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L ' I D E A L
Quan estem massa cansats de la vida moderna, de la corbata
i l'americana, i la lletra que venç demà i l'arribada del vapor demà
passat, i el dividend, i el cupó, ens adonem que hi ha en el fons
de nosaltres unes quantes idees simples i eternes: que al món tots
som germans, que convindria que no hi haguessin guerres, que hi
ha justícia i injustícia, i que el nostre deure és fomentar la primera
i evitar la segona en ço que estigui a la nostra mà.
Per sentir aquestes idees tan simples, cal que adoptem una
actitud d'esperit simple, i ens oblidem del xec, i del cupó, i del dividend, i del vapor. Muntar idees tan simples damunt d'elements
tan complicats, és més aviat extravagant.
Es bella una columna dòrica damunt dels tres amples graons.
Però ho serà igualment, a dalt de tot de la xemeneia d'una fàbrica?
Aquesta és la qüestió. —JOAN CREXELLS, a «La Publicitat»

Les Discussions Gramaticals
No són molts gramàtics definidors ço que ens cal desitjar, sinó
molts i forts escriptors assessorats per una única autoritat gramatical. No hi ha rès més inútil ni més pertorbador que les discussions
sobre els problemes pràctics de la Gamàtica en nom de la pura raó
car potser la solució lògicament millor serà la que no triomfarà en
l'esdevenidor de la llengua. — M. DE MONTOLIU, a «La Veu de
Catalunya»
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P a ko por Lernantoj
R e g i o n o . Parto de lando, korpo, surfaco, karakterizata de io speciala : polusa regiono, regiono de la koro.
N a c i ó . Aro de homoj, lo antaj la saman teritorion
kaj havantaj komunan devenon kaj lingvon. N a c i a . De
nació, kiu koncernas nacion: nacia karaktero, nacia lingvo. N a c i e c o . Eco, ecoj karakterizantaj nacion.
Lingvo. Tuta o de la vortoj kaj esprimoj, uzataj de L
unu nació por kompreni o: la angla lingvo.
D i a l e k t o . Varia o de lingvo: Esperanto ne havas
dialektojn, ar de la komenco de sia ekzistado i havas
literaturon, kiu fiksas la lingvon.
(El la oficiala Vortaro de Esperanto)
H o m a r a n i s m o estàs instruo, kiu, ne de§irante la
homon de lia natura patrujo, nek de lia lingvo, nek de lia
religianaro, donas al li la eblon eviti cJan malverecon kaj
kontra parolojn en siaj naci-religiaj principoj k aj komuniki adi kun homoj de iuj lingvoj kaj religioj sur fundamento ne trale homa sur principoj de reciproka frateco, egaleco kaj justeco. (Zamenhof)
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X I I I . a Konéreso de K. E . F.
Xll.aj Intemaciaj Floraj Ludoj
Santa Coloma de Farnés 23-25 Majo l626. a

La pretigo por la mina jaro de niaj jam tradiciaj solenafoj,
anta vidigas novan sukceson de nia movado en la kataluniingva
teritorio.
La kvanto de premioj atingita, kaj la kvanto de verkoj ricevitaj
el inultaj landoj, estàs kontentigaj.
La centreco de Santa Coloma de Farnés en la teritorio de
nia Federació, kaj la privilegieco pro beleco kaj ri eco de Naturo
en Santa Coloma kaj iaj irka a oj, kie trovi as la fama banloko Orion, estàs alloge decidiga.
La esperantisteco de tieaj influaj a toritataj lo antoj; ia diligenteco de nia amiko Josep Turon, sekretario de la Loka Organiza Komitato, kaj multaj aliaj favoraj cirkonstancoj certigas pri
sukceso de nia Kortgreso okazonta la 23-25 de la proksima Majo.

La Redakcio neniel respondas (sed nur la a toroj a tradukintoj) pri
opinioj, neologismoj, kaj aliaj detaloj de artikoloj, k. t. p., en d tiu gazeto.
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Principoj de Esperanto
Origino. Gramatiko. Vottaro.
Litecaturo. Evoluo.
1925

(Unuafoja publikigo speciale konsentita de la a toro al «Kataluna Esperantisto*).
Antaünoto
Regularo de la Lingva Komitato komencas jene: «La Esperantista Lingva Komitato estàs komisiita por zorgi pri la konservado de la fundamentaj principoj de la lingvo Esperanto kaj kontroli ian evolucion».
Por konscie plenumi sian devon la Lingva-Komitatanoj do bezonaskoni la principojn, kiuj estàs ne nur la reguloj kaj elementoj de la «Fundamento de Esperanto» kun la oficialaj Aldonoj, sed ankaü la bazoj kaj
tendencoj de la nuna Esperanto iutage uzata kaj sen ese kreskanta.
La samajn principojn bezonas anka iuj verkantoj de lerniloj kaj terminaroj, por sin orienti en tnultaj dubaj punktoj, kies solvojn ur e postulas
la praktiko de nia lingvo.
Ankora pli bezonas havi antaíí la okuloj la principojn tiuj aütoroj, kiuj
aktive partoprenas en la unuecigo kaj pliri igo de Esperanto per siaj literaturaj kaj teoriaj verkoj.
Malgraü tioni granda graveco de la principoj, malgraü tio ke ili influas
nian lingvon en ia vivesenco, ili tauieu restas malmulte konataj, diversmaniere komprenataj, e ignorataj. Unu el kaúzoj de tiu stato estàs nianko
de verkoj, en kiuj oni povus trovi resuman traktadon pri la lingvoprincipoj.
Zamenhof, la aütoro de nia lingvo, ne volis esti le donanto post tiu
momento, kiam la sorto de Esperanto trovi is en nianoj de la Esperantistaro. Li do estis donanta nur konsilaju respondojn pri tiu a alia izola demando; kaj liaj lingvaj respondoj ne pretendis formi ian koordinitan tutajon.
Post kaj apud Zamenhof, pluraj a toroj multe ser is, kaj ankoraü nun
peuas formuli, la principojn, sen kiuj nia lingvo ne povis unuforme kaj regule disvolvi i. Inter tiuj aütoroj pleje elstari is Boirac, efe , Fauvart,
Kolovrat, kaj sinjoroj De Saussure, Panel, Aymonier, Wüster. Tamen, el inomitaj aütoroj kaj el la ceteraj nenotnitaj, neniu publikigis kompletan
studon pri la principoj de Esperanto, lliaj partaj studoj ja dissemi is en
apartaj bro uroj, gazetaj artikoloj, privataj leteroj. La Lingva Komitato,
siaflanke, gis nun ne povis entrepreni ian sisteman esploron pri la principoj
de Esperanto, Car i estis uzanta siajn fortojn al la revizio kaj kompletigo
de la Universala Vortaro, al la esploro de kelkaj Zamenhofaj verkoj, kaj al
la gardado de la fundamenta netu ebleco. i verketo celas resumi kaj kun-
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ordigi la principojn de Esperanto, kiuju la verkinto erpis ie: en Zamenhofa
verkaro, en la Fundamento, en la teoria verkaro de la esperantistoj kaj neesperantistoj, kaj precipe en la praktika uzado de nia lingvo — bu a, skiiba, presa.
En i verketo estàs montrataj dudek principoj de Esperanto. Tiu nombro 20 ne pretendas esti definitiva: iu alia povos gín pliigi a malpliigi, jen
eltrovinte pluajn principojn, jen reduktinte ilin al la malpli granda nonibro.
La maniero, en kiu la verkinto ilin traktis, ankaií ne pretendas esti objektiva kaj gusta. Tute kontraue, oni povas certe antaíídiíï ke i verketo, kiel
unua provo resumi la lingvoprincipojn, estos baldaií superirita de aliaj, pli
maturaj, provoj, verkoj, e efverkoj.
io, kion vere aspiras la verkinto, estàs nur deziro konvinki la kleran
parton de Esperantistaro pri la ur a neceso unui i en la interna flanko de
Esperantismo, same kiel ni unui as en la ekstera flanko. Se por la lasta necesas firma organizo kun la aktiva centro, por la unua necesas klaraj principoj kun la imueciga karaktero. Se la lasta celas plifirmigi korpon de 1'
Esperantistaro, la unua celas plifortigi animon de la lingvo Esperanto.
Kun plena konscio pri la graveco de sia tasko, kaj kun sincera konfeso
pri la nesufi o de siaj fortoj, la verkinto homa e dedi as i libreton al la
samideanoj, kiuj sia oferís kaj nun sin oferas por fari nian Esperanton inda
je 1' alta rolo: la lingvo tutmonda.
iuj elementoj, reguloj kaj tendencoj de Esperanto povas esti konsiderataj kiel sekvoj de iaj principoj, kies noniaro estàs jena:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Principo de origino — kulture ropa.
Principo de disvasti o — tutmonda.
Principo de bazo — fundamenta.
Principo de ekzisto — autònoma.
Principo de ekonomio — minimurna.
Principo de elparolo — fonetika.
Principo de akcentado — toneca.
Principo de skribo — ortografia.
Principo de propranomado — nacia.
Principo de radikelekto — internaria.
Principo de terminaro — scienca.
Principo de nevarieco — aglutina.
Principo de vortofarado — morfologia.
Principo de regulformeco — simetria.
Principo de unusignado — semantika.
Principo de esprimo — klara.
Principo de frazofarado — sintaksa.
Principo de versofarado — metrika.
Principo de konservo — tradicia.
Principo de kreskado — evolucia.
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§ 1. Materialo, el kiu estis kreita Esperanto, apartenas al la kultura
E ropo. Tio estàs, la historia ordo, la materialo de lingvoj: helena, latina,
franca, itala, germana, slava kaj angla. Pro família parenceco la sama materialo ekzistas ankaü en ceteraj lingvoj de la kultura EOropo kaj de la kolonioj. Utilas distingí en tiu materialo tri tavolojn: a) klasika vortaro de la
helena kaj de la latina. 6) naturscienca terminaro moderne artefarita el
la helena, latina, araba, k. a. c) radikaro komtwa por vivaj e ropaj lingvoj
(plus radikaro de la hindeííropa praa lingvo).
§ 2. Kontra e je iu nacia lingvo, kiu havas siau limitan teritorion,
la lingvo tutmonda apartenas egale al iuj terpartoj, kaj pro sia ne traleco
i povas esti uzata libere de Ciuj diversgentanoj, kiuj tiel evitas tu i reciprokan naciau sentemon.
§ 3. Lingvoj naciaj ekzistis dum longa tempo antaü oi ili estis skribataj, kaj pasis ankaü longa tempo iuter apero de la unua literaturo kaj
apero de la unuaj gramatikoj. iu lingvo natura ja estàs naskita kaj vivas
sendepende de la skribajoj, kiuj niem sur gi sin apogas. Aliè estàs artefarita lingvo kiu aperis ermita sub formo de la gramatiko kaj radikaro, fiksitaj
en la unua libreto. El tiu libreto kreskis literaturo, gazetaro, internada korespondado kaj bu a uzado, kiuj kune formas tutmondan movadon, nomatan la Esperantismo. La libro, kiu estàs nun sankciita bazo por iuj Esperantuzantoj, portas titolon «Fundameuto de Esperanto».
§ 4. Por esti ne trala, la tutmonda lingvo devas ekzisli sendepende
de cïu aparta nacia lingvo au Hngvogrupo. Por esti facila gi devas posedi
internan harmonion, t. e. havi siajn proprajn legojn. Tiel aperas principo de
autònoma ekzistado de Esperanto.
§ 5. Elspezi minimuman forton celas iu, kiu volas agi por utila rezultajo. Tendenco malpleje elspezi, por atingi sufi an interkomprenon, penetras anka iuu vivantau lingvon. Se Zamenhof ne imitis la eüropaju lingvojn en ilia komplika konjugaro, en ilia seksa genro, k. c , li tion faris por
krei relative facilan lingvon. Kaj la evoluo de nia lingvo, en efaj trajtoj,
sekvas vojon de iam pli kaj pli granda elasteco kal facileco.
§ 6. Kun la skriba materialo, komuna por kulturaj e ropaj lingvoj,
Zamenhof akceptis ankaü la sonojn, parte komunajn por Meza E ropo,
parte ne tro malfacilajn por plimulto da F kulturuloj. Se la sonsistemo de
Esperanto ne estàs facila por anglo, a por japano, gi tamen por ili estàs
pli facila oi sonsistemo de la franca, rusa, germana, araba, ina, kc. Pro la
granda diverseco de sonsistemoj, uzataj en la tutmondo, estàs neeble trovi en ili komunajn sonojn; tial, iu pretendo atingi tutmondan ne tralan
sonaron, por la internacia lingvo, estus vana. Meznombre, Esperanta sonaro estàs malpli riCa oi la nacia.
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§ 7. Formale, la akcento havas nur mekanikan rolon: altigi anta lastan silabon. Esence, i havas organikan sencon, car pro la akcenta regulo,
neniani estàs akcentataj la finajoj: o, on, oj, ojn, a, au, aj, ajn, e, en, i, as,
is, os, u, us, al, am, el, es, om, u, uj, a , er, Krom la vorta, ekzistas ankau la
fraza akcento. Krom la akcentoj, ekzistas ankaií tonoj, kiuj povas havigi
al frazo (aú al vorto) la nuancon: demandan, miran, ordonan, duban, deziran, beda ran, koleran, petan, k. m. a.
§ 8. Ortografio en Esperanto bazas sur teoria postulo: por unu sono
— unu litero. Tial do en nia lingvo ne ekzistas sensonaj kaj plursonaj literoj, nek simplaj sonoj skribataj per duoblaj, trioblaj au kvaroblaj literoj.
Laü dua postulo de la ortografio oni skribas aparte iun frazeron, e kiam
i fonetike ligi is kun la najbara: (íabela son o del homaró).
§ 9. Ajoj komunaj, kiel tero, arbo, pomo, birdo, havas diversajn nomojn e diversaj popoloj. Ajoj unikaj, kiel Londou, Beni, Ebro, Neva, Lev
Tolstoi, Hektor Hodler, havas iu sian solan nomon, kiun diversaj popoloj
povas ripeti kun pli a rnalpli granda kripligo, per tiu a alia aboco. En antikva tempo, pro malproksimo kaj malzorgo, oni multe kripligis laproprajn
nomojn, kaj tiu malbona nomado iomgrande da ras e miri, kiam la distancoj mallongi is kaj la zorgoj plii is. Nuntempe, por ekz. nomi a strian efurbon, ni ne bezonas kolektí kaj kompari iajn kriplitajn nomojn: Vienne,
Vienna, Vjena, Videjn, Be , ktp.; sufi as nin turni al tiu urbo niem, kaj preni ian realau nomon, por poste in transskribi per Esperantaj literoj. Ne
gravas, se ia nuna nomo (Wien) estàs anka kripla o de iu praa vorto,
kiun la romanoj siatempe kripligis en «Viudobona»; sufi as ke nunaj vienanoj in nomas tiel. Per sarna maniero ni povas ekz. skribi Jan, óon,
Johan, Jan, Jon, Jovan, Govani, Jvan, lasante al iu nació gian propran koloron, anstata senkolorigi ilin iujn per pse do-internacia nomo «Johano».
Unu el universalaj geografaj kongresoj rekomendis uzi sur la sciencaj kartoj nur lokajn, originajn, nomojn, skribante ilin per unuforma alfabeto. En
Esperanto ni povas nur plenumi tiun rekomendon.
P. STOJAN, L. K.

(da rigota)

CJ3

Cp

Cp

Pro,., kaj Por...
Nia bona samideano kaj bona profesoro de «Radio Barcelona», Artur
Domènech, feli e resani is kaj reprenis sian kurson tre elokvente. La kompilinto de «Kataluna Antologio», Jaume Grau Casas, tre lerte paroladis anka e «Radio Barcelona» pri la nova granda verko en Eaperanto.

1.
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XII ai Internadaj
Espetantistaj Floraj Ludoj
L1STO ÜE PREMIOJ
(fino)
XXXII. — Premio de S-ro. Joaquim Trias de Santa Coloma de Farnés:
skatolo da franda oj, speciala o de la firmo. Temo: Laüvola.
XXXIII. — Premio de S-ro. Francesc Trias de Santa Coloma de Farnés:
skatolo da frandajoj, specialajo de la firmo. Temo: Laüvola.
XXXIV. — Premio de S-ro. Esteve Monegal de Barcelona: 50 pesetoj
Temo: Lo vola.
LISTO DE VERKOJ RICEVITAJ
(Da rigo)
14. Pax Tibi, Marce, Evangelista meus. — 15. Mallorko. — 16. Esperantujo. — 17. Voja anto. — 18. Mediti. — 19. Trokadero. — 20. Brilu mia
s t e l ' . — 21. Amiko de la Floraj Ludoj. — 22. Amu vian patrujon. — 23. Tragedio. — 24. Mieux vaut tard que jamais. — 25. Lumo, amo, vivo. —
26. Mia recepto. —27. Poemo sen rimoj. ~ 28. Modesta konsilanto. — 29.
Modesta batalanto por rajto kaj honoro. — 30. Kismeto. — 31. Amo miraklojn okazigas. — 32. Ankro. — 33. Mi diris, penu, hom', kaj firme fidu! —
34. Ni proponas, vi disponas. — 35. Mia somero sonoras. — 36. On y soit
qui inal y pense. — 37. Lingvo estàs fosilia historio. — 38. Procede et semper - Itàlia - semper! — 39. Cyrano. — 40. Mitològic — 41. Blankaj birdetoj. — 42. Havu sunon en koro. — 43. Ondetoj. — 44. Kiu amas sian kunhomon amas Dion. — 45. Ereto. — 46. Tagigas en la mondo. — 4 7. Mi riskis
in. — 48. Ser ante ni lernos. — 49. Junularo. — 50. La vivo ne estàs plej
valora posedajo... — 51. Vian niizeron fabeligu! — 52. Ni semas kaj semas.
— 53. Printempa dezir', a tuna sopir', esperinspir'.
Pelo, — La a toro de la verko devizita «Mieux vaut tard que jamais»
estàs petata tuj sendi fermitan koverton entenantan liajn nomon kaj adreson laü indikas la Regularo de la Floraj Ludoj. — Ankaïí oni petas la a toron de la 3 verkoj ricevitaj: «Kio en la koro sidas, la viza o perfidas». «Plej
granda potenco ku as en la komenco» kaj «Bone tiu sidas, al kiu la sorto
ridas», sendi plej rapide la originalojn al laSekretaiio, Car nur oni rivevis
la fermitan koverton kun la nonio kaj adreso. — L'asthore Ciuj alvenis.
DANKON
Ni deziras esprimi al iuj esperantaj gazetoj represintaj la liston de
premioj kaj tenioj por la Xllaj Floraj Ludoj. Per tiu represo ili certe atentigas siajn legantojn, kaj decidigas kelkajn partopreni la konkursojn por atingi premiojn kaj gloron. Ni speciale atas la bildon pri Floraj Ludoj en la
XV jarcento publikitan de «Espero Katolika», kaj tre dezirus entilon de
tiu gazeto permesi al la nia anka publiki gin per sendo al ni de la koncerna kli o, kiun ni poste danke resendus.

KATALUNA ESPERANTISTO

275

El Objektivaj Recenzoj
pri la «Kataluna Antologio»
(El * Esperanto* de U. E. A.)
«Ofte ni plendis pri malgraveco kaj maldikeco de esperantaj presa oj.
Kataluna Antologio feli e surprizas per la nialaj kvalitoj. iel laüditida gi
estàs. Belega libro, ri a enhavo, neta presó sur luksa nurlina papero, vera
libramanta eldona o, bibliotek-ornamo, ties fiero kies posedajo. Ne nur la
ekstera o estàs placa; ne malpli valora la teksto niem. Serioze scienca en la
historiaj, lingvaj literatura] stutloj, kaj ankaü arnia lega o en la antologia
parto, aro da poezioj, skizoj, humora oj, noveletoj. La konipilinto kaj verkinto de la plej mul taj tradukoj versaj kaj prozaj, S-ro. Jaume Grau Casas,
konfesas, ke li oferis multjaran laboron por realigi sian celon. Li sinceran
gratulon meritas de la esperantistaro, kiel ankaü liaj samnaciaj kunhelpintoj. Amo al patrujo kaj deziro diskonigi ien ian spiritou kaj literaturan
trezoron, fervoro al Esperanto, ilo de internada reciproka kompreno kaj
ato, jen amba sentoj, kiuj instigis, kura igis la eflaborinton. Lia moto
estis: «Ni volas honori la lingvon de niaj prapatroj per la lingvo de niaj pranepoj».
Q. S..

(El ^Heroldo de Esperanto»)
«Kio? Literatura verko, volumo pli oi 400-pa a? u vere? Cu vi zurprizite ne díris tion, fidela «Heroldano», leginte la titolon? — Efektive, gi
ekzistas, jus naski is, verko iuda je nia plej serioza atento kaj je nia senlima admiro. — Antologio! Nur anta nelonge mi parolis iloke pri antologioj
(búlgara kaj pola antologioj) kaj opinias ripeton supèrflua. Sed mi certigas
vin, ke la K. A. estàs kaj estos senrivala la iuj vidpunktoj. — El du fontoj fluegas abtuide la nektaro de arto kaj poezio en nia Esperanto-literaturo: Budapest kaj Barcelona.
... Grau Casas kaj aliaj katalunaj samideanoj faris la tradukojn senescepte bonegaj, artismaj. Menciinda estàs nepre la unuakvalita papero kaj
la senripro e klara presó, kiu ne lacigas la okulon. — La librego ne estàs
inultekosta rilate al ridinde etaj bro uroj, kiuj svarmas en nia literaluro kaj
kies elveno ofte estàs duberajta. La prezo absolute ne egalvaloras lagigantan laboron de la kompilinto kaj de la fervoraj kunhelpantoj: tre modesta
gi fakte estàs. — Ni elkore danku niajn katalunajn fratojn por ilia faro kaj
a etu la verkon. La servo, kiun ili faris al sia patrolando kaj al nia Esperantujo, trovos brilan rekompencon.
M. BUTIN, L. K.»
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Pro... kaj Por..,
«Paco kaj Amo* transloki is al carrer Planeta angulo Plaça del Sol, en
Gràcia. La nova sidejo estàs granda kaj tre deca por efika agado per kursoj kaj kunveiioj. Nian sinceraii gratulon al la ebligintoj de la progresa
an o. Nian fervoran deziron por prospero de novsldeja agado de la longtempe vigia *Paco kaj Amo».
Nia malamika iu klopodis malpermesigi la okazigon de nia Kongreso
1925 en Majorko, sed nia brava pioníro Narciso Bofill venkis nian malamikau iun, kaj nia Xila okazis plej brile. Nia malamika iu insultis nin en la
Kongreso en Kordovo, kaj lasttempe nia malamika iu punigis nin al pago de
500 ptoj. pro enhavo en nia oktobra numero de K. E. — Ni petas niajn amikojn sendi al ni plej balda monhelpon por repago al samideano anta pagiuta tiun sumon, kaj ni kompatas nian malamikan iun por la malsamideana sukceso kontraú nia gazeto.
Homaranismo estàs instruo, kiu, ne de irante la homon de lia natura
patrujo, nek de lia lingvo, nek de lia religianaro, donas al li la eblon eviti
ian malverecon kaj kontra parolojn en siaj naci-religiaj principoj kaj komuniki adi kun homoj de iuj lingvoj kaj religioj sur fundamento neütrale
lioma sur principoj de reciproka frateco, egaleco kaj justeco. (Zamenhof).
Pri Emilio Gastón Ugarte. — Zaragoza, 6 jan. 1926. — Sro. Direktoro
de «Kataluna Esperantisto». — Barcelona. — Estimata Sinjoro. Du vortojn
nur por esprimi al Gazeto miajn dankojn pro la nekrologa artikolo pri S-ro.
Emilio Gastóu Ugarte, nia neforgesebla profesoro, mia arnata amiko dum
niaj tutaj vivoj. La K. E. F. perdis sian honoran membron kaj plej bonan
amikon. La A. E. F. perdis sian animon; mi perdis fraton. — Via, Manuel
MaynarBarnolas».

E S P E R A N T I S M O
«Ne strange ke akompananta la
eltrovon de la kuriozemo estu la vigleco de la emo pligrandigata de la
konvinki o pri la profíto signifauta
por iuj popoloj posedi intcrkomprenllon, kiu, kune kun la lingvo kaj
literaturo naciaj, metus iliu je tuja
rilato kun tuta la Homaro.
DRO. KORTEZO»
El «La Suno Hispana. — Nro. 104, jusaperinta.

«A este descubrimiento de la curiosidad, no es mucho que acompanara la viveza de la afición, reforzada para ello por el convencimiento
del provecho que significaria para
todos los pueblos el poseer un instrumento de comunicación que,
agregada a su lenguay literatura maternas, les pondria en inmediata relación con la humanidad entera.
DR. CORTEZO»
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Pri la Kataluna Lingvo. — «... pri via hejmlingvo mi komunikas du citojn, eble nekonatajn por vi. — En nov-aperinta lingva studo de konataromanlingvisto W. Meyer-Lübke «Das Katalanische». Seine Stellung zum
Spanischem & Provenzalischen sprachwissenschaftlich & historisch dargestellt. Heidelberg. 1925. Winter. XII + 191 pp. la aütoro klarigas per
historio la fakton ke evoluo de 1' kataluna estis pli proksima al la provenca
oi al la iberia. En nuna kataluna teraro la antikvroma koloniigo estis densa
& la kamparo meni romani is, dura en Iberio nur la urboj romanigis sed la
kamparo evoluis sendepende, do aliè oi la kataluna popolo. En granda
verko «Les Langues du Monde» par un groupe de lingüistes sous la direction de A. Meillet & M. Cohen. Paris. 1924 XVI + 811 pp. + 18 cartes. En
tiu «lasta vorto» de l'lingvistiko mi trovas: «On peut ramener les différants
parlers romans aux groupes suivants: a) groupe italien, b) gr. provençal,
c) gr. espagnol... auciens textes sont de 1145 (charte d'Oviedo) & 1155
(Fuero de Avilés), d) gr. calalan, qui outre la Catalogne comprend la Valence & les Baléares. Le plus ancien texte est de 1171 (du monastère Roda),
e) gr. portugais... una charte de 1192. g) h) i) groupes: rhéto-roman ou ladin, dalmate, roumain,français». Do, inter la9 grupoj nov-latinaj la kataluna okupas memstaran lokon. Mi notis: keltdevenaj: blat: franca ble: slava
biljé;fang: fr. fange: si. bagno: Tiajn keltdevena ojn oni nomas «bas-latin»
sed ili ne estàs latinaj...» — P. STOJAN.
Lastan vintron la esperantistoj de la gemelurboj Minneapolis kaj St.
Paul, Minnesota, Usono, dissendis sian unuan programon en Esperanto
pere de la potenca radio stacio WCCO. La rezultato estis tiel bonega ke
la estraro de WCCO volonte konsentis ke ni dissendu alian programon.
i okazos la 12an de Febmaro, je la datreveno de la mondfama Usona eksprezidanto Abraham Lincoln, kaj estos do Lincoln'a programo. La programo
komencos je la 11:30 horo nokte. Oni elektis malfruan horon por ke la aero
estu pli libera kaj por ke oni estu pli certe a data ne nur en tuta Usono
sed ankaü en Europo. WCCO, Ora Medalo Stacio, estàs proprajo de Washburn Crosby Kompanio, muelistoj de la fama Gold Medal Flour (Ora Medalo Faruno). La funkciadon de la stacio kontrolas 500 subskribantoj de
Minneapolis kaj St. Paul. WCCO, kun potenco da 5,000 uatoj, estàs utiu el
la 14 plej potencaj stacioj en Usono. La ondlongeco estàs 416.4 metroj. Ni
ur e petas iun leganton ke li uepre skribu al WCCO, Gold Medal Station, Minneapolis, Minnesota, U. S. A., pri Ha sukceso au malsukceso en la
a dado de la programo. La esperantista movado tie i estàs nova sed tre
vigia. Vi montru la vivecon de la movado e vi per nepra letero a karto.
Al la Redakcioj, Organiza]oj kaj Unuopuloj-Esperantistaj de tutmondo!
— Estimataj Samideanoj! La isnuna aran ado de multnombraj etaj lokaj
Ekspozicioj Esper. estàs ies fortojn tro absorbanta kaj kaüze de ilia lokeco ne tro efika. Por tion eviti, la «Komitato de Esperanta Ekspozicio» en
Lublin, Polio, E ropo, post interkonsento kun plejmulto de pollandaj Esp.
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Organiza oj konstituigis kiel Tutlanda migranta Ekspozicio Esperantista
okazonta en Januaro is Marto 1926 —kaj petas je alsendo de iulandaj
gazetoj, bro uroj, libroj, presa oj, po tkartoj ktp., sed precipe de ciuj dokunientoj de adaptado de Esperanto en praktika vivo: scienco, pedagogio, komerco, arto, sporto, sociaj kaj religiaj movadoj ktp. en postmilita periodo.
iujn sendajojn, por kiuj ni plej kore dankas, ni petas sendi al la adreso:
Seweryn Przybyszewski. Vic-del. de UEA., Lublin, Graniczna 3. Polio,
E ropo. iu sendiuto ricevos koncernan kvanton da belaj, ilustritaj po tkartoj kun popoltipoj kaj vidindajoj de Polio.
Al niaj Grupoj, abonantoj kaj izolaj membroj, ni esprimas la peton ke
ciuj pagu kaj pagigu la kotizojn al K. E. F. plej akurate. Grupaj kotizoj
estàs po dek Ciumonataj centinioj po grupano. Individuaj kotizoj estàs po
ptoj 3'50 jare. Jarabonoj al «Kataluna Esperantisto», 6 ptoj por enlandauoj,
kaj 6 sv. fr. au egalvaloro efektivigebla en Barcelono, por eksterlandanoj.
Se por íaciligi la sendon de pago vi aldonos helpmonon, vi estos dankinda
kaj ni povos agadi pli multe por nia kara afero. Bonvolu adresi iujn pagojn
al Sro. Kasisto de K. E. F., C. València 245. — Barcelona. La membro-abonantoj de K. E. F. kaj precipe la Grupoj estàs petataj utili la helpon de nia
Federació por propagando kaj lemado de Esperanto. Tiucelajn petojn bonvolu sendi al la dirita adreso al la nonio de Sro. Sekretario de K. E. F. —
Ciuj Grupoj kaj individuaj K. E. F-anoj ankaü estàs petataj sendi interesajn notojn Pro... kaj Por... al la direktanto de «Kataluna Esperantisto»,
C. València, 245. — Barcelona.
Tre prave nia samideano en Bilbao Sro. Víctor O. Allende diràs en «La
Suno Hispana»: «En diversaj okazoj mi vizitis esperantistajn grupojn en
Francujo, Gennanujo, Anglujo kaj Hispanujo. Ordinare en la grupejo oni
parolas tiacian lingvon. La grupanoj profitus sendube pli bone la tempon se
ili parolus Esperanton; sed, bedaiirinde, tion oni ne faràs. Same okazas
kiam kunpromenas du esperantistoj. lli parolas, generale, nacian lingvon.»
La Barcelonaj lo antoj estàs petataj eesti itidiman e la interparoladan
kafkuuvenon en Restaurant Moritz, Plaça Sepúlveda, de la sesa is la oka
vespere por praktikado de Esperanto. Niaj plej lertaj samideanoj ordinare
kousistigas tiun diman an kunvenon tre praktikau por alkutimi o al interparolado en Esperanto.
Multaj Grupoj en nia teritorio havas fiksajn datojn por okazigo de festoj. «Lumon» en Terrassa famigis pro sia kristnasktaga festo. En la lastpasiuta Decembro tiu festo okazis tre sukcese dank' al elokventaj paroladoj de niaj kouataj oratoroj Solà, Olíart kaj Girona en tiu urbo.
Bonegan impreson faria en la rondoj de katalunaj verkistoj la granda esperanta libro «Kataluna Antologio». - Profite de tiu fakto, laü iniciato de
K. E. F. kaj efika kunlaboro de la Barcelona Esperanto-Societo jus fondita, estàs orgauizitaj ekspozicio de libroj kaj gazetoj esperantaj kaj kurso
de nia kara lingvo en la Barcelona Ateneo.
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En Lirto sukcese okazis «Tria Regiona Kongreso de la Federación Esperantista Levantina» dank' al klopodado de Sroj, Pino, Serra, Marzal kaj
Albiol, la pasintan novembron. — Raporte diràs «La Suno Hispana», decembra numero: «Malferminte la kunvenon, per aklamado estis elektitaj
Prezidanto tiu de la loka komitato Sro. Johano Francisko Serra Ferrando,
agante kiel Sekretario tiu de la Federació Sro. Pino kaj helpantoj Sroj. Caplliure kaj Soler Valls.— Post legado, de la anta a akto, okazinta en Cheste,
okaze de la Dua Regiona Kongreso, estis aprobata unuanime. — Tuj poste
Sro. Pino diris sendetalan raporton pri la faktoj okazintaj post la kongreso
de Bilbao, pri la eksi o prezentita de la prezidanto de Iberia Esperantista
Konfederacio Sro. Benigno de Luna, pri verko de regularo de Madrida
Qrupo por projektata Hispana Esperanta Asocio, pri disi o de Konfederacio kaj pri konkludoj balotitaj en la nacia kongreso de Kordovo, en lastepasinta Majo, okaze de legado de regularo de nova societo, kiun klarigis al
la eestantoj rilate al la artikoloj pli esencaj kaj studindaj. — Sro. Prezidanto envojigis la diskutadon proponante ke, tial ke en la Kordova Kongreso
oni ne alvenis en konkretan konkludon kaj en la kongreso kunvenonta en
Madrido dum Majo 1926, Federación Esperantista Levantina rajtas difini
du reprezentantojn siajn por interveni en la fondo de H. E. A. oni nomu de
nun tiajn du reprezentantojn, donante al ili plenan rajton por baloti tie la
plej konvenaii al propagaiidaj esperautistaj ititeresoj en Hispanujo kaj de
la bona funkciado de nia Federació. — La prezidanto demandis u la Kongreso preferís malfermi diskutadon pri tuta projekto de regularo de H. E.
A. au po artikoloj fari inte tuj viva diskutado pri la motivoj devenigintaj
la verkon de dirita regularo kaj fondon de nova asocio, kiun partoprenis
Sroj. Pérez Requena kaj Màiïez, kiuj montris sian mai ojon pro la faktoj
okazintaj, beda rante ke nekoiisiiltinte lavolon defederacioj oni kreis novan organiza on nialestimante alian, kiu tiorn da penadoj ka zis por sia
kreado». — Okazis anka belaj festoj, paroladoj, akcepto e aütoiitatuloj,
k. t. p. Por Esperanto i estis efika, kaj tial ni gratulas la organizintojn kaj
ceterajn partoprenintojn.
En Sevilla anka revigli as la niovado por Esperanto. — La katalunaj
esperautistoj profunde deziras la disvasti on de Esperanto en la tuta Hispanujo.
Internada Centra Komitato de la Esperanto-Movado. — Sidejo: 12 Bd.
du Théàtre, Genève. — Adreso por korespondajoj. — Ni petas, afable atenti pri tio, ke iu oficiala korespondado de nia komitato estàs farata de nia
sekretariejo. iuj korespondajoj do devas porti la supre indikitan adreson.
Ni tre petas ne adresi al personoj (krom privatleteroj), sed simple al nia
komitato. — Oni aiikaú ne sendu al ni senda ; ojn, destinitajn por UEA, ar
nia laboro estàs tute apartigita.
Naciaj Societoj en KR kaj Fakorganizoj. - Koiiforme al § 7 de la Organiza Statutaro nia komitato prenis sur sin iujn eksterajn laborojn de KR.
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Ni do petas, ke la anoj de KR kaj la fakorganizoj interrilatu kun nia komi*
tato pri iuj propagandaferoj ktp.
Cirkuleroj. — Fine de decembro ni dissendis 2cirkulerojn al iuj naciaj
societoj, anoj de KR kaj iuj fakorganizoj. Tiuj, kiuj pro iu ka zo ne ricevis
la cirkulerojn, bonvolu tuj sciigi nin. Ni ankaü petas pri afabla ràpida sciigo de eventualaj adres an oj.
Korespondantoj. — Ni estos tre dankemaj pri sciigo de adresoj de samideanoj, kiuj per jara pago de 100 sv. fr. povus deziri fari i korespondanto de I. C. K.— óis 31 decembro la sekvantaj samideanoj fari is korespondantoj: (la ali dato). 1. S-ro. D. Buchanan, Rofhesay. 2. S-ro. Koogecu
Ni imura, Ajabe. 3. S-ro. Teizo Eisaki, Fukuoka. 4 S-ro. J. Borel, Vaumarcus. 5. F-ino. G. Wickham, St, Basile. 6. F-ino. Offerhaus, s'Gravenliage. 7. S-ro. J. Mangada-Rosenorn, Madrid. 8. S-ino. R. Weinberg,
Kraków. 9. F-ino. E. M. Milner, Leek. 10. S-ro. D-ro. Crowley, WelwynGarden-City. 11. S-ro. D-ro. H. Arnhold, Dresden. 12. S-ro. D-ro. E.
Loth, Pabjanice. 13. Delfí Dalmau, Barcelona. 14. D-ro. Vogt, Stuttgart.
15. S-ro. v. Freuckell, Dresden-A. 16. J. Merchant, Sgeffield. 17. S-ino.
A. Morris, New-York. 18. S-ro. E. Legrand, Montevideo. 19. S-ro. D-ro.
Fulda, Berlín. 20. S-ro. Ed. Stettler, Bern. 21. S-ro. B. Kotz, Leipzig. 22.
S-ro. Chas.H. Edmonds, Welwyn-üarden-City. 23. S-ro. J. J. Boutwood,
Hastiiigs. 24. S-ro. A. J. Adams, Hastings. 25. Chas. M. Cather, PortSaid. — NARCISO BOFILL, Palma de Mallorca.
Akademio. — Estraro de la Akademio por la jaroj 1926-1927-1928 (laii
la lastaj elektoj). — Prezidanto: Prof. Th. Cart. — Vicprezidantoj: S-ro Warden kaj D-ro Dietterle. — Direktoroj de la tri Sekcioj: Prof. Grosjean-Maupin. D-ro Lippmann, D-ro Privat.
En la lasta generala kunsido okazirita e «Esperantista Klubo Palma»
oni elektis la jeuan direktan komitaton: Prez. S-ro B. Font; Sekr. S-ro. A.
Nadal; Vicskr. S-ro. J, Barceló; Kasisto S-ro. N. Terrasa; Bibliot. S-ro. F.
Molinos; Vo donantoj l a S-ro. J. Matas, 2a M. Barrios, 3 a S-ro. G. Cortada.
— La klasoj de Esperanto gvidataj de la honora prezidanto S-ro. Narciso
Bofill sukcese da ras e lanomita Grupo, kies anaromulteplimultigisde
la lasta kongreso de «Kataluna Esperantista Federació» okazirita en tiu i
urbo. Ankaü nia movado disvasti is tra la tuta insularo Majorko; en kelkaj
el iaj vila oj oni fondis Grupon esperantistan. — La Sekretario, A. Nadal.
«Zaragoza 21"-1-26"— Kataluna Esperantisto-Barcelona. — Estimataj
samideanoj: La 10an de la nuna monato okazis generala kunsido de la esperanta Societo «Frateco» prezidita de S-ro. V. Loren, kiu esprimis antaü
la eestantoj siau sinceran Cagrenon pro la morto de S-ro. E. Gaston neanstataúebla prezidinto de nia Societo, kaj fervora esperanta pioniro.—Sarna mal oja sento regas iujn kunveniutojn. — Oni decidís danki al la gazeto «Kataluna Esperantisto» pro la esprimo de gia kondolenco okaze de
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tiu malfeli ajo. — Poste estis elektita nova komitato kies membroj (
Prez. S-ro. J. Martínez; Vicprez. Pastro V. Loren: Sekr. S-ro. J. Oros: Vicsekretario, S-ro. E. Artigas; Kasisto S-ro. T. Rubio; Vkkas. S-ro. R. Gaston;
Vo donantoj: S-roj. M. Maynar, J. Larruga, J M a Julve. — La nova komitato sendas al vi sian respektplenan saluton restante sincere kaj samideane via. — La Sekretario, J. Oros».
Nia malnova amiko, kataluna samideano Santiago Gomis, en Ameriko,
Urugvajo, Montevideo, estàs pioniro de forta novè vigia movado en Sudameriko. Ni fervore deziras sukcesou al la amiko kaj al la samideano por antaiíenigo de nia afero en tiuj simpatie memorataj landoj, kie de anta muitaj jaroj katalunoj semis kaj semas por Esperanto.
La Barcelona-Radio estàs balda ina guronta multe pli potencan stacion, tre gravan reorganizon. Nia amikino F-ino Castellví kaj nia amiko
D-ro. Bartomeu jam parolis al la nova Direktoro por la programoj de la
Barcelona-Radio, la eminenta kataluna muzikisto Comelles-Ribó, kiu bonvole akceptis Esperanton. Grava Festo por kaj pri nia kara afero estàs okazigota e la nova stacío de la Barcelona-Radio post ia inauguro. En nia
proksima numero ebledetaloj certaj estos publikitaj.
Ekzamenoj pri lernado,kapablo kaj profesoreco, en Santa Coloma de
Fames. — Dum nia proksima Kongreso en Majo, ni okazigos ekzanienojn
por premio per atesto al la esperantistoj kiuj pruvos tra ekzameno ke ili
konas profundete, profunde au profundege la gramatikon kaj la internacian
lingvon. Ni, do atentigas iujn kursanojn kaj jam lertajn gesamideanojn, ke
ili preti u por atingo de atesto. — Por pruvo de «lernado» degramatikokaj
Esperanto sufi as fre a kaj konscia lerninteco de la «Gramàtica* (curs
mitjà) de Pompeu Fabra, kaj de la Zamenhofa Fundamento. Por pruvo de
kapablo estàs anka necesa la kono de «Esperanta Sintakso» de Paul Fructier. Kaj por pruvo de profesoreco estàs plie necesa la kono de «Lingvaj
Respondoj» de Zamenhof kaj «Converses Filològiques» de Pompeu Fabra.
— Bona helpa libro estàs la «Gramàtica Raonada d'Esperanto», de F. Pujulà i Vallès, kaj «Curs Pràctic d'Esperanto» de la sarna aútoro. iuj
tiuj libroj estàs nun a eteblaj en multaj niaj Grupoj kaj en la librejo Nacional i Estrangera, Rambla Catalunya, 72.
*Al la Sekretario de Internaciaj Floraj Ludoj, Creu, 75. — TerrasTre estimata Samideano! — Kiel iama membro de la ju antaro kaj ankaú
iama interesi anto de la Floraj Ludoj mi permesas al mi atentigi vin pri
unu eble pripensinda novaran o.— Estus certe tre ojige, se la Florajn Ludojn iufoje vizitus tiu poeto, al kiu estàs alju ita la efa Premio kmi la
rajto elekti la FIor-Re inon. Sed nur malofte la premiito navas la ínonon
por pagi la voja on. Se oni povus iufoje doni al la premiito la necesan voja monon a almena subvencion kaj se oni povus lin dum lia restado í í
la Festo honore gastigi e iu samideano en la Festurbo, la Festo per la Cees-
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to de la premiito sendube havus multe pli gravan noton kaj pli grandan efikon. Ekzemple, en utiu jaro venus^hungara samidean(in)o, en alia jaro brita, en tria jaro germana ktp. - La monoii por la subvenció oni povus ricevi per depreno de por 10-20 °/ 0 de iuj premioj a per kreado de speciala
Subvencia Fondo. Se en unu jaro la premiito (eble kataluno meni) rezignus
la subvencion gi povus esti pligrandigata en alia jaro, kiam la premiito eble
estus malproksif elo auto, ekz. polo au finno. Kompreneble, la subvenció
ne estus premio, kaj i estus pagota nur, se la premiito efektive partoprenus !a Festou. — Mi meni, se mi gajnus la efan premion, volontege persona voja us al via bela Festo kaj al arma Katalunujo; sed nunjare, ekzemple, mi certe ne povus eutrepreni tian voja on sen subvenció, ar la finança
situació de miaj negocaj entreprenoj nun estàs tre malbona». —J.
Metodo de propagando en la scienca & teknika gazetaro. — En anta a
noto pri tiu temo (vid. HEROLDO n-ro 92- 1925), ni proponis metodon por
utiligi resumojn de artikoloj redaktitajn en Esperanto. — Per tiu metodo la
direktoroj de la Revuoj inter an as tiujn resumojn; tiamaniere iu el ili ricevas la resumojn de iuj samfakaj Revuoj.—Sed se ekzistas en iufako Centra internada organismo: federació, asocio, oficejo, k. t. p., pli ta ga solvo
estàs ke i publikigu mem a per kontrakto kun eldonisto la senmankan aron
de tiuj Esperanto-resumoj, senditaj al i de tiuj samfakaj Revuoj. — Post
kiam la inter an ado, pri kiu ni antaííe parolis, estàs organizita kaj montros
siau profiton, oni devosklopodi por atingi tiuu alcentrigitan publikigadon;
ar i estos certe realigata en la estonteco, kiam Esperanto estos universale uzata. — Efektive i alportos al iu fakisto eblecon koni, dank' al tiu bibliografio, la verkoju faritaju au komencitajn en iuj landoj rilate al la demaudoj, pri kiuj li laboradas; kaj pli enerale li povos konstati la lemojn
nune plej interesindajn kaj la faritaju progresojn en la tuta mondo. Pro tio,
tiu kompleta bibliografia verkajo havos ínultnombrajn legautojn kaj abonantojn, (fakajn bibliotekojn, leruejojn kaj Institutojn); sekve oni trovos facile eldoniston, se la faka centra organismo ne povas eldoni meni tiuu gravan verkon. — ROIXET DE L' ISLE. — Generala Sekretario.
/en plua Ma\orka urbeto: Benisalem, kie nia kara Bofill ankaü efike semis por Esperanto, per sukcesa parolado, kaj gvidaj alparoloj dum la pasinta monato.
Barcelona Esperanto-Societo. Por la 27 de Februaro tiu i nova Societo
anoncas eksterordinaran literaturan vesperfeston kiel ina guraciou de sia
agado. ajnas ke la solena kunveno, pri kiu oni disdonos programon ustatempe, honoros la altan meriton de Kataluna Antologio per deklamado de
giaj plej reliefaj pa oj. — Al la nova batalanto, al la nova organiza o ali inta al nia Federació, ni deziras sukcesan vivon en nia kataluna esperantista
movado.
«Madrid, la 26an de Januaro de 1926, al S-ro. Jaume Herp, Kasisto de
K. E. F. —Tre respektinda samideano: Mi ricevis vian estimatan po tkar-
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ton kune kun la «Gvidlibto de Mallorca». Ne sole pro tio mi estàs devigata
montri al vi mian dankemon, sed ankau car kiani mi petis de vi, ke oni
sendu al mi la lastan numeron de K. E. (Novembro-Decembro), vi sendis
in tuj al mi, kaj anka mi ricevis kelkajn aliajn numerojn de la gazeto pritraktantajn la Kongreson de K. E. F. en Palma de Mallorca, kaj la Gvidlibron
pri tiu insulo. Tiu- i libro rememoros al mi la vidindajojn de mia lando, kaj
montras al miaj amikoj la gravecon de K. E. F., Uies sukcesoj kaj tiuj de
viaj intemaciaj Floraj Ludoj, unikaj en la tnta niondo, estàs ie konataj. •
La legado de K E. niulte interesas min; tial tuj kiam fini os la jaro de mia
abono, mi repagos tuj mian kotízon por ricevi rajte «Kataluna Esperantisto». — Kun samideana saluto mi restas via tre dauke. — A. GIMéNEZ.»
Gefianti o. — Nia kataluna Esperanto-najtingalo F-ino. Palmira Castellví el Barcelona, kun S-ro. Xaver Haider, muzikisto, U. E. A-ano en
Mühjdorf-Baijern, Germ.

Bibliografío
(Ni recenzas verkojn duope ricevitajn)
KATALUNA ANTOLòGIC — Kompilita de Jaume Grau Casas. Barcelona
1925. 416 pa oj, 22 X 16. Havebla de Koinitato por Kataluna Anlologio,
S-ro. Eduard Capdevila, Carders, 29, Barcelona. Prezo: 12 pesetoj. Afrankite por iuj landoj: 15 pesetoj, 11 sv. fr., 2 dolaroj, 9 ilingoj.
Kiom da jaroj la katalunaj esperantistoj bataladïs por efektivigi la sopitatan revon! Longan tempon ku as jam en la eterna ripozo fervoraj samideanoj, kiuj la unuaj bataladis por publikigi nian Antologion. Kiom sopiris
al i la karmemora pastro Coll. Kiel ofte li predikis al ni, lernantoj de Esperanto en la Barcelona Universitato, kiom mirigos la mondon la diskonigo de la lingvo de niaj prapatroj, hodiaü pli oi iam disvolvi anta kaj aniata. Sed la forto mankis al iu entreprenaiito kaj la afero restis en silento
gis kiatn aperis la energia mano, la necedenia volo kaj nesuperebla patrujamo de nia kara Jaume. Kun kia fervoro kaj entuziasnio li komencis la kolektadon de la unuaj senioj! Kun kia amo kaj atento li kompletigis la verkon! La plej granda monumento iam farita de la katalunaj esperantistoj al
sia gepatra lingvo rapide kreskis, mirinde ellabori is kaj ni ricevis senkomparan juvelon.
Sed kia juvelo, amikoj. El perloj, topazoj, safiroj, nibenoj kaj diamantoj i tuta estàs. De la unua is la lasta pa o oni spiras la spiriton de nia

284

KATALUNA ESPERANTISTO

kataluna lingvo, oni gustumas en i la plej delikatajn pa ojn de niaj verkistoj. La tuta gamo de niaj poetoj sonas en viaj areloj dol e, kortu e. De
la uiuiaj trobadoroj is la hodiaüaj famaj Sagarra kaj Russinyol, la plimulto
de niaj stilistoj havas lokon en Kataluna Antologio.
La verko enhavas 94 versajojn kun 3576 versoj. La kompilinto tradukis
61 versajojn kun 1787 versoj; Josep Grau 29 kun 1682; Rosselló 1 kun 46;
J. Inglada 1 kun 29; E. Pellicer 1 kun 16 kaj J. Ventura 1 kun 16. Ses ttadukintoj entute. La prozo okupas 251 pagojn, kies tradukon ril uldas; al la
kompilinto 159 pa ojn, Ventura 22, Pujulà 17, Pellicer 10, Grau (Josep) 10,
Solà 8, Alberích (S) 5, Torrents 5, Torné 4, Capdevila 3, Dalmau (D.) 2,
Bremón 2, Guardiet 2, Gili 1, Dalmau (J. M.) 1. Entute 15 tradukintoj.
Stilo, presó, bindo, papero kaj aspekto estàs la dinda iuflanke. Nepre
la verko atingos lokon en la unua vico de niaj plej famaj efverkoj.
Ni, kiel katalunoj kaj esperantistoj, estàs fieraj ke ni sukcesis diskonigi tra la tuta mondo la ri econ de nia lingvo. Al la kompilinto, nia amiko
Grau, ni neniel povos pagi la servon faritan al Katalunujo.
Dankon, plej koran dankon Grau. — SALJO
VIKTIMOJ. — Romano el la vivo de siberiaj militkaptitoj originale verkita dejulio Baghy. Eldono de Hungara Esperanto-Instituto. 16X12, 162 paoj, Budapest, 1925. Prezo: 25000 hungaraj kronoj.
Ne nur kiel poeto sed anka kíel prozisto la verkinto de tiu d romano
havas specialan kapablon. Lia plumo facile kaj bele disvolvas scenojn el la
vivo de militkaptitoj en Siberio. Amo, doloro, altaj pensoj estàs Carme enkarnigitaj en la diversaj figuro], kiuju la fantazio kaj propraj travivajoj de
nia konata Baghy inetas sur la sceuejo de lia verko. De la komenco is la
ïino la leganto kun avido kunvivas la tragedie disvolvi antan romanon.
Se al la diritaj kvalitoj oni aldonas, ke el lingva vidpunkto estàs la verko vera juvelo, neniu ja forgesos tuj mendi la libron. — SALJO.

Nekroloéo
Nia amiko Pruna sciigis nin pri la morto de la patró de nia entila
samideanino Rosa Cortés. Ni esprimas al nia simpatia samcelanino kaj al
sia familio nian sinceran kondolencon, anka al nia kara samideano Tomàs
Barberà kies patron la morto forprenis.

Tiu i numero de «Kataluna Esperantisto» estàs submetita al la militista cenzuro.
PresejoJ. Vinyals, Plaça Constitució, 6 : BARCELONA (Sarrià)
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Prezo: 12 pesetoj. Afrankite: 2 dolaroj, 11 svisaj frankoj au 9 ilingoj. En la Iberia duoninsulo 13 pesetoj afrank.
Por mendoj oni turnu sin al S-ro. Eduard Capdevila, str. Carders, 29. Barcelona.
Laü la ju o de kompetentaj esperantistoj, la KATALUNA
OIO estàs unu el la plej valoraj verkoj en Esperantujo.

ANTOLO-

A etu baldaü la libron kaj diskonigu tra la tuta mondo la altan
gradon de kulturo de la miljara kataluna lingvo.
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Adresoj por leteroj: Sekrétarioj, 18-a Kongreso de Esperanto, EDINBURGO,
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Aligiloj- Disdonotaj pere de la efaj Gazetoj kaj de la Naciaj Asocioj. Kiu ne
ricevis ekzempleron, tiu bonvolu peti in rekte de la L.K.K.
Kotizo: Por iu kongresànq senescepte: 20 ilingoj Britaj = proksimume 20
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