kin simple prisktibas la karakteron kaj morojndela tiamaj
homoj kaj en formo de romano kunligas la historian aspekton kun ama
aventuro.
LA KAPITANFILO
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La traduko meritas ies la don el iuj vidpunktoj. Tio faràs ke ni devas
laüdila verkoh tüte malka e, rekomeudante tujan a eton.— SALJO.
LA HOMA LINGVO. — Originale verkis W. E. Collinson. Biblioteko Tutmonda n-oj 18-19. Eldonis Rudolf Mosse, Esperanto-Fako, Jerusalemer
stasse 46-49, Berlin S. W. 19.-1927, 96 pg. 17 X 10 '/»• Prezo: l Rm.
Tian lingvistikan verkon ni ne posedis ankoiaCi en Esperanto. Lingvoscienco estàs duoble interesa en Esperanto pro la rolo meni de nia lingvo
kaj tio sendube helpos la balda anel erpi onde la eldono. Tiaj verkoj honoras ne nur la a toron sed la lingvon niem en kiu ili estàs skribitaj.
Collinson kompetente disvolvas sian temon kaj pri liaj teorioj ni devas
plene konsenti. El la jenaj apitroj konsistas la verko: La naturo de la lingvo,
Skizo de fonetiko, La bestaj krioj, La infana lingvo, Lingvaj an oj, Disi o
kaj unui o, Fremdaj influoj, Lingvo kiel karakterizilo de la parolantoj kaj
La klasifiko de la lingvoj. iu apitro estàs interese kaj detale pritraktata.
La specialeco de la temo postulas kelkajn neologismojn, kiujn lerte enkondukas la a toro.
Kun granda ojo ni salutas la elvenon de la verko, kies legadon ni varme rekomendas al iuj studemuloj. — SALJO.

de Janusz Korczak.—El la pola lingvo tradukis
Anna Weinstein. Biblioteko Tutmonda n-o 20. Eldonis Rudolf Mosse, Esperanto-Fako, Jerusalemer strase 46-49, Berlin S,W. 19.-1927,64 p . 17X10'/»•
Prezo; 0.50 Rm.
Kvankam la titolo anoncas «Bonhumoraj Rakontoj», en vero oni ne
povas diri, ke ili estàs bonhumoraj. Ciu rakonto estàs plena de serioza analizo de diversaj flaukoj maldol aj de la vivo. Korczak fami is danke al siaj
brilaj verkoj pri kaj por la infanoj kaj per tio donis plian valoron al la atinda pola literaturo, kiun ni povis koni kank'al la multaj tradukoj, kiujn ni
navas en Esperanto.
La tradukintino lerte uzas nian lingvon. Al la glata stilo de la traduko
aldonu la armon kaj profundan sencon ironian de iu rakonto kaj vi komprenos kial ni rekomendas la a eton al iuj. — SALJO.
BONHUMORAJ RAKONTOJ

HISTORIO DE LA LINGVO ESPERANTO. — EDMOND PRIVAT. — La Movado
1900-1927. Eldonis Ferdinand Hirt & Sohn en Leipzig. 199 pa oj. Artà koverto.
Esperanto estàs jam pli maljuna oi multaj el iaj fervoluroj. Raporto
pri la movado estàs do afero kiu povas kaj devas interesi la esperantistojn. S-ro Privat kiu de sia tuta vivo estàs ligita al la internacilingva movado estàs sendube tiu persono kiu pli bpne konas iujn okazintajoju de
Esperantujo kaj sekve tiu kiu plej bone kaj uste povas verki tiun
grandan raporton. Li tion faràs per lar aj skizoj preterlasante detalajojn
kiuj povus lacigi la leganton. De la legado de nia historio oni erpas grandan bonon, nia esperantisteco, se eble, plivigli as. Ni havas antaü ni la
kuragau kaj heroan agauon de niaj plej fruaj piouiroj, ni vidas kiajn ba-
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rojn kiajn dan erojn la mondlingvaideo travenkis kaj tio donas al ni kura on por plua batalado. La ekzemplo de niaj ne plu vivantaj sambatalantoj devigu uin firme teni nian standardoii.
Ofte ni vidas kiel multaj personoj nuntempe venas al niaj kursoj
lernas bone Esperanton kaj tuj poste ni nepln vidas ilin en niaj vicoj. lli
konas la lingvon ili ne estàs esperantistoj. lli ne konscias la grandegan laboron kiun reprezentas la unua disvasti o de Esperanto. Al ili ni donu por
legi la verkon de S-ro Privat kaj i estu por ili atestanto de la granda kvanto da fervoro kaj penado kiu estis necesa por atingi la nunaii staton. Eble
tiel ili anka klopodos per siaj fortoj helpi la niovadon kaj esos kredi ke
la aferoj antaüeniras sen ies pu ado.
Pri la lingvo estàs superflue paroli: kiani mi finas la legadon de libro
kiel tia mi ne povas ne pensi denove ke la elpenso de Zamenhof estàs mirindajo. — M. S.
Eldonita de Pollanda Esperanto Delegitaro. Havebla e Administrejo de «Pola Esperantisto» Warzswa, Smolenska 9. Prezo 1,50 zloty. Pa oj 110, diversaj ilustrajoj.
Jen nova gvidlibro ampleksa pri sendependa Polujo. Kiu estus ahta vidinta anta deko da jaroj la revivi on de tiu malnova nació dispartigita inter tri el la plej potencaj e iopaj tatoj? Plej fortikaj kasteloj tamen
falas. Poloj neniam Cesis esperi pri la sorto de propà patrujo. Jen ekzemplo.
La libro enhavas interesajn statistikojn pri lo antaro, vasteco, agrikulturo k. c. Per ili oni vidas ke la grandeco i estàs nun unu el la
plej gravaj e ropaj tatoj. Vasta priskribo de la efurbo estàs la unua apitro de la libro kiu anka enhavas priskribon de Danzig, Lwow, Lodz,
Krakow kaj aliaj pli malgrandaj urboj. Belaj fotografajoj ilustras la libron kiu estàs tre bone kaj korekte redaktita kaj invitas al veturado al
Pollando. Ni sincere rekomendas la verkon al niaj Iegantoj. — M. S.
POLLANDO KAJ GDANSIC—

— Dr. Emil Pfeífer. Sprachen-BücherTagblatt-Bibliotek nr. 541-542-87 pa oj; prezo nemontrita. Eldonita de «Steyrermühlen Wien 1 Wollzeile 20. — Tiu- i libro kiu apartenas al serio de
legolibroj, el kiuj iu havas la saman tekston en du malsamaj lingvoj,estàs
tre interesa verko egale bona por tiuj kiuj lernas Esperanton kaj tiuj kiuj
volas lerni la germanan lingvon. Gi entenas konipletan liston de anekdotoj
kaj sprita oj erpitaj el diversaj landoj kaj klare rakontitaj. Jen specimeno
debonhunioro: Vagabondo: «Cu vi douacus al mi unu frankon, kara sinjorino, por ke mi povu viziti mian familíon? «Sinjorino: «Certe, bona viro. Jen
vi havas unu frankon. Kie estàs via familio? «Vagabondo: «En kiuo». — Mi
kura us fari al la kompilinto rlpro eton: kelkaj radikoj kiuj ajnas al mi
superfluaj.— M. S.
WELTHUMOR IN ESPERANTO.

— 37 ilustrajoj, 9 landkartoj, 102pa oj,
bela arta japanstila koverto. Traduko de Japana Esperanto Instituto. EldoGVIDLIBRETO POR JAPANLANDO.
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nita de Japana Ministerio de tat-Fervojoj Tokio. Senpaga, petu in rekte
al la Ministerio.
Jen verko kiu povas per si sola varbi indiferentulon kaj kiu klare montras la aton kiun por nia lingvo oni havas en la oficialaj japanaj rondoj. La
verko montras interesajn statistikojn pri la orienta insulo, korektajn kartojn
de la diversaj provincoj de la lando kun fotogi afajoj de la urboj kaj raportoj
pri iliaj plej gravaj vidinda oj. La bildoj estàs tre sa e elektitaj por allogi la
turiston. Vera regalo por okcidentano. Mi konsilas al niaj legantoj ke ili
petu la libron, tralegu in, inontru gin al neesperantistoj kaj seililiavassufi e da tempo ili veturu al Japanlando por konstatigi ke la lando efektive
respondas al la beleco de la reklamo. — M. S.
NATURSCIENCO MONDKONCEPTO RELIGIó de Dro. JohannesReinke. Tra-

dukis el germana lingvo Ewald Brenken. Eldonita de Katolika Mondo
Koéln-Lindenthal 159 pa oj. Prezo nemontrita, — La verko estàs sendube
tre interesa, kaj i pruvas ke en niaj modernaj tempoj, de multaj kalumniitaj kiel materialista], tamen oni publikigas kaj legas librojn kiuj parolas al
ni pri problemoj de la spirito kaj metafiziko. Nia epoko estàs karakterizata
per la disradiado de nia intelekto en iujn direktojn, nia intelekto konsiderata kiel la intelekto de la homa speco samtempe kiam la iudividua intelekto pli kaj pli special as. iu atos konstati ke en Esperanto oni publikigas
oíte verkojn sciencajn kaj ne sole beletristikajn: tio montras efektivan
progreson kaj neniel intancas esti malla do de beletristiko. Tion dirinte mi
devas beda ri ke la tradukinto de la verko ne donis al ni ion pli bonan: la
verko tre interesa en sia originalo u8»havis la ancon renkonti bonan tradukanton: novaj vortoj trovi as tute nenecesaj, suíikso ende uzata en preska
iuj pa oj (mi verkas en Esperanto jam de dudek jaroj almena kaj mi sincere koníesas ke mi netrovis ankora la okazon uzi sufikson enda) kaj precipe la stilo estàs tute ne alloga. Mi konsüus alia tradukinto ke li legu la
verkojn de Zamenhof, Kabe kaj aliaj klasikuloj kaj post dek jaroj de tia
ekzercado li deuove traduku la verkon pri kiu mi recenzas. Mi estàs tute
certa ke la traduko neniel similos la uunan. Tiatn la a toro posedos tiun
supernacian stilon kiu hodiaíi mankas al li ankoraü —. M. S.
KONGRESLIBRO SóLLER.—25 pa

oj kun ilustra oj. Redaktita de la Organiza Komitato de la XIV Kongreso de K. E. F. 5-7 de Junio 1927a.
La libro tre korekte redaktita estàs gvidlibro de Sóller la bela baleara
urbeto, i entenas krom tio la programon de la Kongreso, la noniojn de la
samideanoj el kiuj konsistis la Organiza Komitato, la Direkta Komitato de
la Federació kaj la liston de kongresanoj, federacianoj kaj aligintaj grupoj.
Ni gratulas la aíítorojn por la bonega laboro. — M. S.
a

Tiu d numero de «Kataluna Esperantisto» estàs submetita al la miliüsta cenzuro.
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Díversaioj
Kataluna Vespero en Praha.— Ni ricevis de afabla samideano la jenan
raporton pri «Kataluna vespero», kiun Esperaniísta kltibo en Praha (CehaJ
aran is je honoro de 20-jara esperantisteco de ia prezidanto S-ro Hromada.
La salonego en «Palaco de Sindikatoj» estis tutplena, ar alvenis multaj gastoj. La programo montri is tiel interesa, ke oni devis niulton pli detale
priparoli oi oni enerale intencis. Tial oni devis post du horoj interrompi la
kunvenon por da rigi la programon venontfoje, t. e. post unu semajno.
Post honorigo de la jubilanto S-ro Hromada per paroladeto de sekretario de la klubo S-ro konsilanto Koutek, parolis D-ro Cestmir Parma pri
kataluna lando kaj popolo, pri la kataluna lingvo kompare al hispana, itala
kaj franca, kaj li priskribis kiel la historio de la lingvo estàs samtempe historio de la kataluna popolo kaj atentigis je mirinda simileco tiurilata inter
e a kaj kataluna lingvoj. Fine li image voja is kun la eestantoj tra la kataluna teritorio helpe de ricevitaj bildoj. La bildoj de moderna pentrarto
kataluna pla is al Ciuj treege, same la statuo moderna de Sankta Georgo,
de la skulptisto Llimona.
Poste parolis S-ro Ginz, premiito e la Internaciaj Floraj Ludoj, precipe
instigante al partopreno de ili. Oni montris samtempe fotografajon de la
festo de Floraj Ludoj, kaj F-ino Richtrovà deklamis la poemon «Al Fra lino
Caterina Muntaner, Re ino de la Floraj Ludoj» de Jaume Grau Casas el liaj
«Novaj Amaj Poemoj»,
Sekvis pa zo, post kiu S-ro Echtner parolis pri literaturo kataluna
kompare al literaturo e a. Li substrekis speciala ojn katalunajn kaj priskribis pli detale kelkajn aíítorojn. Fine li prelegis «Pri Esperanto» de Xenius kaj parton pri adia o de Anaksagoro de Periklo (Pompeu Gener).
Estis jam malfrue kaj oni devis prokrasti la programon —deklamojn,
recita oju, popolajn kantojn katalunajn, por la venonta fojo.
En la dua kunveno, F-ino Richtrovà Iegis poemojn el «Kataluna Antologio», S-ino Parma ludis piane kaj F-ino Rouskovà kantis popolkantojn.
Fine F-ino Richtrovà, post dekminuta pa zo, recitis el la vere bonegaj
«Novaj Amaj Poemoj».
La bildoj pri kataluna arto kaj naturbela oj estos ekzpoziciataj en la
Praha klubo.
Esperanto Ce Radio Barcelona. — La anoncisto de Radio Barcelona
Ce la fermo de la stacio uzas diversajn lingvojn por sciigi la Cesigon de la
disa digado. Lastatempe li lernislakutimaii frazon en Esperanto kaj uzas
tiun Ci lingvon inter la aliaj. Tio estàs nova pruvo pri la speciala ato.kiun
guas nia lingvo Ce tiu stacio.
Esperanto Ce Oficiala Lernejo. — e la Oficiala Laborlernejo, kiun
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siibtenas la Barcelona Diputació, oni organizas dum somero lakursojn, kiujn
petas difinita nombro da lernantoj. Antaü la komenco de la kursoj tridek ok
lernantoj petis kurson de Esperanto. La Direktoro de la lernejo sin turnis
al KEF. petante kompetentau profesoron. Sro. Artur Domènech preuis sur
sin tiun taskou kaj la kurso okazis kun granda sukcero sub lia sperta gvido.
Festo e Paco kaj Amo.— «Paco kaj Amo» anoncas por la 16-a de oktobro eksterordinaran feston por festumi la XX datrevenon de la fondi o
de la Societo. Estàs auoncitaj literaturaj kaj teatraj festoj kaj festeno. Ni
deziras grandan sukceson al la malnova kunbatalanto, kiu kun granda entuziasmo kaj sukceso iatu batalis por nia afero.
Sukcesaj paroladoj de S. Alberich, J. Grau, kaj D.Dalmau okozis e «Supercelo» kaj «Acadèmia Politècnica», novaj grupoj kaj kura aj batalantoj
por Esperanto, kaj en «Nova Sento», la jam malnova vigia grupo.
Kiu deziras okazigi en sia urbo nian XVan Kongreson?.—Pm la diritaj
cirkonstancoj en nia anta a numero, niaj samideanoj en Navàs ne povas
organizi in, e post peto kaj provoj.
Lafl niaj Statutoj, iuj samideanoj en katalunlingva teritorio, tio estàs,
ne nur en Katalunujo, sed anka en Rusiljono, Balearaj Insuloj kaj Valencio
povas ali i al nia Federació kaj organizi iajn kongresojn interkonsente, en
sia urbo a urbeto. La balearaj esperantistoj jam dufoje tre sukcese kaj dankinde tion faris. Rusiljonaj, Valenciaj kamaradoj, Cu vi? — La nuna graveco
de la Internaciaj Floraj Ludoj, la helpemo de la Katalunujaj esperantistoj
kura igu vin!
Amikoj.—Nian alvokon «Respondu, amiko», respondis per donacoj de
50 ptoj iu: Fino. Louise Briggs, nia malnova karega samideanino el Anglujo, nia kara Bofill el Palma kaj Sro. Hans Windisch-Sartowsky, nia estimata
poeto el Gernianujo, preuiiita florludinto, kies uomon erare ni nur aperigis
en la generala listo de la menciitoj, ansta citi in efe inter la premütoj»
Malpli taleuta kaj malavara samideano estus plendinta, a koleri inta kontraií ni protiu erarokiu ka is la Cefen meriton. Sro. Hans. Windisch-Sartowsky, kontraüe, faris mondonacon por nia Federació, por ke nia agado
por Esperanto kaj la Internada Literaturo estu da rigata. — Dankon!—
DELFI DALMAU.

Du junaj fra linoj kaj Korneliino.—Du. noveloj el la bonekzemplaj de
Mi aelo de Cervantes. (Tutmondfama a toro de «Kilioto».) Tradukitaj de
Julio Mangada Rosenorn. Hispana Esperanto-Biblioteko, Madrid (Hisp.),
Glorieta de Bilbao, 5.—1927.-70 p . 13:19 cm. Prezo 1.75 sv. fk. aü 3
resp-kup.
Komandanto Mangada aperigis pluan volurneton de klasika deveno en
la Hispana Esp.-Biblioteko. Kompaiante la tiadukon kun la originalo, mi
konstatas iurilatan algustigon, sed bedaíiiinde ankaü tro la vortan tradu-
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kon je hispaiiismoj spicitan. Modela tradukado estàs arto,kiu postulas art*
iston. lli estàs maloítaj en Esperantujo.
Tre atentinda ajuas al mi sciigo je la fino de V libro, ke balda elvenos
kompleta traduko de Don Ki oto (en 32-pa aj sinsekvaj kejeroj). Mi konsilas al s-ro M., ke li kune kuu aliaj lingvospertaj samideanoj prizorgu la gigantan laborem kaj submetu la manuskripton al severa kritiko de diverslandaj kompetentuloj. Tia mondfama verko devas resti majstrajo ankafl en Esperanta traduko. — «Man ujo» ne pla as al mi. Pro kio ne «de la Manca»?
u en «Man ujo» lo as «man oj»? Oui evitu troan Esperantigon de propraj
nomoj, precipe e librotitoioj. M. Butiti, LK. — E L «HEROLDO.»
Kursoj.—Car nun estàs la tempo kiam euerale niaj grupoj komencas
la instruadon de Esperanto, per la malfernio de vintraj kursoj, ni tre sàtus
ricevi de la sekretarioj de la grupoj scügojn pri la nombro de kursoj malfermataj kaj se eble pri nombro de partoprenantoj. Ni tre volonte estàs pretaj publikigi statistikon pri tiu grava, certe la plej grava, flanko de nia
inovado.
Danzlga kongreso.—Pto manko da spaco ni ne publikigas raporton pri
nia lasta Internada Kougreso kiu okazis la unuan de A gusto en DanzigLa nombro de kongresanoj atingis 9G0 kaj certe la intereso e la lo antaro estis granda. La kongresanoj estis akceptitaj solene de iuj urbaj kaj
tataj aíítoritatoj. Eu Zoppot, marurbo apud Danzig, oni plantis abion kiel
meuiorajon de la Kougreso kaj multaj kongresanoj alportis plenmanon da
tero el siaj respektivaj landoj por ke la arbomemorajo havu internacian
grundon. La Kougreso fini is en Varsovio kie la esperantistoj estis akceptitaj en la Urbodomo, Anka oni aran is ekskurson al Byalistock kaj tie
pilgrimis al la naski domo de la Majstro.
Kongresanoj.—Oni diris al ni el Danzig ke nur unti samlandano partoprenis la Uuiversalan Kongreson: tiu feli ulo estàs S-ro Andreu Piiïó.
Estontaj Kongresoj.—La organiza Komitato de la Universala kougreso
por la venonta jaro jam komencis siajn taskojn. Kiel oni scias i okazos en
Autverpeno de la 3, a is la oka de A gusto. Federacianoj kiuj intencas
eesti la kongreson petu de ni ali ilojn kaj informojn.
Por 1929'1 la kongresurbo estos Budapest, Berlin petis la kongreson por
1930.
Radio Barcelona— Lundon la W n de Septembro nia Prezidanto S-ro
Delfí Dalmau parolis katalunlingve antaü la mikrofono. Temo: propagando
de Esperanto.
falio Baghy.—Nin kara amiko kaj inspiroplena verkisto anoncas sian
laboremon per la publikigo de nova libro «Dancu, marionetoj» kiu aperos
la l a n de Novembro proksima.
Presejo Vinyals i Henestrosa, S. L., Plaça Constitució, 6 : BARCELONA (Sarria)
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La plej malrnultkosta—disvastigata—aktuala
4-8 pa a — grandformata
ELDONNOMBRO: 6000 ekzempleroj
F A V O R A - A B O N P A Q O : Lit. 8 , - a
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de la de julio is 31a de decembro k. j .
SAMIDEANOJ:
Subtenu tiun- i jurnalon. ó i estàs la plej
subteninda, u por ia disvastigo kaj abonpago, u
por ia estonteco.
Ne forgesu, ni korege bonigos ian enhavon laü
bezono.
Skribu tuj. Ni ser as korespondantojn en iuj landoj.

Sed ni bezonegas en via lando almenaú 130 abonontojn.
ABONU — ABONIGU ÓIS 100 ABONOJ

Estatuts de la M m t l i Catalana f [romflAs
Article primer. — Atnfe el nom de «Federació Catalana d'Esperantistes» hom constitueix una
federació d'esperantïstes en terres de llengua catalana.
Art. segon. — L'objecte de la «F. C. d'E.» és la unió de tots els esperantistes en terres de llengua catalana per a la divulgació i propaganda de l'Esperanto, pels íins de la representació aconseUada en la reunió general del V Congrés Internacional d'Esperanto celebrat a Barcelona, per a
complimentar tots els acords i resolucions que afecten els esperantistes com a col•lectivitat, emanats dels Congressos Internacionals o dels nuclis directors de la llengua del Dr. Zamenhof,
Art. tercer. —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. E l preu de l'abonament a la revista serà de sis
pessetes anyals.
Art, quart. — L a «F. C. d'E.» constarà de membres associats i de membres isolats; els primers
seran federats per mitjà de l'entitat a la qual pertanyen i els altres directament i en caràcter
particular.
Els diversos organismes pertanyents a l a «F. C. d ; E.» contribuiran al seu sosteniment amb la
quota quatrimesiral, pagada a la bestreta, de 0'40 ptes. almenys per cada soci i els individuals amb
una quota mínima de 3'o0 ptes. anuals, també pagada a la bestreta.
Ari. cinquè. ~ L a «F. C d'E.» serà regida per un Comitè Directiu, renovable cada any, coirpost de President, Vice-presi.de nt, Secretari, Vice-secretari, Comptador, Caixer, Administrador i
quatre Vocals.
Art. sisè. — El Comitè de la «F. C. d'E.» convocarà almenys una vegada a l'any, en diferents
localitats, durant la primavera i en dia festiu, tots els seus federats, en Assemblea o Congrés general, en el qual. prèvia ordre del dia, hom donarà compte als assistents dels treballs i gestions
acomplerts pel referit Comitè Directiu durant el seu exercici, hom acordarà el lloc on deurà celebrar-se el vinent Congrés o Assemblea, hom nomenarà els individus que deuran constituir el Comitè
el pròxim exercici, i hom discutirà l e
"TJOSK eòi' que hagin estat presentades abans de la sortida
del número de la revista anunciant el
. \s • . - mblca, i anunciades en l'ordre del dia.
Art. setè — El Comitè serà facultat per a crear les seccions que cregui més convenients per a la
prosperitat de la «F. C. d*É.» i de l'Esperanto, les juntes de les quals seran renovades per cada Co
mite de bell nou elegit.
Serà president nat de cada secció un individu del Comitè designat pel mateix.
Art. vuitè. —• Tots els esperantistes pertanyents a organitzacions federades tindran veu i vot en
les Assemblees anuals, però el. seu vot serà delcgable al president d'un grup o una altra persona
qualificada, prèvia la presentació dels correspoflents carnets de soci.
Art. novè. —Tots els acords de Ics Assemblees o Congressos seran presos per majoria absoluta
de vots dels socis assistents. Les esmenes que puguin presentar-se a aquest reglament deuran ésser
presentades amb la deguda antelació per tal d'incloure-les en l'ordre del. dia i publicades en la seva
totalitat, puix que només podran ésser discutides i aprovades en les Assemblees o Congressos
generals.
Art. desè. — La llengua oficial de la «F. C. d'E.* serà l'Esperanto, pedent també emprar-se la
catalana en les Assemblees.
Art. onsè.—Aquesta *F. C. d'E.» podrà actuar mentre compti amb dues col•lectivitats organitzades o trenta membres isolats. En cas de dissolució, previ acord d'ella, 1 actiu existent serà lliurat al
caixer de la Representació Constant de les Societats Nacionals Esperantistes.
Art. transitori.

— La «F. C. d'E.» serà domiciliada a Barcelona, carrer València, 245.
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A la Societat de Nacions
... En una de les comissions prenia part no fa gaire, segons diu el Ciri de
Paris, un senyor qui es feia remarcar de tot-hom pel seu aspecte elegant i per
la seva cortesia. Assiàtic, ho era segurament, però tan anglès d'actiluis, de
gestos i de llenguatge aparentment.
No va obrir per a res la boca en tots els dies que durà el treball fins a la
sessió final, quan abans d'estampar les signatures, tot-hom va resumir la seva opinió.
Quan li arribà el seu torn, s'incorporà, saludà profundament i començà un
discurs amb accent anglès. Però els c'óni'í* onats anglesos feren senyals de
que no l'entenien. Igualment els "demés asfeiàtics.
Discretament es feren venir tots els intèrprets, pararen les orelles. No
percaçaren ui un mot.
I l'orador continuava parlant boi saludant, i potser les seves observacions
eren del més alt interès...
Per fi, s'assegué. Hom no sabia què respondre-li, quan un delegat francès va tenir una idea lluminosa. S'aixecà, saludà el seu preopinant, i també
amb accent anglès va dir-li:
— Les seves observacions han estat altament interessants per a la comissió. I és per això que li demanem de fer-nos a mans un resum per escrit.
Aplaudiments; l'estranger tornà a saludar, i la sessió fou aixecada.
Però des de llavors, t o t h o m a Ginebra es pregunta:
— Quin llenguatge deu parlar aquest home?
(De «La Movado»)
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OFICIALA ORGANO DE

KATALUNA ESPERANTISTA FEDERACIÓ
Membra kòtizafo: 3'5Ü p.; Grupoj: 1^0 por membro.
Jarabono: 6 p. enlande kaj (i sV. t'r. internacie. rovekz empltro 2 respondkupouoj
Federada sidejo kaj redaktejo: carrer Vaiència, 245 - BAKCKLONA
FEDERAC1AJ GRUPOJ
Esperantista Klubo Palma
Mesquida, 6 ent.
Palma de Mallorca
Empordana Ebenajo
(Girona)
Armentera
Esperanto Nesto
(Joventut Catòlica)
Ripollet
Frateco
PlacoPi i Margall, 4.
VendreS 1
Gerona Espero
(Creu Roja)
Girona
La mon
St. Antoni, 64.
Terrassa
Studenta Juneco
(Seminari)
Girona
Aplec
Montserrat, 9, l . "
Sabadell
Bela Espero
Carretera de Vich, 4.
Manresa
Esperanto Idealo
Mossèn Verdaguer Sta. Coloma Faniés
' Esperantista Amikeco
Plaça Bernardí, 10.
Manlleu
Esperanto Bur ono
(Centie Democràtic)
Rubí
Internada Frateco
(Coop. La Colmena) Sta. Coloma Grainanel
Paco kaj Amo (Soc.)
Planeta, 16, pral.
Barcelona
Barcelona Stelo
Proyença, 156
Barcelona
Barcelona Esperanto-Socielo
Brelón Herreros, 18, 1.
Barcelona
Esperantista Grapo «Solleric»
Sóller
Supercelo
Coroleti, 15
Barcelona
LOKAJ

Artés: Sro. Manuel Motirós
Armentera: Empordana Ebenajo
Banyoles: Sro. Joan Auliua
Figueres: Sro.'Carles Varela
Girona: Sro. Josep M-a Dalmau
La Garriga: Sro. Joan Blancafort
Mahó: Sro. S. Ortega Barceló
Manlleu: Sro. Marian Vilardell
Manresa: Sro. Josep Albagés
Mataró: Sro. Francesc Torres
Molins de Rei: Sro. A. Canals
Monistrol de Montserrat: Sro. F. Orobitg, Pastro
Palafrugell: Sro. Francesc Sagrera
Palau de Montagut: Fiuo. Lluïsa Bargés
Palma de Mallorca: Sro. Narcís Bofill
Reus: Sro. Enric Aguadé
Ripollet: Sro. Josep Planas, Pastro
Rubí: Sro. Joan Rates
Sabadell: Sro. |. Bracons
St. Adrià del Besòs: Sro. S. Aruella
St. Marti Sapresa: Sro, |oan Rieradevall
Sta. Coloma de Farttés: Sro. Pere Costa
Sta. Coloma de Gromanet Internada
Frateco
Sallent: Sro. Lluís Solé
Sóller:'Sro. M. Arbona
St. Feliu de Pallarols: Sro. J. Collelldevall
Terrassa: Sro. Ramon Marsà
Teyà: Dro. Jacint Barrera
Vendrell: Fiuo. Maria Julivert
Vich: Sro. Pere Farrés
Vidreres: Sro. Josep Macià
Vilanova i Geltrú: Sro. Jaume Fort
Vilassar de Mar: Sro. Pere Domènech

DELEGITOJ

Àger: Fino. Maria Plans
Almúnia de Castellví: Sro. Pere Esvertit
Ametlla de Merola: Sro. Miquel Arpa

Ni bezonas delegitou en du loko kie
ni liavas membron. Fervoruloj bouvolu sin turni al la sekretario de K. £. F.
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La f esto de la libro
Niaj enlandaj legantoj scii is, altnenaü per la urnaloj, ke tiu festo
okazis jatn en nia Iaudo autafi nelonge kaj ke multe da literaturaj libroj verkitaj en la patra lingvo estàs disveiiditaj Ce la baixelonaj librovendejoj. Por
ni esperantistoj, jeu estàs nova okazo partopreni tute saniaii feston, kin
tiun i fojon havos iiniversalan karakteion: la lasta universala esperanto
kongreso en Danzig rekonieadis al iuj esperantistoj, kun la celo antauenpu i la progreson de la literaturo kaj ankafí inde kaj dece rememorigi la
naski otagon de D-ro Zamenhof, a eti en tiu i tago esperantajn librojn
kaj al la esperantaj societoj arangi laupove kunvenojn por konigi la staton
de nia literaturo kaj konstati auta la membraro la atiugitajn progresojn.
Ni povas nur laüdi tiun rekoiuendon kaj deziri ke i estu kiel ebleplej multe akceptita; sincere kaj kore ni petas al niaj katalunaj grupoj kaj al Ciuj
indíviduaj federacianoj ke ili ne forgesu en la 15a de Decembro alniena ioni
rememori kaj mediti pri la heroa tasko de Zamenhof, priliaj longaj laboroj,
tute sindonaj por la bono de la homoj. Se iu el ni eksentis sin nialforta kaj
eble sopiris de nuu sin teni pli pasive koncerne la movadon, se iu el ni sentas sin iom laca kaj avidas ripozon post la longa penado, se iu perdis esperon pro tro longa atendo, li tralegu denove la vivon de Zamenhof: kura o
kaj fervoro ree liti pu os.
Zamenhof iam diris, rifuzante honorojn, inonumenton ni havas en nia
verko. Por liti honorigi nenio estos pli bona oi helpi la progresadon de lia
verko. Kaj unu el la plej taügaj rimedoj por tion ei fari estàs la a etado de
esperantaj libroj, kiu sola povas plivalorigi kaj plivastigi nian jam tre valoran kaj legindan literaturon. En la datreveno de la naski o de Zamenhof n>
faru al ni devori akiri almena unu esperantan librou.—M. S.
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La funebro
Mi rajdas sur griza, a manta evalo,
Mi estàs vestita per nigra vualo
Kaj iun mi domon vizitas.
Sed kie mi estàs kaj kien mi venas.
Nur kelkaj min dankas, sed niultaj malbenas
Min Ciuj la pove evitas.
Noktmezo lo adas en mia okulo
la frunton kovradas densega nebulo,
Min nigra buklaro ornamas.
Je mia rigardo animoj ektremas,
ar brulan doloron en ilin mi semas,
mi ojon, felicon malamas.
Mi ílugas rapide tra hela aero:
Nubi as ielo, nigri as la tero...
Jen fre ajn floretojn mi trovas,
Jen rozoj belegaj kaj blankaj lilioj,
e ili flirtadas la ojpapilioj,
Sed iujn mi ilin mortblovas.
Mi vidas patrinon Ce bela lulilo
En Sia okulo feli a ambrilo,
Sur lipoj afabla rideto...
Sed mi ne kompatas, al ili mi venas
Kaj de la patrino infanon forprenas,
Formortas amata fileto.
Mi ojas trovante malgajan junulon
Mi ridas vidante larmantan okulon.
Mi uas, ar iuj suferas...
Fian on forprenas mi de la knabino
Amikon fremdigas al la amikino.
Feli on mi ne, ne toleras!
Mi rajdas sur griza, a manta cevalo,
Mi estàs vestita per nigra vualo
Sub kiu mi havas trezorojn.
Per zorgoj, trompi oj mi brustojn purigas,
Mi en dolorego animojn kunigas
Pli mildaj mi faràs la korojn...
VARMA JARVENPAA
Premüta en la XlIIaj Internaciaj Floraj Ludoj.
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u...
Se jetos mi trezoroti, oron
au stelojn lumajn de 1' ielo
al belaj, Ciaj piedetoj,
u eia koro ne an i os?
u ciakoro ne an i os,
e se mi kante gloros amon
kaj cian no mon tra la mondo
ripetos poste la jarcentoj?
Kaj se nenion mi alportos.
nur koron amoplenan mian
al ei oferos, Amo Mia,
u eia koro ne an i os?
u eia koro ne an i os
en hor' trankvila kaj silenta
dum la vesper' melankolia
u eia koro ne an i os?
S. GRENKAMP-KORNFELD
Menciita en la Xlllaj lntemaciaj Floraj Ludoj

C$3
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Rememoro

Virinojn multajíi — mi konfesas in —
jam amis mi per aiu' pli-inalpli gasta:
vi estis nek l'unua nek la lasta; —
do kiam mi memoras uste vin?
Vin, kiun la kaprico de l'hazardo
kondukis en la urb' sur mia voj'; —
malri an blankan liton en niansardo
partigis ni kun senmalica goj'.
Ebriaj de la uo, kun frívol'
ni inter angis vantajn ampromesojn; —
ankora sentas viajn mi karesojn
kaj viajn vannajn kisojn sur la kol'.
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Vi, kiun mi dum unu nokt' adoris,
foriris je 1' krepusko de l'maten';
sen teda, dramatika amoscen'
disiris ni — kaj ni ne vane ploris...
Ne scias mi, u iam mi renkontos
ankoraü viu sur nia vasta ter',
sed per animo mia prirespondos
mi poste por la via en l'infer'.
Originale Verkis:
JANVANSCHOOR
Premiita en la XHIaj Internaciaj Florai Ludoj.
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Karnavala Romanco
(dedi ata al Jaume Grac Casal)

Kiel digna kaj pala vi aspektis hiera ,
Kun la brovoj belformaj de la korva kolor'!
Mi rigardis, sor ita de l1 triumfa apero,
Kun la mano tremanta e 1' kor'.
Estis brila salono de la bal' karnaval»,
Estís brua amuzo de la gajurbanar',
En susuro de 1' pa oj, sub "jazz-band" triviala
Flekse movis sin paro post par1.
Kaj vi, kvazaiï antikva, plej majesta diino,
De svenige-alloga kaj belkreska statur',
Pasis meze de 1' svarmo, en la lustrilumino,
Tra la flustra virina murmur'.
óuavide-mienaj, vin salutis la viroj,
Sub mizera knarado de 1' usona "fox-trott",
Kaj el iu angulo vin minacis konspiroj,
A senforta, ka ita komplot'.
Sed vi restis dieca, malintima fiero,
Konservante malvarmon de statua marmor' ...
Mi viu sekvis rigarde, sen dezir', sen espero,
Kun la mano íigida Ce 1' kor'.
N. HOHLOV
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La Senmorteco
de Matiticc Maetetlink

(fino)
Jen estàs la centro de la enigmo. Postuli ke tiu eta konscienco, tíu
sento de "mi" speciala, preska infana kaj iam eksterordinare limigita,
kredeble malsano de nia inteligenteco, postuli ke i akompanu nin en la
senfiíio de la tempo por ke ni tiun i komprenu, por ke ni in guadu, u
tio ne estàs kvaza ni volus percepti objekton per helpo de organo tute ne
destinita al tiu perceptado? u tio ne estàs kvaza peti ke nia mano vidu
la lumon aú ke nia okulo flaru la parfumojn? Cu, ankora , tio ne estàs
konduti kvaza malsanulo kiu, por retrovi sin, esti certa ke li ja estàs li
mem, kredus necese konservi sian malsanon en la bonfarto kaj en la senlima dauro de la tempo? La komparo estàs cetere pli gusta oi ordinara
komparo. Jmagu al vi blindulou samtempe paralizitan kaj surdan. Li trovi as en tiu stato de sia naski o kaj jus atingis sian tridekan jaron. Kion
brodis la horoj sur la senbilda teksajo de tiu malfeli a vivo? La malfeliulo eble kolektis en la fundo de sia memoro, pro manko de aliaj rememoroj kelkajn palajn sentojn de varmo kaj malvarmo, de laceco kaj ripozo,
de fizikaj doloroj pli-malpli akraj, de soifo kaj malsato. Kredeble iuj homaj ojoj, iuj esperoj kaj iuj revoj de la idealo kaj de niaj paradizoj, resumi os por li en la nedifinita bonstato kiu sekvas la estingigon de doloro.
Jen estàs la sola ebla konsisto de tiu konscienco kaj de tiu «ml». Car la intelekto neniam estis alvokita el ekstere, i profunde doimos ne sciante pri
si mem. Kaj tanien la nialfelícïilo havos sian propran malvastan vivon al
kiu i sopiros per tiel stre a fervoro kiel la plej feli a homo. Li tinios la
morton; kaj la ideo eniri en la eternecon ne portante kun si la emociojnkaj
la rememorojn de sia konscienco, de siaj ombroj kaj de sia silento, metos
lin en la malespero en kiu nin trempas la penso forlasi por la frosto kaj nokto de la tombo vivon de gloro, de lumo kaj amo.

Nisupozu ke miraklo subite vigligas liajn okulojn kaj orelojn, malkaas al li tra la fenestro malfermita apud lia lito, latagi on sur la kampoj.la
kanton de la birdoj sur la arboj, la murmuron de la ventoj inter la folioj, kaj
de la akvo apud la bordoj, la travideblan sonoron de homaj voCoj en la niatenaj montetoj. Ni supozu ankoia ke la sarna miraklo, kompletante sian
faron, donas al li la uzadon de liaj membroj. Li Ievigas, etendas la biakojn
al tiu mirindajo kiu por li posedas aiikora nek ver ajnecoii nek nomon: la
lumo! Li malfermas la pordon, anceli as pro luniblindi o kaj tuta lia korpo
fandi as en tiujn mirindajojn. Li eniras nedireblan vivon, en ielon kiun
neniu revi antaüsentigis; kaj, pro kaprico tre akceptebla en tiaj resani oj,
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kiam la sano enkondukas Un en tiun nekoncepteblan kaj nekompreneblan
ekzistadon, i forvi as de li iun remeiuoron pri tagoj pasintaj.
Kiu estos la stato de tiu «mi», de tiu centra kerno, magazeno de iuj
niaj sentoj, loko kien kunvenas io kio apartenas propre al nia vivo, plej
supera punkto, punkto «egotika» de nia estajo, se oni povas ekuzi tiun
neologismon? Kiam la memoro estàs nuligita, u li retrovos en si niem kelkaju trajtoju el la anta a homo? Kiam nova forto, la intelekto, vekigas subite kaj laboras per neaúdita aktiveco, kian rilaton konservos tiu intelekto
kun la senmova kaj eta ermo el kiu i naski is? Al kiuj anguloj el sia pasinteco i alkro i os por da rigi sin? Kaj tamen, u ne postrestosen li iu
sento a instinkto, sendepende de la memoro, de la inteligenteco kaj mi ne
scias de kiuj aliaj kapabloj, kiu komprenigos lin ke estàs ja en li mem kie
jus eksplodis la liberiga miraklo, ke estàs ja Ha propra vivo kaj ne tiu de
lia najbaro, transformita, nerekonebla, sed substance identa, kiu elirinte el
malheleco kaj silento, plilongi as en lailumo kaj harmonio? Cu ni povas
imagi la konfuzon, la fluojn kaj refluojn de la malserenigita konscienco? u
ni scias kiel la hierafla «mi» kuni os al la hodiaüa, kaj kiel la «egotika»
punkto, la sentema punkto de la personeco, la sola kiun ni volas konservi
netu ite, kondutos sin en tiuj deliroj kaj tiuj renversi oj?
Ni provu unue respondi kun sufi a precizeco al tiu demando kiu apartenas al nia vivo nuna kaj videbla; kaj se ni ne povas tion fari, kial esperi
la solvon de la alia problemo kiu stari as anta iu homo en la momento
de la morto?
VI
Tiu sentema punkto kie resumi as la tuta problemo, ar i estàs la
sola pridiskutata, kaj en io in ne koncernanta la senmorteco estàs certa,
tiu mistera punkto al kiu, en eesto de la morto, ni alju as tiel altan valoron, estàs tre strangeke ni in perdas iumomente en la vivo ne sentanta
plej malgrandan enon. Ne nur iun nokton i estingi as dum nia dormado,
sed e en maldormo, i estàs je la hazardo de vasta nombro da akcidentoj.
Vundi o, pu ego, nialbonfarto, kelkaj glasoj da alkoholo, iom da opiumo,
iom da fumado sufi as por iti estingi. E kiam in nenio enas, i ne estàs
egale vigia. Ofte oni bezonas klopodon, iom da sinatento por reteni gin, por
konscii ke tiu au alia okazo venas sur nin. Je plej malgrava distri o. feliCo
preterpasas apud ni, ne tu ante nin, ne liverante al ni la entenatan plezuron. Oni dirus ke la funkcioj de tiu organo per kiu ni uas la vivon, kaj rilatigas in al ni, estàs intermitaj kaj ke la eesto de nia «mi»,escepteenla
doloro, estàs nur ràpida kaj sen esa sinsekvo de iroj kaj reiroj. Kio nin
trankviligas estàs la certeco ke post reveki o, post la vundo, la frapo, la
malatento, ni retrovos in netu ite kaj kontra e ni estàs konvinkitaj ke,
tiel malfirman ni in sentas, i devas por iam plu malaperi en la timinda
skuo kiu apartigas vivon de morto.
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VII
Unua vero, atendante aliajn kiujn sendube la estonteco senvualigos
estàs ke en tiuj i demandoj pri vivo kaj morto, nia imago restis tre infana.
Preska
ie i auta iras la racion; sed tie i gi restas ankora
e la provoj
de la unuaj epokoj. Qi nutras sin per la revoj kaj barbaraj deziroj per kiuj
i lulis la timojn kaj esperojn de la homo de 1'kavernoj. i postulas neeblajn
aferojn, neeblaj Car malgrandaj. i postulas privilegiojn kiuj, atingitaj,
estus pli timindaj oi la plej grandegaj malfeli oj per kiuj nin minacas la
nenii o. u ni povas sentrenie pensi al eterneco tute enfermita en nia malsupera nuna konscienco? Kaj jen kiel en io i ni obeas al nelogikaj kapricoj de tiu en aliaj tempoj nomita «frenezulino de la hejtno». K i u e l n i , se
li endormi us tiun i vesperon, kun la scienca kaj sperta certeco ke Ii reveki os post cent jaroj, tia kia li estàs nun kaj kun korpo sendifekta, e kun
la kondi o perdi iun rememoron pri sia antaíia vivo ( u tiuj rememoroj ne
estus seuutilaj?), kiu el ni ne akceptus tiun centjaran dornion kun la sama
konfido kiel la dol an kaj nedaúrau dornion de iu nokto? Anstata timi
Cu multaj ne alkurus al tiu sperto kun fervora scivolemo? u ni ne vidus
multajn homojn albatali per petoj la fordonanton de la sor a dormo, kaj petegi kvaza favoron tion kion ili kredus mirakla plilongigo de sia vivo? Kaj
tamen dum tiu dormado kio restus al ili, kaj post ilia reveki o, kion ili trovus de si inetn? Kia ligilo, en la momento kiam ili fermas la okulojn, religos
ilin al la esta o reveki onta seu rememoroj, nekonata, en nova mondo? Kaj
tamen ilia konsento kaj iuj iliaj esperoj en la eniro en la longan nokton,
dependus de tiu i ligilo kiu tute ne ekzistus. Ne estàs ja inter vera morto
kaj tiu endormigo io pli oi la diferenco de tiu reveki o dum jarcento prokrastita, reveki o tiel fremda al tiu endormi into kiel naski o de postmorta
infano.
VIII
Aliflanke kiel ni respondos la demandon kiam ne plu temas pri ni sed
pri tio kun ni spiranta sur la tero? Ni konsideru ekzeniple la postvivon de la
bestoj. Hundo, la plej fidela, plej afabla, plej inteligenta, de kiam i estàs
mortinta, fari as nur naüza restajo de kiu ni liberigas nin kiel ebleplej baldaü. EC eble ne Sajnas al ni demandi Cu io el la vivo jam spirita kiun ni
amis en i daiíras en alia loko oi en nia memoro, kaj Cu ekzistas alia mondo
por la hundoj. ajuus al ni tre ridinde ke la spaco kaj tempo konservu zorge dum la eterneco, inter astroj kaj la senlimaj palacoj de l'etero, animon
de malfeli a besteto, konsistauta el kvin a ses tu antaj sed tre naivaj kutimoj, kaj de deziro trinki, nian i, varme dormi k;ij saluti siajn kamaradoju
la konata mauiero. Kio restus cetere el tiu animo tute formita de kelkaj
bezonoj el malperfekta korpo, kiam tiu korpo ne plu ekzistos? Sed kiarajte
ni imagas, inter ni kaj besto, abismon kiu ne ekzistas e inter mineralo kaí
kreskajo, inter kreskajo kaj besto? Estàs tiu rajto kredi nin tiel malproksi-
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maj, tiel malsainaj al io vivanta sur la tero; estàs tiu cí preteiidoaltigi nin
al kategorio kaj regno kiun e ia de ni meni kreitaj dioj ne iam povus atingi, kiun oni devas anta oi io ekzameni.
IX
Oni ne povus rakonti iujn mallogika ojn de nia imago pri la demando
kiu okupas nin. Jen ni facile alkonformi as al disruinigo de nia korpo en la
tombo. Neniel ni celas ke i akompanu nin en ía senfino de la tempoj. Se
ni pripensas, ni estus e agrenataj ke i eskortu nin kuu iuj siaj neeviteblaj mizeroj, siaj malperfektajoj, siaj malbelajoj kaj ridindajoj. Kionnivolas
kunporti estàs nia animo. Sed kion ni respondos al tiu kiu demandos Cu
estàs eble koncepti ke tiu animo estàs io alia oi la tuteco de niaj intelektaj
kaj moralaj kapabloj, kunigitaj, se oni volas, por kompletigo, al iuj kiuj
dependas de la instinkto, de la senkonscio, de la subkonscío? Kaj tamen
kiam e la sojlo de maljuneco ni vidas kiel nialforti as a en ni a en
aliaj, tiuj samaj kapabloj ni ne pli malkvieti as, ni ne pli malesperas oi
kiam ni vidas la malrapidan dekadencon de la korpaj fortoj. Ni konservas
netu eble nian konfuzan esperon de postvivo. ajnas al ni tre nature ke
la stato de unuj dependas de tiu de la aliaj. E kiam la unuaj estàs tute
nuligitaj en amata de ni persono, ni ne kredas esti liti perdintaj, nek ke
li perdis sian «mi», sian moralan personecon, de kiu tamen nenio restas. Ni
ne plorus lian perdon, ni ne kredus ke li ne plu ekzistas, se la morto konservus tiujn kapablojn en ilia stato de ruinigo. Sed se ni ne aljugas efan
gravecon al dissolvi o de nia korpo en la tombo, nek al estingi o de niaj
intelektaj kapabloj dum vivo, kion do ni volas ke la morto paru; kaj de kiu
nerealigebla revo ni postulas la eíektivigon?

Ni ja ne povas, almena nun, imagi akceptindan respondon al la demando pri senmorteco. Kial miri pri tio? Jen estàs lampo sur mia tablo. ói
ka as neniun misteron; gi estàs la objekto plej malnova, plej konata kaj
plej uzata en la domo. Mi tie vidas oleon, me on, vitran klo on; kaj io i
formas la lumon. La enigmo ne komencas gis la momento kiam mi demaudas al mi kio estàs la lumo, el kie i venas kiam mi in vokas, kien i iràs
kiam mi gin estingas. Kaj tuj, irkafl tiu malgranda objekto kiun mi subtenas, kiun mi malmuntas kaj kiun mi povus konstiui per miaj manoj, la
enigmo estàs nesondebla. Kunvenigu irka mian tablon iujn liomojn vivantajn sur nia tero, neniu povos al ni diri kio estàs per si tiu i malpeza
ílamo kiun la mia pla o mi naskas a estingas. Kaj se unu el ni kuragas
hazarde eldiri unu el tiuj tiel nomataj sciencaj difinoj, iu el nomoj de l'difino multigos la nekonatajon kaj malfermos iuflanken, neesperitajn pordojn antaü la nokto senfina. Se ni scias nenionpri laesenco, pri la vivo,
pri i om da intima lumo kies elementoj estàs Ciuj de ni kreitaj, kies devemo,
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proksimaj kailzoj kaj efektoj povas teni i en porcelana kaliko, kiel esperi
penetri la nekompreneblecon de vivo kies plej sitnplaj elementoj ku as je
milionoj da jaroj, je miliardoj da mejloj el nia inteligenteco?
XI
De kiam i ekzistas, la homaro ankoraü unu pa on ne progresis sur la
vojo de la mistero kiun ni priuieditas. iu demando kiun ni povas fari tincele, per neniu flanko ajne tu as, la síeron en kiu formi is nia inteligenteco kaj en kiu i movi as. Eble neniu rilato estàs ebla a e imagebla inter la organo kiu faràs la demandon kaj la realeco kiu devus in respondi. Plej aktivaj kaj plej rigoraj elser oj en tiuj lastaj jaroj nenion instruís
al ni. Scieucaj kaj kousciencaj psikaj socíetoj, precipeen Anglujo, kolektis
imponan amason da faktoj kiuj preteiidaspruvi ke la vivo de la estajo spirita ari nerva povas ankoraü dum iom da tetnpo dauri post mor to de la
matèria estajo. Ni akceptu ke tiuj faktoj estàs nekontesteble kaj scieuce
starigitaj; ili nur de kelke da linioj, de kelke da horoj simple prokrastus la
komencon de la mistero. Se la fantoino de ama ta persono, rekonebla kaj
ajue tiel vivanta ke mi adresas al li parolon, eniras mian ambron liodia
vespere en la minuto niem kiam la vivo deaparti as de la korpo ku anta je
mil mejloj de la loko kie mi trovi as, tio i, sendube estàs tre stranga en
mondo el kiu ui ne komprenas la unuan vorton; sed tio i montras maksimume ke la animo, la spirito, la blovo, la nerva nekaptebla forto de la ple!
subtila parto de nia materio, povas de iri sin de i kaj postvivi dum momentokiel la flamo de lampo kiun oni estingas foje de iras sin de la me o kaj
dum momento staras en la nokto. La fenomeno estàs ke i ne okazu pli oftc
kaj per nia volo, en la pleneco de la vivo. Almena i tute neklarigas la demandon. Nenian unu el tiuj fantomoj montris plej malgrandan konsciencon
pri nova vivo, vivo supertera kaj malsama al tiu us forlasita de la korpo el
kiu i elflugís. Kontraüe, ilia spirita vivo, en tiu momento kiam i devus est'
pura Car liberigita de la materio, ajnas tre nialsupera al tiu estinta kiam la
materio gin subtenis. La plej multaj atítomate dafirigas, per ia sonnambula
idioteco, la plej sensignifajn el siaj kutimaj sinokupoj. Unu ser as sian apelon sur meblo forgesitao, alia malkvieti as pro uldeto a informi as pri
la horo. Kaj iuj, iom poste, kiam la vera postvivo estus komenconta, forvapori as kaj por Ciain malaperas. Mi konsentas ja ke, tio pruvas nenion
nek por nek kontra la ebleco de postvivo. Ni ne scias Cu tiuj mallongegai
aperoj estàs la unuaj ekbriloj de alia ekzistado a la lastaj de tiu Ci, Eble la
mortintoj uzas kaj tiel profitas, pro manko de io pli taííga, la lastan ligilon
kiu kunigas ilin kaj igas ilin ankoraü senteblaj al niaj sentiloj. Eble ili poste
vivadas apud ni, sed ne plu sukcesas, nialgra
iuj klopodoj rekonigi sin.
nek veki en ni la ideon de sia Ceesto, Car ni ne havas la organon necesan
por ilin percepti; tiel same kiel iuj niaj penoj ne sukcesus doni al naskita
blindulo la plej malgrandan ekkonon pri lumo a koloroj. iuokaze la en-
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ketoj kaj taskoj de tíu nova scienco de «Borderland», kiel la angloj in
nomas, lasis ja la problemon uste en la sarna loko kie gi trovigas de la komenco de homa konscienco,
XII
Meze de la nevenkebla nescio en kiu ni trovigas, nia iiuago povas do
elekti niajn eteriiajn destinojn. Nu, ekzamenante la diversajn eblecojn, oni
devas nepre konfesi ke la plej belaj ne estàs la malplej ver ajnaj. La unua,
jam tu] sendiskute forjetinda hipotezo, ni tion konstatis, estàs tiu de la absoluta neniigo. Dua hipotezo fervore karesata de niaj blindaj instinktoj, promesas al ni pli-malpli integralan konservon, tra la senfino de la tempoj, de
nia konscienco a de nia nuua «mi». Ni anka prístudis tiun hipotezon,
ioni pli akceptindan oi la unuan, sed funde tiel mallargan, tiel naivan kaj
infanan, ke oni ne bone vidas, tiel por la homoj kiel por bestoj kaj kreskajoj la manieron gin apliki racie en la spaco kaj tempo senlimaj. Ni aldonu
ke el iuj eblaj destinoj, gi estus la sola vere timinda, kaj ke pura kaj simpla nuligo estus miltoje preferinda.
Restas la duobla hipotezo de postvivo sen konscienco, a kun konscienco plilargigita kaj aliformigita, pri kiu nia aktuala tute ne povas doni
al ni ideon, kontraüe gi malhelpas al ni gin kompreni, tiel samekiel nia neperfekta okulo malhelpas al ni koncepti alian lumon oi tiun kiu iràs de la
infra-rugo al ultra-violo; malgra tioke tiuj Iumoj,kredeble mirindaj.blindigus ja ie pupilon aliè formitan oi tiu nia.
Kvankam uuuavide duobla, la hipotezo revenas al simpla demando pri
konscienco. Diri, ekzemple, kiel ni estàs tentataj tion fari, ke postvivo sen
konscienco egalvaloras neniigon, estàs kvaza tran i apriorie kaj sen meditado tiun problemon de la konscienco, la efan kaj plej malklaran el iuj
kiuj nininteresas.
ói estàs, kiel tion proklamis ciuj metafizikoj, la plej malfacila el iuj,
Car la objekto de la kono estàs tio i nien kio celas koni. Kion faros do tiu
spegulo iam kontra si mera, se ne reflekti sin senfine kaj senutile? Kaj
tamen en tiu rebrilo nekapabla eligi el sia propra multigo, ku as la sola
radio kapabla lumigi Cion ceteran. Kion fari? ne ekzistas alia rimedo por
el teli i el propra konscienco oi gin nei, gin konsideri kvazaü organisman
malsanon de la tera inteligenteco, malsano de kiu oni devas sin kuraci per
ago kiu povas al ui aperi kvazaü ago de frenezo perforta a la vola, sed
kiu transe de niaj ajna oj estàs kredeble ago saniga.
XIII
Sed neeble estàs el teli i; kaj ni fatale revenas rondiri irka
cienco fondita sur nia memoro, plej malfirma el niaj kapabloj.
evidente, ni diràs, ke nenio povas perei, ni nepre estàs vivantaj
nutia vivado. Sed ar ni ne povas religi tiun anta an ekzistadon

nia konsar estàs
anta nia
al nia ak-
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tuala vivo, tiu certeco estàs al ni tiel indiferenta, iras tiel malproksime de
ni, kiel cïuj certecoj pri la postviva ekzistado. Kaj jen, tiel antaü la vivo kiel
post la morto, la apero de la mnemonika «mi», pri kiu decas ankora uuu
fojon sin demandi u tio kion i faràs en la mallongaj tagoj de sia
aktiveco estàs ja sufi e grava por tiel decidi, je propra kosto, la problemon
de la senmorteco. u de tio ke ni uas nian «mi» per maniero ekskluziva(
tiel speciala, tiel malfirma, tiel efemera, sekvas ke ne ekzistas alia formp
de konscienco, nek iu plia maniero ui la vivon? Popolo de naskitaj blinduIoj, por reveni al trudi anta komparo, ar i plej bone resumas nian situacion en la nokto de la inondoj, popolo de naskitaj bünduloj, al k iuj unika
vidanto la dus la ojojn de la lumo, neus ne nur ke tiu estàs ebla, sed e
imagebla. Por ni, cu ue estàs preska certe ke tie Ci malsupre rnankas al ni,
inter mil da aliaj sentoj, sento supera al tiu de nia konscienco mnemonika
por ui lar e kaj pli certe nian «mi»? u oni ne dirus ke iufoje ni perceptas
malklarajn signojn a ekveki ojn de tiu sento germanta afí atrofita, almena subpremita, kai preska nuligita per la regimo de nia vivo surtera kiu
alcentrigas iujn fazojn de nia ekzistado sur la saman senteman punkton?
Cu ne trovi as iaj konfuzaj monientoj kiam, kvankam senindulge,
kvankam science ni deprenu la parton de la egoismo ser ante e en
la "plej malproksimaj kaj sekretaj fontoj, restas en ni io absolute sinforgesema kaj ojanta pro la bono de aliaj? u ne estàs anka eble ke la
puraj gojoj de la arto, la kontenti o kvieta kaj plena kiun en ni naskas la
admirado de bela statuo de perfekta monumento, kiu ne apartenas al ni,
kiun neniam plu ni revidos, kiu vekas neniun utílon;Cu ne estàs eble ke tiu
kontenti o estu la pala brileto de alia konscienco kiu filtri as tra fendeto el
nia mnemonika konscienco? Se ni ne povas imagi tiun konsciencon malsaman, tio estàs nenia pravigo por in nei. Mi e pensas ke estus pli sa e
diri ke tio estàs motivo por gin akcepti. Nian tutan vivon ni pasigus meze
de objektoj por ni neimageblaj se niajn sentojn, anstataü esti al ni donitaj
en kuneco, ni ricevus unuope kaj de jaro al jaro. Cetere, unu el tiuj sentoj, la
sento, kiu veki as nur apud la viri o, montras al ni ke la malka o de nesuspektita mondo, la transloki o de iuj aksoj de nia vivo, dependas de akcidento de nia organismo. Dum la infaneco, ni neniel suspektis la ekziston
de tuta mondo da pasioj, da ebriecoj kaj doloroj, kiuj agitas la «grandajn
personojn«. Sehazarde, iu nekompleta e o de tiuj bruoj atingis niajn naivajn kaj scivolajn orelojn, ni ne sukcesis kompreni kia frenezo tiel forte
kaptis niajn pliagulojn; kaj ni promesis al ni, kiam la tempo venos, esti pli
sagaj, is la tago kiam la amo subite aperinta an is la pezo-centron de
iuj niaj sentoj kaj de la plej multo el niaj ideoj. Oni vidas do ke, kompreni aú ne kompreni, estàs tre malmulte por ke ni havu la rajton dubi pri la
ebleco de tio kion ni ne povas imagi.
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XIV
Kio malpennesas kaj longe al ni malpermesos ui la trezorojn de la
universo, estàs la heredita rezignacio per kiu ni vivadas en la malvasta
karcero de niaj sentiloj. Nia imago, kiel ni in direktas hodia , tro facile
alkonformi as al tiu kaptiteco. Sendube i ja estàs la ido sklava de tiuj
sentiloj kiuj nur solaj in nutras. Sed i ne tro favoras la intuiciojn kaj
anta sentojn kiuj diràs al gi ke gi estàs absurde mallibera kaj ke i devas
ser i el irvojojn e trans la plej grandiozaj kaj plej senfinaj rondoj de si niem
kreitaj. Grave estàs ke gi pli kaj pli serioze diru al si ke la reala mondo komencigas je miliardoj da mejloj pli malproksime oi giaj plej ambiciaj kaj plej
senbazaj revoj. Neniani gi havis la rajton au la devon esti pli freneze a daca. Cio kion gi sukcesas konstrui kaj pligrandigi en la spaco kaj tempo
kiel eble plej vaste i kapablas koncepti, estàs nenio kompare al la ekzistanta realo. La plej malgrandaj eltrovoj de la scienco en la humila iutaga vivo, instruas jam al gi ke eC en tiu modesta medio gi ne povas superregi la realecon, ke gi estàs konstante superver ita, konfuzita, blindigita de
io neatendita kiu ka i as en tono, salo, glaso da akvo, kreska o, insekto.
Jam io signifas esti konvinkita pri tio, Car tio kondukas al spiritostato kiu
atente observas iujn okazojn favorajn rompi la rondon de nia blindeco;
car tio persvadas nin ke ne decas esperi en tiu rondo iun definitivan veron
kaj ke iuj ku as ekstere. La liomo, por konservi la gustan senton de proporció, bezonas diri al si iuniomente, ke se oni lin subite lokus meze de la
reala oj de la universo, li estus guste komparinda al formiko kiu, konante
nur la mallargajn vojetojn, la malgrandajn truetojn, la apudajojn kaj horizontojn de sia forniikejo, trovigus subite sur pajla trunketo meze de Atlantiko. Atendante nian eliron el karcero kiu malhelpas nin interrilati kun la
superimagaj reala oj, estàs pli facile tu i hazarde fragmenton de vero imagante la plej neimageblajn aferojn, oi obstinante alkonduki tra la eterneco,
inter la digoj de la logiko kaj aktualaj eblecoj, la revojn de tiu nia imago.
Ni klopodu forpeli el niaj okuloj, iufoje kiam nova revo aperas, la rubandon de nia surtera vivo. Ni diru al ni ke, inter Ciuj eblecoj kiujn al ni
ka as ankora la universo, unu el la plej facile realigeblaj, unu el plej probablaj, malplej ambiciaj kaj malplej konfuzigaj, estàs ja la ebleco gui nian
esta on la maniero pli alta, plüarga, pli perfekta, pli daura kaj pli certa oi
tiu kiun al ui ebligas nia nuna konscienco. Se oni akceptas tiun eblecon,
kaj malmultaj estàs tiel ver ajnaj, la problemo de nia senmorteco estàs
principa solvita. Decas nun trovi a anta vidi tiun manieton, kaj inter la
cirkonstancoj kiuj plej multe interesas nin, koni la parton el niaj intelektaj
kaj moralaj akiroj transironta al nia eterna kaj universala vivo. Tio estàs
tasko nek hodia a nek morga a; sed alitaga...
Tradukis el franca lingvo
MARIAN SOLÀ
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La abismo
el J. Roig i Raventós

Inter ielo kaj tero, en la mezo meni de altega monto, Ciam makulita
de nego, moutri is ku anta sur abrupta rokaro la plej malnova domo el la
regiono. Tie sube, Cela bordo de la rivereto, staris la vilago Altaj Rokoj,
kun siaj brunkoloraj domoj tegmentitaj per ardezaj tavoloj kiuj de malproksime ajnis la skvamoj de giganta serpento. Sur ia supro altigis tuta
cirklo da montdekvilo kie la flugantaj nuboj dorlotis la negamasojn farigantajn malgrandaj, nialgrandaj, kiel forgesata penso, antaïi la somera suno
briliganta la plumaron de la agloj kiuj traflugas la ielon plenaj de majesteco.
En tiun izolitan domon, kiu, pro sia tiel alta suprestaro, ajnis konstruita por gastigi la an elojn, la tuta vila o Altaj Rokoj estis direktinta la
okulojn ekscititajn de mistero. Depost kiam Rozario estis revininta el la
malsupra lando, iaj gepatroj havis kortu antan aspekton de afliktituloj
kaj ili parolis malmulte kaj tenis iam la okulojn mallevitaj. Aliflanke
Rozario neniam eliris el la domo. Neniu rimarkis in amasigi onobrikon
nek herbokapti tra la kampoj, kaj neniu in a dis kantantan, dum i funkciigis la pinilon. iaj manoj ne plu pikigis per la dornaj stipoj. Ciam
fermita hejme, i nur eliris nokte, sola kaj laca kiel enigma kaj vivanta
ombro.
— u al la terpeco, vi iràs, Tano?
— Kion do mi faru!
— Estàs gojige vidi la rikolton... gi estàs abunda, estàs abunda!.,.
— Jes gi ja estàs tia!
— Kaj Rozario, kion i faràs?
— i travivas... Adiaü... adiafi! — kaj la patró de Rozario tuj for ovi is
kun la felvitiujo pendanta kaj la plugpio o sur la ultro.
La virinoj neniam sukcesis aldemandi la patrinon de Rozario. i Ciam
iradis rapide, aparti ante de la konitaj sciavidulinoj kaj ne haltante Ce la
pordosojloj kiel anta e i faris. Tuj kiam oni in vokis, Si havis pretan
respondon: La porkino sin liberpa tas, la azenido ne estàs alligita, la kortbirdaro malproksimi inta... kaj Rozario kun febro.
— Cu ne eliras via filino, Silo?
— Iaokaze...
— u i ne ne levigas?
— Iaokaze...
Unutagon Tano kaj Silo kontra diri is. La patró diris ke i ku as en
lito kaj la patrino ke i trovigas e 1' dra ejo; kaj tra la tuta vila o pasis
kiel mizera ventblovo la ideo ke ili mensogas.
La Kukurbato, la frato de Rozario, estis tiu kompatinda kropulo alta
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kaj fortika, kun rigardo de infano kaj rideto de kreteno. Kiam oni alparolis
al li, li iam oblikve alrigardis kaj mallevis la kapon.
— Jakobqo! Ho Jakob jo! Kion faràs Rozario?
— i trikas.
— Cu kuracisto ne in vizitas?
— i trikas.
— u vere eia patrino rekomendis al ei nenion diri?
— Nu, Rozario trikas.
Kaj oni ovis al li vangfrapon au donis forpu on.
— Ve!... Ve!
— Plendoj al la diablo! Fi! tia grauagulo kaj li nenion scias.
Kaj kreskis la mistero.
La tagon de la pilgrimado al Sankta Maji', (1) Rozario ne alestis kiel
iujare al la daucoj kiujn oni okazigis sur la dra ejo de la Nigra farmodonio, kaj tio kvankam tiun jaron blovis la almon la maljunulo de la domo
Rok', kiu pepadis kiel neniu alia.
iuj flirtuloj atendis kun dezirego tiun
vesperon por admiri la sopiratan entilecon de Rozario, aíídi de i tiun voon tiel naivan kaj ricevi, e se i estus nurobiikvokule, ekrigardon de iaj
okuloj plenaj de reviga dol eco.
Kiam la salmó kaj la sakfajfilo eksilentis, la suno subi is kaj la gajeco
estíngigis, ekkrevis la tuta malico de 1' edzino de la transportista stalisto.
— Al la diablo tiom da misteroj! Mi kredas ke Rozario navas la malsanon de mia azenino.
— Dio vin igu bona! Serpentlanga virino!
— Mi bone in scias! se mi parolas tiele i estàs car mi tion povas.
Cu vi scias kiu estàs tiu virino kiun kondukis Tano sur evale? La aktisistino el Fustanyàl... ói estàs certe kiel mi mangís hodiaü terpomojn.—
Depost tiu tago la plej malnova domo estis rigardata kun ektimo, kaj
la virinoj rerigardis la pordojn de siaj donioj por konstati Cu estàs forfalintaj la krucoj el benita palmofolio kiujn la tagon de la Palmofesto ili fiksis sur in por ke ne eniru la sor povo.
Kiam la nuboj, tagojn post tagoj, envolvis la domon de Rozario, iu
sentis la ojon havi nialprobsime malamikon, kaj kiam la vento disblovis
ilin fien, la vila o Altaj Rokoj travivis la angoron pro supersti a ondofluo.
Se hazarde fulmo iris abion au nizo mortigis la kokinojn a apro disdifektis la terkulturajojn, la malnova farmodonio estis rigardata kun indigno,
la pugnoj in minacis kaj la langoj in malbenis incititaj de malamo.

La tormo okazis forta; la tondroj brurulis inter la nubaro, la fulmoj
falis en la arbardensajon kaj la liajleroj kiuj frapsaltis sur la rokojn ka i is
(1) ermitejo
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inter la herbojn kaj malrapide fandi is. La aero havas revivigan fre econ.
Oni perceptas la odoron de malsekigita tero kaj inter la nuboj movi antaj
kvaza ili volus ekiri, elvidi as blua cielpeco, neta kaj pura kaj radianta
de gajeco.
La domo de Rozario estàs tute bruna, ói ajnas groto; io estàs nigrajoj. La niuroj kaj la kameuklo o, la fajruro kaj la dorsbenko, la tegmento kaj la laboriloj, la vestajoj de 1' patrino, la kvasta bareteno de 1' patró... kaj la rigardoj kaj la koroj kaj la aninioj!
io ajnas elspeguli la enaeron el la terura tormo. Dume Rozario muta kaj rezignacii inta aku is
iiifaninoii... kaj inter tiuj mallumajoj ekkrevis biupeco kiel sur la ielo... i
estis la okuloj de l'filino kiu movi is kaj ploradis vivoplena.
La tondroj a di is e iu spiro pi i malproksirnaj; la patrino murmuris
ja malbenojii pli mallaüte kaj la aku istino krucsignis sin kun malpli da
pieco.
— Nu, Silo, ne estu obstinega! Liveru al mi tolajetaion por la infanino! Tiel vigia kia i estàs!
— E ne unu fadenon; i mortu pro malvarmo!
— Kian kulpon prihavas la etulino?
— Se vi reparolas al mi pri tio, mi enjetos in en la puton — kaj i ekprenis la froma modelilon kaj in resaltigis kontra lignotrunkon ekzistantan apude de la kamenhokoj kiu] subtenis kaldronon.
Rozario, ploranta, ekstazi is rigardante tiujn rozkolorajn vangojn kaj
tiun silkecan kapeton, dum i sentis grandan bedaüron esti difektinta la
vestajojn de la pupo kiuj nun taügus por sia etulino, kies mentono tremis.
Rezignacii inta i ekprenis la kufeton kiun i ka e ellaboris por la kapeto de sia filino, kaj el la ru a litkovrilo, i konfekciis vestajon, dum la
aku istino ploradis konstatinte ke tiu etulino irados ru kolore vestita kiel
diableto, en domo kie ekzistas kesto plena de pura kaj bone parfumita tolajaro.
La naski o de tiu infanino alportis al la nialnova domo,frenezulan maltrankvilecon. Silo pasigis la tagon plorante kaj malbenante;
Tano, tiu fortika kaj bonkora viro, kiu iaokaze dormi is, ekprovis in
konsoli kaj neniel li sukcesis. Lia edzino respondis al li insultante kaj
minacante lin. Rozario, iam silenta, pasigis la tagojn rigardante sian filinon, kaj la kropulo ne aparti is de apud la infanino ru kolore vestita kiel
papavo kaj li al i tu is la aman nazeton per la fingropinto kaj ekridis, ridis plena de simplamineco.
ies okuloj en la domo interevitis al si la rigardojn. Oni man is kaj
dormis, eliris kaj eniris ion ne dirinte. La rido de 1' kropulo krevis en la
sova a silento. La veutbruetoj kaj la arbarkantajoj eniris en la domon
miksi ante kun la bruo de I' kuirpoto kiu bolis kaj la piedbatado de I' brutaro. Kaj la maltrankvilo enmordetis nokte kaj tage.
La patrino foje fari is delirema.
i levis la pugnojn, kuuprenis la dentojn malfennis la okulojn kiel demonposeditino. Unu tagon, kun la dra i-
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loj supreulevitaj, i persekutis Rozarion por in ekbati, kaj i irka premante sian filinou ekiris sin jeti tra la fenestro sur la dra ejajn pajlamasojn
por forkuri tra kainpoj antaüen, sed en tiu inomento elaperis la almozisto
de la Dipatrino de la Mondo, kiu dum la lankolektepoko, venis alniozpeti
aflanajon, kiel iujare, kaj a dinte la kriegadon de 1' patrino, li kvietigis
ian furiozon montrante al i la imagajon de la Dipatrino kaj igante in kisi per iaj kolertremaj lipoj, la piedojn, la manojn, kaj e la viza on de la
Virgulino.
Dume Rozario, terurita, decidís forkuri por iame kaj ekiri alniozpeti.

Jen ni en mateno plena de helajoj; la suno suriras ojige kaj la roso
raortas ridante; la arbaro kantas kaj la akvero saltetas sur la tonoj; la aero forpasas malpeza kvaza
i volus kuraüngi la moruskolorajn libelojn
kiuj per siaj nevideblaj flugiloj, malproksimigas, proksimi as kaj haltas en
laaero. Regas la gajeco de la unuaj varmotagoj; la terpomujoj mortadas
kaj la grenoj havas la spikojn superplenaj kaj fleksi intaj; ili ajnas humilaj
monaho , kapklinitaj, envicigitaj kaj en superbela pre ado; pasas la vento
venanta el la ielo kaj nedubeble i deniandas al ili u ili amas Dion Car
iuj spikoj movi as kaj jesas, kaj tra la kampoj etendigas milda bruetado
kiu estàs eterna jeso, malla tvo e dirita.
Rozario malfermas la fenestrokovrilon duondorniante: sia spiro haltas
kaj ia koro batas, trapenetrita de teruro. ia etulino ne estàs kiel kutime
apud i. i rigardas ekscitita sub la liton, traser as konsternita iujn domangulojn; dismovas la pajlajou kaj eliras el sia dormo ambro; i direktas
esploran ekrigardon.
io estàs sur sia loko: la ar oselo, la kaldrono, la
falcilo, felsako, la splitoj kaj la tipoj, la kamenpendigilo kaj la kulerego
kaj la bobenilo. Rozario eligas krion, plorante, kaj neniu alrespondasKokino klukas sui la dra ejo. Oni aüdas la renia on de la bovoj kiu)
restas ku antaj en la stalo plena de araneajoj. Poste, kun avido,
enrigardas la rankojn, la fornon, la puton, la pajlejon, la kokinejojn, la
porkan stalon. Novan fojon la teruro in traskuas, vidinte la kufeton en la
porkman ujo. — iela Dio, u eble ili mangis mian filinon! = Kaj i vokpetegas la ielon surgenue kaj suprenlevante la manojn, kaj larmo falrulas
sur sia trema vizago. ïute subite, kvaza i estus ion rimarkinta, i starias, vi as al si la plorhavajn okulojn kaj ekkrias:
— Tio estàs afero de la patrino! —
Kaj i direktis sin dismovi la pajlon e la pajlaniasoj; la kokidetaroj forkuris rapidmove, la cignoj levis la bekon supren kaj la gaidohundo rigardis
in kun timó,
— Jakob joL. ho, Jakob jo! —Lacigita de 1'ser ado inter la pajlo ka
de malfarado de pajlamasoj, i restis grandan tempospacon pripensante.
i prenis el si la harojn kaj ilin tiris, mordis al si la lipojn kaj fermis la ma-
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nojn, kaj la kokidetoj bekpikis e ia irka o, kaj la vento in orumis per la
grajn elo de 1' dra ejo.
— Jakob jo... ho, JakobCjo!... Jakob jo, karulo!... Jakob jo!.., —
La kropulo prezenti is lamante kaj eligante salivo a mojn.
— Jakob jo, mira kara! Jakob jo, kie estàs la infanino?— i eldemandis
|in forte lin irka premante inter sufokantaj plorsingultoj; kaj la kropulo
mallevis la kapon kaj oblikvokule rigardis kaj ekploris a dinte ploradi.
Rozario, malespere surgenui is anta la kropulo kaj kisis al li la piedojn kaj petis pardonon pro la batofendoj kiuju i junage al li estis kaïizinta, kaj la kropulo, kiu iani restadis silenta kaj nialgaja, vidante sin kisita
rapidmove, eksentis por la unua fojo en sia vivo la frenezigou de la gojo,
li kiu korpremi is pro Jaluzo kiam oni karesis la hundon afl havis la katinon
sur la genubenko! En la atrofian animon de tiu virego, eniris la unua emoció, kaj li deziris paroli kaj ridis kaj ploris kaj piedfrapadis.
— Jakob jo, ei vidas do kiel mi cin amas, diru al mi kie trovigas mia
filino.
»
La kropulo tremetante pro ojo, restadis kun la bu o malfermita kaj la
okuloj larmkovritaj ion ne dirante. Lia animo naski is anta amesprimo.
Rozario tiam sentis sin pentema je tio ke i Ciam apartigis de sia frato Car li ka zis al i honton, kaj i frapis sian frunton per siaj genuoj, vidinte ke Sia frato ne alrespondas.
— Jakob jo, diru al mi, kie trovi as la infanino? — La kropulo rerigardis oblikvokule... li tion sciis... sed li estis .obstitiega kaj senkonfida kaj
obeenia. Se lapatrino rekomendis al li aferon, li in faris e se tio kostus
al li la vivon. Rozario sentis sin senfortigi. Sia frato ja ne diros kie estàs
ia filino, e se i lin mortigus. Se i lin minacis tio estis plej malbone;
kaj sentante sin senkura igita i lasis sin fali sur la pajlon kaj krevis per
kortu a ploro. Ls kropulo sidi is apud i, dirante al i de tenipo al tempo:
— Faru al mi pli da karesoj!...
Tra 1' okuloj de Rozario pasis ekradio de heleco. ia animo ridetis.
Inter la nigra oj de iaj penoj elmontrigis kelke da ekbrilajo.
— Jakob jo, ne diru do al mi kie trovi as mia filino, u ei a das? Car
patrino cin batus! Iru, mi jam donacas in al ei... iru, tu u al i la nazeton! — kaj i, ellasis ajnigan ridon, malsanan ridon de deliranta frenezulino
La kropulo aüdinte ridi ankaú ekridis, frotante al si la nianojn.
— Rapidu, Jakob jo, ekiru! tu u la nazon de l'filino kaj mi donacos al
ei jupplenajon da piroj!... — kaj i starigis.
~ Mi ne!
— Kial?
— Mi ne!
— u ei ne volas ke mi cin akompanu? Kial? Cu mi ja ne donacas
al ei la infaninon? Akompani cin? Iru, nu!... Ja... ja... ja! Mi iràs kaj
preui la pirojn. Adia , Jakob jo!... vidu, se ei amos la infaninon, mi batos
tiujn kiuj alnomos cin Kukurbato.

••••
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Kaj la kropulo infanece ridetis; kaj Rozario sentis ke ia koro lar i as,
kaj ekprenis inter siajn maiiojn la kapon de sia frato kaj stampis kison sur
gian fruntplatajon fermante ktiu fervoro la okulojn kvaza i kisusla imagajon de sia filino, spegulitan sur la malsaneca nienso de la kompatinda
kropulo kiu ekiris al la loko kie trovi is la infanino por tu i al i la aman
nazeton, kiel li kutime faris.
— Qardu bone la infaninon u ei a das? ar i nun estàs eia!
— u vere jes? Rapidu! car mi volas la pirojn!
— Tuje! La malfeli a Rozario vidante ke sia frato foriras tra la zigzaganta vojo,
kiu ebeniras la borde de 1' krutegrokaro, sentis tiel iutensan emocion ke i
ne povis stari i. i estis laca, lacpreniita, kaj sentis ke sia] membroj sterni as suitere kvazafi ili estus mortaj kaj ne voluslasi la eternan ripozon.
La kropulo da rigis vojiron anta en, kun rapideco.
ar la mokoj kaj
batoj igis liti maliceina, senkonfida kaj obstinega, de tempo al tempo li
turni is, kaj vïdinte ke Rozario ne lin sekvas, malsa e li ridetis. Intertempe, lia fratino atendis ke li turnirus la plej proksinian arbaron el abioj por
lin sekvi ka itire.
Rozario stari is inter la pajlamasoj; i ajnis kadavro eliranta el la
tombo. Alblovoj de malfeli aj pensoj Sin traskuis, la senhonorigo kien in
kondukis la urbà nizo konfuzigis ian nienson per kolera ondofluo; la minacoj de sia patrino, la for telo de sia filino, la timó esti vidata de ia frato,
la dezirego maci ian idineton, komunikis al ia viza o la tutan belecon
de l'tragedio; kaj i entreprenis la iron post la kropulo.
e la ekiro al la arbaro i vidis la porkinon, kiu Car oni ne estis tnetinta al i la nazegnajlon, ma adis la terpomojn kaj ilin mangadis kun avido.
Rozario preterpasis in pa o post pa o, kun timó ke i forkurus kaj i estus rimarkita de 1'kropulo. Poste i faris kuron kaj alka i is malantait la
unua arbobazo de 1' arbaro kie en vintro blekegas la malsataj lupoj. Tie i
restis sur la musko tapi anta la rokojn, spionante sian fraton kiu suprenrampadis la monton. Kaj i daürigis lin sekvi kun malfermitaj okuloj kaj
la haroj pendantaj. La patrina amo sentigis al i la fortikan volon de la
delirantaj frenezuloj, kaj en iaj muskoloj la niagian forton de la histeriuloj;
kaj inter roko kaj roko, i treme daürigis vojiron, i estis la imago de 1' doloro sekvanta stultan sed gvidantan naivombrom. i rigardis la kropulon
kvaza li estus la gvida stelo en la plej superbela nokto dum la jaro!
Transirita la arbaro, Rozario ka rante sin inter la arbustoj, sekvis la postsignojn de 1'kropulo ne lin vidante. Subite, proksima brueto glaciigisal
i la spiron kaj kvar kapreoloj preteipasis kiel vento forkurante de sia frato. Si jam estàs supre de la inoiito kaj la ventblovo glaciigas al i la viton; i sentas ke i iràs tro nial irmita je la kolo kaj kovras sian bu on timantefari ternon, kaj tia iaj pupiloj eniras Carmantaj helajoj, kaj e sia
irka o elSprucas tuta moudo da montdeklivoj, rokaltajoj, ton aosoj kaj
krutegrokaroj, kaj ia domo subvidi as nialgranda; i ajnas lono fa-
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linta de la monto. Rozario trenias pro timó kaj malvarmo.
i estàs alveninta apud la blua mar eto-, kaj tie elkreskas nek arbaro nek arbustoj; i
deprenis du el tiuj i kaj per ili Si kovras al si la tutan korpon kaj daürigas
irante. Se la kropulo rigardis, i haltis malantaú la arbustoj, kaj tiamrniere i da rigis mar aute apudborde de la revigaj akvoj de la lago, irka ita
de pinastroj, inalgrandaj kaj fortikaj. La ranidoj, in vidinte, alti is el la
fundo plena de limo kaj refundi is ku i kaj la lagakvoj malklari is. La
ranoj enakvi is, kaj multego da inalgrandaj ondoj kiuj vasti adis kaj mortis, vidigis tremanta la figurem de Rozario enspegulitan en la lago; tio kvaza ajnis ke la akvoj agas kiel spegulo de ia trema kaj àvida animo.
La kropulo jam trovi is traus la lago kaj estis trapasinta la rivereton
per kvar krursvingosaltoj. Rozario, kiu lin perdis el la okuloj, antaüeniris
sencele, kun ploremaj okuloj, la vesta aro ifonita.
i ekprovis trapasi la
murmurplenan rivereton kaj falis de i la arbustoj, kaj celante ne esti rimarkita, i ka ri is en la frostan akvon.ka ante sian kapon sub rokon kiu
formis groton. De tie mem, i vidis sian fraton etendantan la fingron Inter dornaj stipoj kaj krevantan per triumfa rido.
— Mia filino estàs tie, — ekkriis Rozario ploranta pro emoció, kaj i
eli is kiel ippereulo el la akvo, eldirante pre ojn, petante konipaton. Inter sopiroj kaj plorsingultoj Rozario alvenis tien kie estis la kropulo tuanta la nazeton de l'infanino.
i apartigis per siaj nudaj brakoj la dornajn
bran ojn kaj eligis sian etulinon el tiu doma lulilo, tute pikvunditan, sangantan kaj malvarman, kun la okuloj malfermitaj kaj sekigitaj de la suno
boliganta la tutan teron.
La juna patrino, kiel demonposeditino alpremis sian filinon kontraíi
sian febran bruston... i melkis el si lakton en ian malfermitan bu on, kaj
sur la viza o de l'infanino kunmiksi is la sango de iaj dornpikitaj brakoj
kaj la lakto de ia brusto, i prucigis la vivon el siaj vejnoj, Sprucigis la
vivon el sia sinó, sur tiun etulinon ielokulan, mortintan inter domoj:
— Jakob jo, i estàs morta! —
La kropulo etendis la fingron kaj tu is al i la nazeton ridante kaj
diris:
-- Donu in al mi, ar i estàs mia. Rapidu! ar i estàs mia!
— Kiu in portis is i tie?... - demandis Rozario kun brulantaj okuloj
kaj sen larmoj.
— La patrino! —
La malfeli a Rozario, malespere, pasigis la manojn sur la okulojn kaj
kun la malvat ma filino sur siaj brakoj, ekkuris inter la rokoj eli antaj ineze de la malalta herbo, kiel kadavraj ostoj duone enterigitaj.
i alvenis al la abismo, antaíi la való trapenetiita de heleco kaj kvieto,
kaj kaptita de frenezradiko, i ekkriis rigardante sian patrinon kiu subvidi is malgraudn sur la dra ejo, ser ante in maltrankvilema:
— Malbona porkino!... terura fulmo viu mortigu! vi mortigis mian filinon!... jeu mi nun mortigos la vian! — kaj i sin jetis en la abismon.
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Kaj la kropulo diris al si: — Kia ensalto! — kaj li malproksimi is lamante kaj farante plor emon.
— Mi volas la pirojn!... i trompis min!... mi volas la pirojn!... mi volas
a pirojn!...
El la katalúna lingvo tradulds kun afabla permeso de la a toro
JOSEP VENTURA
Premiita en la XlIIaJ Internaciaj Floraj Ludoi.

La sistemoj tonike-ritma
kaj silabmezura en la Esperanta versfarado
(Respondo al kelkaj ktitikoj)

ENKONDUKO
Jam de longe, en gazetrecenzoj a en privataj leteroj pri tniaj verketoj
«AMAJ POEMOJ» kaj «NOVAJ AMAJ POEMOJ» kaj anka pri miaj versaj
tradukoj en la «KATALÚNA ANTOLOQIO», mi ricevis ripro ojn de esperantistoj pri tio, ke mi plejparte verkis miajn Esperantajn poemojn la
la sistemo silabmezura, prefere uzata e la latinidaj popoloj, anstataü verki
ilin laü la sistemo tonike-ritma, komune uzata e la germana lingvo kaj
anka uzita is nun Ce la plimulto de Esperantaj poemoj.
Mi ne respondis publíke al tiuj ripro oj, Car, krom tio ke ili estis tute
afablaj, mi ne kredis ke estàs jam veninta la tempo diskuti pri la afero kaj
lar e prezenti la problemon kaj ser i gian solvon. Mi nur sendis demandan
leteron al la Prezidanto de la Lingva Komitato kaj ia AkademioS-roTh.
Cart, u mi rajtas uzi en Esperanto versfaradan sistemon kutiman Ce
grandaj kulturlingvoj en Okeidenta E ropo, kaj poste, anta nelonge en mia
Prezidanta parolado e la Xlllaj Internaciaj Floraj Ltidoj, mi aludis la problemon pri la ritmo en la Esperanta poetiko.
Sed, lastatenipe, a toritataj vo oj akcentis la ripro on al mi, kiel ekzemple D-ro Edmond Privat okaze de la Danziga kongreso, ensiaraporto
al la Akademio kiel Direktoro de la Sekcio pri Premioj, kaj aliflanke, kelkaj
miaj amikoj, a e tute nekonataj legintoj de miaj poemoj, plene
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aprobintaj de la unua momento miaii versfaradan sistemon, instigis
min ke mi respondu al la kritikintoj kaj defendu mian liberecon uzi
la silabmezuran versfaradon, pri kiu -nenia malpermeso estàs en la
«Fundameuto» nek en la respondo kiun mi ricevis de la Prezidanto de
la Lingvaj Institncioj.
Jen kelkaj specimenoj de la kritikoj al mi adresitaj: S-roKail Minor
skribis sur «Germana Esperantisto» en Jaiuiaro 1925: «Entute oni devas
laüdi ilin. Belajn poeziecajn ideojn enhavas la poemoj. Qenerale la rimoj
estàs lertaj kaj elegantaj, kaj kelkafoje la aütoro e faràs perriniajn jonglajojn (ekzemple en «Kanto de V Trobador'»), tamen ne malzorgante pri la
poezieco de la poemo. Sed ne kontentigas min, kiel li traktas la ritnion. Mi.
ne atas—sed ne mallaüdas—neregulan ritnion, se almenaü i permesas
fluan legadon. Sed malagrable min tu as, se—kiel en «Ama Malkvieto»—oni
estàs devigata legi «kiàm», «preskàu», k. t. p. La aütoro ja povus i-rilate
resendi min al nia Majstro meni, sed vere'nepardonebla laü mia sento estàs la ritmo en «Beno de la Mangotablo», kie oni vole-nevole akcentas
«viàn gvidón» kaj «atingi».—Nu, tiu i kritiko estàs tute subjektiva, Car mi
min gvidas per la modeloj de nia Majstro kaj per mia sento kaj
opinió. Sed la aütoro tute ne atentas la ritmon, kian mi ser as kaj konas el la
Germana kaj modela Esperanta poezio. En liaj poemoj la versoj nur havu
iam la difinitan nombron da silaboj (ne verspiedoj), jen io. Do la poemoj
estàs senriproCaj, se ni premisas, ke la a toro rajtas procedi laü tio en
Esperantaj poemoj. u li rajtas? u en Esperanta poezio au povas starigi
siajn proprajn le ojn kaj regulojn? u Esperanto havas sian propran vivon
nur en prozo?»
La konata poeto Kolomano de Kalocsay, en la numero Majo 1924 de
«Literatura Mondo», diris la jenon: «Nun mi metu nigrajn okulvitrojn por
diri, ke pri la ritmo mi havas iom malsaman opinion oi la aütoro. Ne ofte,
sed trovi as lokoj, kie du akcentitaj silaboj estàs unu apud la alia: «rigard'
hela», «amatin' anna», «al mia sent' taügan» k. t. p. Estàs eble, ke en sia
evoluo la Esperanta poezio formetos la severajn germanajn ritmoregulojii
kaj proksimi os al la italaj kaj fraucaj. Tamen, laü mia opinió, gi iam devos eviti la sinsekvon de du akcentitaj silaboj.
Kaj i tio nepre ne estos malfacila por nia poeto. Li ja facile movas sin
en la plej malfacilaj formoj, kaj lia ritmo estàs plejparte vigledanca, preskaü petola. Kaj kiel facile li povas kuri en la memfaritaj katenoj, tiou bone
montras per siapulsanta mar o kaj emfaza enhavo lia poemo:«Kanto de 1'
Trobador'».
S-ro F. K., sur «Heroldo de Esperanto» (11. Februaro 1927) recenzis:
«Se verkisto sukcesas restigi e la leganto la samajn sentojn, kiujn li niem
havis kreante la versojn—tio estàs poezio, e se mankas regula ritmo kaj
rimoj. Rimoj ne mankas en tiuj ei versajoj, sed la ritmo estàs parte tre arbitra. Tamen oni devas lasi la laüdon: s-ano Grau Casas manipulas (kaj pri
tio ekzistas nenia dubo) majstre nian lingvon; li kvazaü jonglas per i kaj
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kelkaj versajoj, ekzemple «Portreto de mia fian ino», estàs belegajkajtute
perfektaj anka koncerne la ritnion.»
S-ro Franz Zwach, en »Àustria Esperantisto» (Aprilo 1927), skribis,
«lli estàs bonaj, arinaj kaj kortu aj. lu supersevera prozodisto eble trovos,
ke la ritmo kelkloke ne estàs sufi e glata, Car en iu a alia strofo alternas
jamboj kun trokeoj—kio cetere per malgranda an o en la sinsekvo de la
vortoj estus facile evitebla—sed, u la esenco de la poezia verkado konsistas en la sklava obeo al la rigidaj formoj de la prozodio? La Cefajo estàs,
ke la poemo superfontigu el la plena koro de 1' poeto kaj veku simpatian
e on en la koro de la leganto. Kiel diràs «La Kantisto» de Goethe?... «Mi
kantas kiel kantas fring' —en la densej' arbara;—la kant'venante el laring':—
jen rekoinpeuc' plej kara.» — La tiu ekzemplo kantas Grau Casas.»
S-ro G. S., en la numero Marto 1927 de «Esperanto», diris, ke mi bazas
mian versfaradon sur la silabnombro kaj ne sur la ritmo. (Li devus diri:
sur la tonika ritmo). Krom tio, S-ro G. S. asertas, kemi, per mia neregula
ritmado, tre proksimi as al la franca senriima verso, kaj li konkiudas ke la
vortoj de S-ro Cart «Via libereco pri ritmoj estàs plena» ne estàs pravigo
por mi, sed male «sufi e severa kritiko.»
Private, mia kara amiko S-ro Josep Berger skribis al mi.: «en kelkete
da versoj ne tute pla is al mi la akcento, kiu la la ritmo kontr as iafoje la
akcentlegon de Esperanto. Sed eble mi ptiju as tro severe ion, kio estàs
«poeta licenco», kaj la konata verkistino F-ino Louise Briggs skribis «sinceran gratulon, kvankam mi devas konfesi ke mi estàs unu el tiuj, kiuj ofte
perdas la plenan uon de via belega poeziajo pro via traktado de la subaj
akcentoj.»
La respondo al mia aludita letero al S-ro Cart, estis jena: «Vi plene
rajtas uzi en poezio la formon, kiu plej pla as al vi kaj al viaj legantoj. Via
libereco pri ritmoj, rimoj, asonancoj, forigo de la rimo a e de la asonanco
estàs plena, se nur vi ne forgesas (kaj tion vi ne forgesis) ke la tonika akcento ludas en Esperanto grandan rolon kiel en itala, hispana, germana k. t. p.
Iingvo (ne en la franca). La sola regulo en poezio estàs harmonia (kaj tion
vi aiika ne forgesas). En mia verketo «Versfarado» mi montris la Zamenhofan sistemon, sed neniam asertis ke aliaj sistemoj ne estàs eblaj.»
Kiam mi, post ricevo de tiu letero, ektrankvili is pri miaj pasoj'en la
Esperanta versfarado, mi ricevis aliajn leterojn, kiuj pli kuragigis min, ekzemple unu de la eiuinenta tradukinto de «Amfitriono» S-ro Enrique Legrand, el Montevideo, kiu petas min «Skribu pri versfarado, Esperanto tion
bezonas!», kaj aliajn, vaste pritraktantajn la temon, de S-ro Nikolao Hohlov,
el Zàgreb, bonega literatura kritikisto en Esperantujo kaj plej komprenema
spirito.
Stimulita de la afableco de unuj kaj de la interesigo de la aliaj, mi fine
decidís anka a digi mian vo on, kaj, ar mi kredas ke la plej ur a afero
estàs montri mian sistemon al tiuj samideanoj kiuj ne a nesufi e in konas,
mi ne plu parolos pri mi niem nek defendos detale miajn poemojn, sed pe-
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nos prezenti kiel eble plej klare kaj koncize la karakteron de la poetika i itmo en la lingvoj greka kaj latina (piedoj konsistantaj el silaboj longaj au
mallongaj), en la lingvoj sanipitaj kiel la germana (piedoj konsistantaj el silaboj tonike akcentitaj afí senakcentaj), en la ligvo samtipaj kiel la kataluna
(ritmo seu piedoj, rezultunta el nur unu au du ritmaj akcentoj en iu verso,
kies difinita loko dependas de la nombro da silaboj), kaj mi koukludos ke
la Esperantaj poetoj rajtas veisfari ne nur laü la maniero germana, sed
anka la la maniero kataluna au novlalina, kiu parte estàs anka slava.
Pretendi ke la spirito de Esperanto adapti as al unu sola el tiuj du
inauieroj, estus nei la eueralan E ropan bazon de la internada lingvo kaj
for iri la junajn flugilojn de la belega, neimageble ri a kaj promesplena
Esperanta Poetiko.
(Da ros)

JAUME
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C$3
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Diversa joj
Terrassa. — En grupo «Lumon» post fini o de somera kurso gvidata
de Prof. Delfí Dalmau, kiu atingis novajn adeptojn al nia idealo, oni malfermis tri novajn kursojn en la grupa sidejo gvidataj la jena aran o: unuagrada kurso por fra linoj kaj knaboj, S-ro. Ramon Marsà; por viroj, S-ro. T. Surrallés kaj supera kurso S-ro. S. Chaler.
En katolika societo «Centre Social» estàs aran ata kurso sub la gvido
de samideano S. Chaler. 15 lernantoj eestas la klasojn.
Lokaj jumaloj «El Dia», «Crònica Social» kaj «La Acciòn» oftepublikigas artikolojn favorajn al esperanto. — SIMPLEMULO.
Rubi. —Grupo «EsperantaBur ono» malfermissian vintrankursonkun
granda sukceso car estàs pli oi 30 lernantoj gvidataj de fervora propagandisto el Terrassa, S-ro. S. Chaler. Certe urbeto Rubí estàs arma ido de
esperanta urbo Terrassa. — KORESPONDANTO.
Kongreso. — Ni esperas doni balda kontentigajn sciigojn prila arango
deia Kongreso de K. E. F. en la venonta jaro.
Jubilea Festo. — Kun eksterordinara sukceso okazisla 16-an de oktobro
la vesperfesto, kiun organizis «Paco kaj Amo» el Barcelona por soleni la
XX datrevenou de la fondi o de la societo. irka 300 personoj partoprenis
la feston, kiu konsistis el teatra prezentado, deklamado de poezioj kaj pa-
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roladoj. Post la festo okazis frata vesperman o, kiun partoprenis multaj
membroj el la grupo.
Tio-ti estàs la milito. — La «Iriterniaro» Kristana Societo kiu havas sian
sidejoit en Londono bonvolis eldoni folipresita la artikolon kiu aperis en nia
anta a numero de K. E. kun la titolo «Tio- i estàs la milito». La flugfolioj
enhavas ankaü la anoncon de nia gazeto. Ni kore dankas la estraron de
*La Interniaro».

Nekrologo
La 9-an de novembro pasinta mortis en Barcelona S-ro. Delfí Dalmau
Gibert patró de nia kara prezidanto de K. E. F. Prof. Delfí Dalmau Janer
La funebran enterigon eestis diversaj samideanoj, inter kiuj ankaü kelkaj
el la Direkta Komitato de nia Federació.
Al nia kara amiko kaj familianoj ui esprimas nian sinceran kondolencon

Avís importantíssim
Novament hem de pregar als nostres abonats que encara no han pagat l'abonament de 1927, que sense més ajornament ens trametin el deute
que tenen amb KATALUNA ESPERANTISTO, si no volen comprometre seriosament la situació econòmica de la Federació. És un deure que cap bon
samideano pot oblidar.

Tiu i numero de «Kataluna Esperantisto» estàs submetita al la militista cenzuro.
Presejo Vinyals i Heneslrosa, S. L., Plaça Constitució, 6 ; BARCELONA (Sarrià)

La 15 - a de decembro
estàs la naski tago

de

D-ro L. L Zamenhof,
nia iama spirila gvidanto.

La 15 - a de decembro
estàs dedi ita por la

Festo de la Libro
kulturtago por manifesti pri vivantéco de

Esperanto.
Reinemorti pri la Majstro!
Oferu laüvolau sumon por nia

literaturo
kaj a etu almena unu libron!

Estatuts de la Federaciú Catalana d'Esperantistes
Article primer. — Amb el nom de «Federació Catalana d'Esperantistes» hom constitueix una
federació d'esperantistes en terres de llengua catalana.
Art. segon. — L'objecte de la «F. C. d'E.> és la unió de tots els esperantistes en terres de llengua catalana per a la divulgació i propaganda de l'Esperanto, pels iins de la representació aconseUada en la reunió general del V Congrés Internacional d'Esperanto celebrat a Barcelona, per a
complimentar tots els acords i resolucions que afecten els esperantistes com a col•lectivitat, emanats dels Congressos Internacionals o dels nuclis directors de la llengua del Dr. Zamenhof.
Art. tercer. — 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 de l'abonament a la revista serà de sis
pessetes anyals.
Art. quart. — L a «F. C. d'E.» constarà de membres associats i de membres isolats; els primers
seran federats per mitjà de l'entitat a la qual pertanyen i els altres directament i en caràcter
particular.
Els diversos organismes pertanyents a la «F. C. d'E.» contribuiran al seu sosteniment amb la
quota quatrimestral, pagada a la bestreta, de 0'40 ptes. almenys per cada soci i els individuals amb
una quota mínima de 3'50 ptes. anuals, també pagada a la bestreta.
Art cinquè. — L a «F. C. d'E.» serà regida per un Comitè Directiu, renovable cada any, corrpost de President, Vice-president, Secretari, Vice-secretari, Comptador, Caixer, Administrador i
quatre Vocals.
Art. sisè. — El Comitè de la «F. C. d'E.» convocarà almenys una vegada a l'any, en diferents
localitats, durant la primavera i en dia festiu, tots els seus federats, en Assemblea o Congrés general, en el qual. previ i ordre del dia, hom donarà compte als assistents dels treballs i gestions
acomplerts pel ref :rit Comitè Directiu durant el seu exercici, hom acordarà el lloc on deurà celebrar se el vinent Congrés o Assemblea, hom nomenarà els individus que deuran constituir el Comitè
el pròxim exercici, i hom discutirà les proposicions que hagin estat presentades abans de la sortida
del número de la revista anunciant el Congrés o Assemblea, i anunciades en l'ordre del dia.
Art. setè — El Comitè serà facultat per a crear les seccions que cregui més convenients per a la
prosperitat de la «F. C d'E.» i de l'Esperanto, les juntes de les quals seran renovades per cada Co
mite de bell nou elegit.
Serà president nat de cada secció un individu del Comitè designat pel mateix.
Art. vuitè. — Tots els esperantistes pertanyents a organitzacions federades tindran veu i voí en
les Assemblees anuals, però el seu vot serà delegable al president d'un grup o una altra persona
qualific ;da. prèvia la presentació dels corresponents carnets de soci.
Art. novè. — Tots els acords de les Assemblees o Congressos seran presos per majoria absoluta
de vots dels socis assistents. Les esmenes que puguin presentar-se a aquest reglament deuran ésser
presentades amb la deguda antelació per tal d'incloure-les en l'ordre del dia i publicades en la seva
totalitat, puix que només pedran ésser discutides i aprovades en les Assemblees o Congressos
generals.
Art. desè. — L a llengua oficial de la «F. C. d'E.» serà l'Esperanto, podent també emprar-se la
catalana en les Assemblees.
Art. onsè.—-Aquesta «F. C. d'E.» podrà actuar mentre compti amb dues col•lectivitats organitzades o trenta membres isolats. En cas de dissolució, previ acord d'ella, l'actiu existent serà lliurat al
caixer de la Representació Constant de les Societats Nacionals Esperantistes.
Art. transitori.

— La «F. C. d'E.» serà domiciliada a Barcelona, carrer València, 245.

