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El Duc de Connaught forma part del Comitè del 174 Congrés — el d'aquest
any — de l'Associació Britànica Esperantista.
A Rússia són publicats segells i cartes postals, amb les inscripcions oficials en rus, francès i esperanto.
Al 6é Congrés de la medicina tropical per a l'Extrem-Orient, tot just celebrat a Tokio, han estat presentades en esperanto algunes infoimacions mèdiques per professors de la Facultat. El Butlletí de la Facultat imperial de
medicina de Tokio, redactat fitis aleshores solament en alemany, conté des
d'ara una part en Esperanto. Recordem sobre aquest punt que l'Associació
Internacional Esperantista de Metges, que compta amb adherits en 40 països,
publica una revista mèdica completament redactada en Esperanto.
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BiMioteko Tutmonda
Titoloj de la kajeroj elvenontaj en 1926
* N°.

1 Merimée: Mateo Falcoiie kai aliaj rakontoj. El la Franca trudukis
Borel.

N°.
* N°.
Nn.
* N°.

2 Baudouin: La arto de la memdisciplino (Psikagogio). Originalo.
3 Karinthy: Humorajoj. El la Hungara tradukis Bodo.
4-5 Inglada: La sismologio (tertremoj, vulkanòj). Originalo.
\
6-8 Van Eeden: La Malgranda Johano. El la Nederlanda
Bulthuis.

N°.
* N°.

tradukis

i

9 Penndorf: El grekaj papirusoj. Originalo.
10 Bratescu-Voinesti: Ni jo Mensogulo kaj aliaj noveloj. Ei la Rumana
tradukis Mora riu.

* N°. 11-12 La aventuroj de Munchhausen. El la Angla tradukis Applebaum.
* N°.

13 Kor ak: Rakontoj humoraj. El la Pola tradukis Weinstein.

* N°. 14-15 Pu kin: Kapitanfilino. El la Rusa tradukis

idlovskaja.

* N°. 16-17 Tabory. Cikonikalifo. El la Hungara tradukis Babits.
N°.

18 Collinson: La homa lingvo. Originalo.

N°.
N°.

19 Bujwid: Higiena vivado. Originalo.
20 Bovet: La instinktoj de la infanoj kaj ilia valoro por la edukado. Originalo.

N°. 21-22 Kamaryt:
N°.
* N°.

emio en la bejmo. Originalo.

23 Kenn: La penso de Konfucio. Originalo.
24 Korolenko: La son o de Makaro. El la. Rusa tradukis

idlovskaja.

La verketoj signitaj per * estàs beletristikaj, la ceteraj estàs popular-sciencaj.
San oj en la sinsekvo de la verketoj estàs rezervitaj.
La gvidantoj de tiu Biblioteko petas la kataluulingvajn a torojn kaj tradukantojn proponi manuskriptojn al «Tutmonda Literatura» Gvid. Dro. Ernst Kliemke. — Berlin SW 68, Sch tzenstrasse 24, Germanlando.
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Vojstrafo Blankerna
En Valldemossa ekzistas vila estro, kiu en la iiunaj travivataj tempoj
estàs ia avis rara, ia blanka nierlo, a kiel oni diras i tie, ia vera verda
evalo. Ekpasis tra lia kapo, kaj li sukcesis ke in aprobus la Komuiiunio,
titoli la stratoju de la monta vilago per a to tonaj nonioj, skribitaj tiamaniere kiel konvenas. En bela blanka marmoro, en noblaj romaj literoj, e citi
stratarigulo pompigas glora nomo: Nikolao Kalafat', la inkunabla presisto
kiu en la dezerto de Miramar' emigis la tinuan presma inon, samhore kiam
pastro Posa, en Barcelono, gemigis la sian; Fratino Ano Mario de la Sanktega Sakramcnto, esploristino en la lulja bosko kaj ekspoziciistino de la
mistika idilio inter la Amiko kaj la Karitlo; Re o Jako W, kiu fondis kaj
provizis per kvincent florenoj el oro la kolegion de orientaj lingvoj... Al la
larga aleo kiuu la platanoj ombrigas kaj kiu tra cindrokoloraj olivarboj kaj
kverkoj nigrigantaj longiras ser i la malfermitan liorizonton kaj la sennonibran rideton de la ondoj, li almetis la nonion Vojstrafo Blankerna. Decis ke
estris poeto, greftita je vilagestro, tiri kiu eltrovus timi nonion tiel belan
kaj tiel ustan kaj sukcesus titoli per gi vojstraton kaj dekoracii poluritan
marmoron. Se nia Ramouo Luljo (1) estus ekpensinta trapasigi tiun proteikan personegon sian kiun per la nomo Blankerna li baptis, kaj el kiu li taris la spegulon de la kristana perfekteco en iuspeca el la sociaj klasoj,tio
estàs jene, de geedzigo, de religió, de prelateco, de apostola sinjoreco, kaj
fine, de ermita vivo; se nia Ramono Luljo, mi diras, estus ekpensinta trapasigi Blankerna' n tra tia civita magistrateco de la Komununio, en la bongusta apitro kiun li estus priverkinta: Pri íio kion faris Blankerna estante vilagestro, nemankus iu el la aferoj kiujn efektivigis la vilagestro de
Valldemossa, Antonio Llorens kaj Clariana.
(1) Vidu biografion en «Kataluna Antologio>
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Blankerna estàs personego de nubo kaj de son o, ri a je multe da vivoj, kiu efektive meritis stratnomon en tiu vila o kiu lin ekvidis ermito kaj
kie, sub la maldelikata kaj granda vestajo, li travivis siajn tagojn plej orpentritajn kaj trankvilajn. La vojstrato kiu beli as per tia nomo estàs tiu
kiu kondukas al Miramar' kaj al la kapelo «antikva» de la Sanktega Triunuo, kaj al la Kaverno de Raniono, kaj at la fonto «kie persono kiu ne amas
enami as kiam li trinkas el la fonto»,kaj en tiun lokon «iuter la vinberkanipo
kaj la fenkolejo» kie Blankerna restadis en ploroj kaj sopiroj. Se, la vinberkanipo jam ne estàs tie, tamen ankoraü la fenkolo.kiu faràs tiun izolejon aroma,kreskas, inter roko kaj roko,kaj malfermas siajn grajnohavajn korimbojn
de akra anizo. ajnas ke ankoraü estàs vivanta la idilio inter la Amiko kaj
la Karulo. Ankoraíi tie kantas la samaj birdoj saltetante de bran o al bran o:
«Ekkantis la birdo en la ardeno de la Karulo. Venis la Amiko kiu
diris al la birdo: Se ni ne interkompreni as per lingvajo ni interkompreni u
per amo...»
Ankoraü la asketaj vojetoj estàs dornaj kaj malperfektaj kiel en la tempo kiam, kiel lilio inter kardoj, ekfloris la enamitula dialogo:
«Pensmalkviete marsadis la Amiko tra la Cefvojoj de Ha Karulo, kaj li
ektu egis kaj falis inter dornoj, kiuj estis al li ajnaj kvaza ili estus rozoj kaj floroj kaj kvazaü ili estus lito de amoj...»
Plenan amason da rapidfori antaj rememoroj, pro la granda multego da
landoj kaj da urboj kaj da homoj kiuju, kiel dia nova Ulisso, estis travidiuta
Raniono Luljo, li kunportis, al la silenteco de Miramar', irka en de sia
medita kapo; sed ili ne stikcesis trovi sian internan pacon kaj sian intimat!
feli egon. Mi trapasis, noktomeze, tra la arbaro de Miramar', noktomeze
ar estis la horo kiam ku levi is Blankerna. io reprenas spektran presti on; kvazaü dol a tondro alvenas el la profundega maro; zumas la foliaro;
kaj en la horo kiam la lampiroj ekbruligas, inter la herbo, la timeman lumeta on, anka havas giti brtilauta la astroj en eesto de Dio. Kaj la sono de
sonorileto kiel marteleto el kristalo, trafendas tiun silenton kaj rektiras
vuudi la serafan kaj trembrilantan kunestadon de la steloj. Kaj, kiel abelejo, la ermita kapelo pleni as de bruetoj kaj de mielo. Tio estàs Blankerna,
revivanta, kiu levi as eksonoiigi orpre ojn kaj ilin pre i. Kaj kiam li estàs
ilin pre inta, e la fenestro de sia celo, tra la vualo de piaj larmoj, li elrigardas la ielon kaj la stelojn; kaj poste rei ras dormadi ankoraü unu dorínon, flugilhavan kaj facilan, kiu ekveki as dum la ektagi o...
«Tiamaniere vivadis kaj restadis Blankerna, ermito, konsiderinte ke
neniam li sintrovis en tiel placa vivo».
En tiun superbelan izolejon kiun Raniono Luljo saturas per sia ombro,
kondukas la jusnova Vojstrato Blankerna, kiun la platanoj surver as per
ombra makulajo kaj la olivarboj traplenigas per an elaj murmuretoj.
Katalune Verkis LLORENÇ RIBER
Tradukis JOSEP VENTURA
Premiita en la XI Internaria] Floraj Ludoj
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Pri Landnomoj
La sistemo de Duro. Zamenhof

En la i suba esploro mi tute objektive klarigos la Zamenhofan sistemon. Gin mi ne intencas, ne volas diskuti, sed mi rajtas konstati, ke i zorge atentas pri la necesa rilato inter la nomo de la lando kaj tiu de la regnano, ke tre sufi e logika i estàs kaj ke, kiel skribis, en sia Raporto (pa .
8 konkludo), Prof Grosjean Maupin «la fideleco al la enerale akceptita
tradició estàs el piaktika vidpunkto pli sendan era oi ia ajn provo», sed
plie, ke ia alia sistemo okazigas fatale inter la Esperantistoj kontraüstaron, protesten kaj diskutojn nepre evitindajn.

MALNOVA MONDO
Euïopo, Azio kun Egiptujo ( • )
La gento donas sian nomon al sia lando per aldono de l'sufikso -ujo (2).
Gento:
Adjektivo: Lando:
Angl-o
-a -ujo
Bavar-o
»
»
»
»
Belg-o
»
»
Brit-o
»
»
Búlgar-o
»
»
Dan-o
»
Egipt-o
»
y>
Fin(n)-o(3) »
Franc-o
»
»
»
German-o »

Gento:

Adjektivo : Lando:

Grek-o
Hind-o
Hispan-o
Ho!and-o( 4 )
Hungar-o
Hin-o

-a
»
»
»
»
»

Ital-o
Japan-o
Kataluu-o
Norveg-o

»
»
»

-ujo

Genfo:

Adjektivo: Lando:
-a -ujo

Pers-o
Pol-o
Portugal-o
Prus-o
Ruman-o
Rus-o
Saks-o
Skot-o (s)
Sved-o
Svis-o
Turk-o

(1). Por la antikvaj Grekoj kaj Hebreoj Egiptujo estis kvaza Azia
«Kromlando» ò i — sed ne la cetero de Afriko, apena konita, — apartenas
al la Malnova Mondo — same por D-ro Zamenhof, la tradukinto de la Biblio.
(2) Anstataü -ujo oni iam rajtas uzi -lando: Franclando (mallongige
kaj skribe: Francl.) apud Francujo, kiel pomarbo apud pomujo, pre domo
apud pre ejo.
(3) Anstataü Fin(n)ujo, Skotujo oni enerale uzas, konforme al la nacia nomo, laformojn: Fin(n)lando, Skotlando (Vidu Rim. 2).
(4). La vorto Nederlando estàs nomo, ne de gento sed de lando; sekve
la nomo de l'regnano estos: Nederlandano. — Same por Islando kaj Irlando,
se Ira gento ne ekzistas.
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La sama regulo ta gas kotnpreneble por la postmiliterestarigitaj sendependaj landoj:
-ujo*

Aústr-o
e -o
Eston-o

Latv-o
Litov-o
Slav-o

-a
»
•»

ujo
»
>

Slovak-o
-a
e oslovak-o »
k. t. p.

-ujo

Fakte, nova tato: tato de la A stroj.

NOVA MONDO
Afriko ('), Ametiko kaj Oceanio.
Car, politike, malaperis la primitivaj g e n t o j , l a lando mera d o n a s sian
nomon al la regnano p e r aldono de V sufikso -ano.
Lando
Al eri-o
Argentin-o
A strali-o
Bolivi-o
Brazil(i)-o
il(i>o( 2 )

Adjekt. Regnano
-a
»
>
>
»
»

-ano
»
»
>
»

Lando

Adjekt. Regnano

Kanad-o
-a
Kapland-o
»
Kolombi-o
»
Marok-o
»
Meksiki-o(3) »
Nov-Zeland-o»

-ano
»
»
»
»
»

Lando

Adjekt. Regnano

-a
Peru-o
Tunizi-o
Urugvaj-o
Uson-o
Venezuel-o

-ano

NOMOJ DE PROVINCOJ KAJ URBOJ
Aldoni la finajon -o al la provinca nomo: Branderburgo, Silezio, Provenco, — se ne eble, sen an e: Loiret, Essex.
Kelkaj nomoj de gravaj Cefurboj esperanti is: Parizo, óenevo, Kopenhago. — Aliaj simple alprenas la finajon -o: Londono, Berlino, — se ne eble,
sen an e: Verssailíes, Breslau.
Plej bona gvidanto restas por ni D-ro. Zamenhof.
TH. CART
Prez. de la Lingva Komitato
kaj de gia Akadcmio

(1) Esceptinte Egiptujon (vid. Rim. 1).
(2) Amba formoj: Brazil- kaj Brazili-o estàs pli malpli internaciaj
kaj uzitaj. Oni do rajtas elekti inter ili. Persone mi preferus — Car pli simplaj — la formojn Brazilo (adjektivo: brazila; sed, de Brazilio la adjektivo
estàs necese brazilia). Pri til{i)-o oni rajtas same argumenti. — Cartiaj detaloj neiiiél kontra as al la Zatnenliofa kaj Fundamenta principo, plej bone
decidos la enlandanoj meni en interkonsento kun la Akademio.
(3) Formo konsilita de D-ro Zamenhof por diferencigi la landon kaj la
efurbon.
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N i a I n t e r n a c i a Konferenco
en L o k a r n o 3-6 Apr. 1926
REQULARO DE K. R.
Gravaj organizaj kaj propagandaj aferoj estis en la tagordo de la Konferencoj.
Post la Universala Kongreso en óenevo, aperis bruado de la Franca
kaj de la Pola Asocioj por reformo; al la Regularo de la Konstanta Reprezentantaro. La afero estis vere delikata, car, aliflanke tiuj du asocioj plendis ke en la koncernaj kunsidoj dum la Kongreso en óenevo oni ne dece
atentis iliajn projektojn. ajnis okazonta interna batalo inter la pacaj batalantoj; sed la kontentigo pro la evidenta kaj anta eniga laborado de niaj
organizaj Institucioj faciligis la konkordon, la akordi on. Kaj denove evidentigis ke plej ofte malkonkordon naskas la íiialkonipreno: la franca Reprezentanto, kiu anka reprezentis la polan asocion, kaj la pri tiu afero
kontraüflankaj Reprezentantoj tion deklaris; do anstataii akraj interdisputoj okazis amikaj interparoladoj kaj klarigoj, pro kiuj la Regularo de K. R.
estàs plibonigita per ulilaj kaj piecizigaj aldonoj el la projekto de la Franca
kaj Pola Asocioj.
Reprezentanto de nia Federació eestis la kunsidojn kaj partoprenis
diskute, vo done kaj balote la konkludojn. La inteligenta pioniro kaj prezidauto Privat kaj la franca Reprezentanto bone iuterkonsentis efike helpa-

Kunsido en Lokarno
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taj de la agema Generala Sekretario Robert Kreuz. Komptomisa teksto de la
statutoj estis faiita, tamen la franca Reprezentanto, kiu anka partoprenis la
diskutojn akordi eine, petis vo donigon por la teksto piezeutita de liaj reprezentataj Asocioj. Nia Reprezentanto tiam demandis: «Kial, do, ni iuj
prilaboi is la koniproiiiisan tekston?» Sed, tamen, oni vo donis, por konipliinenti la franc-polan, kaj tri vo oj estis favoraj; du estis liaj niem, franca
kaj pola, kaj la alia, tiu de la Belga Ligo. iuj ceteraj estis malaprobaj a
siudetenaj; la iiiuia siudetena estis tiu de nia Reprezentanto, car li opiniis
ke oni ne devis vo doni por la franc-pola teksto post ties kunlaboro por
koMiuna teksto. Kaj, efeklive, post tiu maluepra vo douo, oni vo donis la
kompromisan tekston, kaj i estis aprobita unuanime. Tio i plene pruvas ke oni ue devis vo doni por la unua. Fine iuj estis kontentaj, akordaj.

E L E K T OJ
Por la nova periodo estàs elektitaj en Lokarno la Prezidanto kaj Sekretario de K. R.: unuanime ankaíí oni elektis la Belgan Ligou por okupado kaj
plenumado de tiuj posteuoj, kiuju is min okupis la Brita Asocio, meritanta
dankemon por la ekfunciigo de K. R Ni havas iujn motivojn por anta vido
de bona agado de la Belga Ligo por nova kaj vigia funkciigado de K. R.
Por la Centra Komitato anka okazis elektoj: pro la eksi o de la angla
S-ro. Page, kaj memrezigno de S-ro. Privat, kiel plej juna Komitatauo, por
havigo de laustatuta elekto de du membroj. Anka unuanime estàs elektitaj S-roj. Privat kaj Stromboli. — Bona elekto! — Kiu diris ke ne estàs haruionio en la esperautista movado?

FESTENO KAJ EKSKURSOJ
Tre entila estàs la urbestro de Lokarno. Li malavare regalis la esperantistau Delegitaron per ojiga festeno en armega Ilotelo Palace, kiu estàs vera, tera, ardena, viviga paradizo. Fine estis elokventaj tostoj de Lokarnaj aütoritatuloj kaj Delegitoj de nia Movado. Chij konstatis ke la
«Spirito de Lokarno», por efektivi o, devas esti ne uur nonia, dokumeuta,
diplomata, sed popola, seuta, kora. Kaj la efa Movado kuu plej efikaj ciikonstancoj por realigo de la spirito de Lokarno, por kiu estàs nepra «luteuropa lingvo», nenacia, internacia, neütrale hoiua lingvo, pro sia ekstero kaj sia interno, pro sia korpo kaj sia animo estàs ja Esperanto kaj
Homaianisuio, estàs ja la kreajo de Zanienliof. Tiu verajo estàs konstatita
en Lokarno, okaze de la Oficiala konferenco de Centra Komitato, Konstanta Reprezentantaro kaj Uuiversala Esperanto-Asocio.
Krom la nomita Festeno, ankaíí la malavara urbestraro de tiu rava
svisa urbo, regalis nin per biletoj por ekskursoj, kiuj evidentigis al ni, ke
Lokarno, krom la nomo de la paca celita spirito postmilita, estàs urbo de
moutoj belegaj, akvofaloj mirigaj.lago reviga, urbà komfoito, ripozejo, gueÍo plej alloga.

DELFí DALMAU
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Genera vida o de Santa Coloma

Santa Coloma de Farnés, urbo de nia
Konéreso en 1926, Majo 23-25
La urbo Santa Coloma de Farnés kun la najbararo Sant Marçal, la vila o Castanyet kaj la vila eto Sant Pere Cercada, forinas koniuiiunian distrikton kin sidas sudokcideiite de Qerono sur la riverbordo Tordera; norde
estàs la distriktoj Osor, Brunyola kaj Vilovi; oriente Riudarenes; sude Riudarenes kaj St. Feliu de Buixalleu, kaj, okcidente, Sant Miquel de Cladells
kaj Sant Hilari.
Qia logautaro atiugas la nombron 5000: estàs 1175domoj kaj aliaj
konstruajoj en la distrikto.
Unuaranga banloko, Thermes Orion, je bonegaj kuracakvoj por trinko
kaj bano estàs sudoriente de nia urbo, proprajo de nia amiko D-ro Manuel
Burch, kies filino Maria, estàs arma samideanino.
La urbo Santa Coloma komuniki as kun la provinca efurbo Gerono
per arvojo 22-kilometra kaj perfervojo, kies stacio estàs je na kilometroj
malproksime. Regulaj a tomobiloj dufoje iutage servas al veturantoj de la
urbo al la fervoja stacio kaj revene.
iulunde okazas generala distrikta foiro en nia urbo. La kongresanoj
vidos giti la Peutekostan lundon.
Sur apuda motrto, kies pinton okupas mino de fama kastelo Farnés,
estàs la sanktejo de la Virgulino de Farnés, kie okazas iujaraj solenajoj.
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Sonotilejo panilia kaj publika horlo o.
La urbà paro ejo, noniata Sankta Petro estàs romana templo. Loka «Sinjoro» Pere Ramon de Vilademay fondis iu en 1137 a 39.
Historia] rimarka\oj. — En la XIIa jarcento estàs jani nomado de la
Kastelo kaj de familio Farners (en dokumentoj) Farners (jaro 1111"), Farneris (en UOO), Farneriis (en 1245), kaj Farneriis (en 1362). La kastelo en
1359, havis 51 pafejojn kaj apattenis al la nobela familio Viladeniany
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subrilata al vicgrafoj Cabrera. En 1640 oni kontra staris eniron de soldataro de Lleouard Moles, kiu tiaiabis en la lando. Post kelkaj tagoj alvenis
la urbon re a servisto Monrodó, kies nialraodera sinteno elstarigis la popolon kontra li, kie li mortis pro popola bruligo de la konstrua o en kinn li
rifu i is. Poste eniíis la urbon la soldatoj de Moles kiuj, plej multaj, estis
napolitanoj; ili bruligis la urbon kaj detruis pli oi 200 domoju. Tiu fakto efe
influís por elstarigo de Katalunujo kontra la registaro de la Re o Filipo
IV de Kastilujo. Tiu mi li to estàs historie noinata «malkuniga».
La família domo de Farnés, kies loko estis aptid la pre ejo, kaj okupis
parton de la nuna placo de Konstitucro, estis malaperigata anta 50 jaroj.
En nia urbo naski is fama Beat Dalmau, de la Ordeno de la Predikistoj, kiu mortis 50 jara; en la paroha pre ejo estàs konsei vitaj brako kaj
dento liaj, kiuj inspiras al multaj religian senton.
Tipika festo estàs de Santa Coloma iujare ankora okazigata, nomata
de 1' «Pelegrí» de Tossa, kies unuafojo datumi as de XI1I1 jarcento.

Fama kastelo Farnés

.—. : -.
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El la belaj irka a oj de la urbo.

Propono
iujare alfluas al la Internaciaj Floraj Ludoj graadega kvanto da esperautistaj literatura oj, kaj elili konsideriíida nombro estàs premiata.
Sed el la prennitaj verkoj aperas nur tre malmultaj, relative, en la esperaiita gazetaro, kaj pli malgranda e estàs la nombro de la «menciitaj»,
kiuj estàs publikigataj, kvaiikam inter tiuj anka ofte trovi as valoraj kaj
bonaj poemoj kaj prozajoj.
Opiniaute, ke estus por la esp-a literaturo granda avanta o kaj por la
verkistoj potenca instigilo alia maniero de ràpida disvastigado kaj diskonigado.
(1) A La preniiitaj verkoj estu iujare okaze de la Floraj Ludoj eldonataj en libro-formo kaj vendataj; la kongreskotizo eble povus jam enhavi
la prezon.
(1) B Se tio ne estàs ebla, oni interrilatu kun «Literatura Mondo» ke

* La koncernatoj memoru ankaü la konsidera on pri la F. L., aperintan en nia gazeto, pa o 281 (januaro).
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Kongreso de E. E. F. 1926
Santa Coloma de Farnés
PROGRAMO
UNUA TAGO (23 MAJO)
a

Je la 10 kaj duono: oficialakcepto de la kongresanoj.
Je la l l a : Malfermo de la kongreso kaj disdono de la kongreslibro Ce la
urbdomo.
Je la 14a kaj duono: solenaj Floraj Ludoj e la Círculo Columbense.
Je la 18a: ekskurso al la Banéjo Termes Orion.
Je la 20 a Oficiala Festeno en la Hotelo Termes Orion.
Je la 22 a Serenado antaü la urbdomo.
Je la 23 a ora arta kunveno e la societo Artística Farnense kie estos kantata la Espero.
DUA TAGO (24 MAJO)
a

Je la 8 , solena meso kun esperanta prediko de D-ro. Johano Font, Profesoro de EL COLLELL e la pre ejo St. Sebastià.
Je la 10a laborkunsido kaj formaligo de Kataluna Esp. Instituto (por eldonoj
kaj Floraj Ludoj), e la Urbdomo.
Je la 12a, vizito al la foiraj placoj.
Je la 16a, vizito al la Kulturdomo, Biblioteko kaj Parko, kaj ekzamenoj de
la kandidatoj al kapableco a profesoreco pri Esperanto.
Je la 18a ferma kunsiko e la urbdomo.
Je la 23 a Sardanoj kaj aliaj dancoj honore de la kongresanoj.
TRIA TAGO (25 MAJO)
Je la 8 a , Deiro de la ekskursanoj al Montseny, vizite al St. Hilari Sacalm,
iaj fontoj kaj banejoj.
Je la 8 a kaj kvarono. Deiro de la ekskursanoj al kastelo Farnés kaj giaj
irka a oj.
Je la 9 a kaj duono, meso e la Sanktejo de Nia Virgulino de Farnés.
Je la 10a Vizito al la arta sanktejo de la Infano Jesuo de Praga.
Je la 10a promenado tra la «Turó del Vent» kaj kastelo Farnés.
Je la 13 a . Kampartagmango en la arbaro de Farnés e la mirinda Font Vella
de Sant Hilari Sacalm.
Je la 15a Vizito al la fonto kaj banejoj.
Je la 18a. Vizitoj al la tieaj fontoj.
Je la I9 a . Afabla adia o al la kongresanoj.
VAOONAROJ al Santa Coloma-Sils, eliras el Barcelona matene j e l a 5 a 4 0 k a j
je la 7 a 45. (Estació de França).
~~>
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Kon resaj Scüéoj
Voja o. — Estàs petate, ke iuj kongresanoj forveturontaj de Barcelona uzu la vagonaron de la
. Oni rememoru, ke en Sils oni devas deiri
la vagonaron por atingi la kongresurbon pere de aütomobiloj, kiuj atendos
la kongresanojn.
Grupaj Siandardoj. — Kiel kutime oni rekomendas, ke la grupaj standardoj ne mauku e la Kongreso. Espereble Ciu grupo portos la sian por
plireliefigi la alvenon de la kongresanoj kaj la armon de la festoj.
Salutado de delegitoj. — e la Malferma Kunsido, post la parolado de
la prezidanto, la delegitoj povos alparoli la kongresanojn. Por tio estàs
necese, ke la delegitoj prezentu sian rajtigilon al la sekretario.
Membrokarto. — Kun tiu i numero ni sendas al iu membro lian membrokarton por 1926. Al la grupoj ni anka sendas la respondan nombron da
kartoj la la nombro da membroj por kiuj ili pagis en 1926. Grupoj, kiuj ne
pagis ankoraü, faru tiou tuj por ustatempe ricevi la kartojn. Oni rememoru
ke por voCdoni estàs necese prezenti la membrokarton.
Kongreslibro. — Al tuj kongresanoj, membroj de K. E. F. a ali intoj,
oni donacos la Kongreslibron, kiel oni anoncas en la programo.
Labora Kunsido. — La la jena tagordo gi okazos: sekretaria raporto,
aprobo de bilanco, diskuto de la prezentitaj proponoj, elekto de komitatanoj, elekto de kongresurbo por 1927 kaj eventualaj petoj kaj proponoj.
Ekzamenoj. — Bònvolu sin anonci kiel eble plej balda la samideanoj,
kiuj deziras sin prezenti al la ekzamenoj. Por tio oni turnu sin al la O. K. de
la XIII Kongreso de K. E. F., Sta. Coloma de Farnés. Oni devos pagi la
kutiman sumon por la diplomoj de kapableco kaj profesoreco.
Oficiala Festeno. — Nepre necese estàs sendi tuj la enskribi on al la
O. K., se vi deziras partopreni la Festenon. La koston oni devos pagi Ce la
Akceptejo.
Ekskursoj. — Por bli bona organizo de la ekskursoj kaj kun la deziro
ke io funkciu sen plendoj nek beda roj, e la alveno al Sta. Coloma bònvolu sciigi la O. K. pri la ekskurso, kiun vi deziras partopreni.
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i post la F. L. dedica specialan numeron pliainpleksan, aímeiiaií, al la efverkojpreiiiiitaj.
(2) l.a «menciitaj» veikoj estu presitaj pli ofíe oi mm en K. E. kaj
L. Al., tiel ke post la jarfino la tuta provizo estu elfierpita»
(3) l.a plej bonaj versajoj kaj prozajoj de la isnunaj F. L. estu kottktataj en bele bindita libro por disvendado.
(4) La iujara publikigajo de la F. L. povus enhavi ankaü la raporton
pri la festo kaj la fotografaj.o n.
[OSEP BKRGER

Enirejo de Thernies Oiion.

Pro... kaj Por...
Anta kelkaj monaioj ni aludis la Iaboron de la sekretario de Komitato
€ii Santa Coloma, kiu organizas nian Kongreson 1926. Hodiaü ni devas honore nomi niajn malnovajn samideanojn Josep Canaleta kaj P. Costa, kiuj,
en la prezido de nia loka Komitato la unna, kaj kiel urbestro la alia, plej
eíike ambaíí laboras por sukcesigi nian nunjaian Kongreson en tiu arina
urbo. — Koran dankon al iuj, kiuj, en la lastaj nioinentoj devos ankoraú
pliigi sian agadonjcaj oferon por heroa elteno en la orgaiiizo kaj finpretigo.
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Biblioteko kaj kulturdonio.

Fasado de Thermes Orion.
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XII" 3 Internacíaj
E s p e r a n t i s t a j Floraj L u d o j
Verdikto
ORDINARAJ TEMOJ
ORIOINALAJ TEKSTOJ
1. - Oiiginala versajo l'.antanla Amoii: Premio al la verko ii-ro. 31,
devizo: Amo Miraklojn Okazigas. Unua menció: ti-ro, 1, devizo: «Vivanta strofo»; Dua menció: n-ro. 3, devizo: «I aquelles
gràcies en son rostre...»; Tria menció: n-ro. 39, devizo: «Cyrano»; Kvara menció: n-ro. 2, devizo: «Un sonnet sans défaut vaut
seul un long poènie...»; Kvina menció: n-ro. 4, devizo: «Manta
gens me mal razona...»; Sesa menció: n-ro. 136, devizo: «Qu'ieu
am la plus de bon aire...».
II. — Original» «Ama» verko en prozo: Premio; n-ro. 45, devizo: Ereto; Unua menció: n-ro. 121, devizo: «Pa o post pa o» kun titolo «En la niondon...»; Dua menció: n-ro. 76, devizo: «Papil•la
Ludo»; Tria menció: n-ro. 82, devizo: «Seni i estàs ui»; Kvara
menció; n-ro. 115, devizo: «Cu amo devigas...?»; Kvina menció:
n-ro. 9, devizo; «Paco Amo kaj Esperanto».
TRADUKITAJ TEKSTOJ
1. — Traduko de la kataluna versajo: «l.es Noces de l'Alosa i El
Llessami»; Premio: al neniu. Unua menció: n-ro. 8, devizo:
«Zauieiihof»; Dua menció: n-ro. 62, devizo: «Kompreuo estàs
vojduono».
II. — Traduko de la kataluna proza o«Caminar amb la Lluna»: Premio:
n-ro. 117, devizo: The Moon; Menció: n-ro. 123, devizo: «Luuhela uokto».
La Natura Floro estàs alju ita al la verko n" 31, devizo: «Amo
miraklojn okazigas»

EKSTERORDINARAJ TEMOJ
I. — Premio de la Komitato de K. E. F.: n-ro. 67, devizo: Ne faru
Frazojn pri la Vivo, sed Penu Ekkoni òin; Unua menció: n-ro.
138, devizo: «La verko de 1' Majstro»; Dua menció: n-ro. 66, devizo: «Per Esperanto al Dio», Tria menció: n-ro. 11, devizo:

-
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«Kion oni volas tion oni povas»; Kvara menció: n-ro. 101, devizo: »Kabe».
li.
Premio de la Redakcio de «Kataluna EsperantistO»; n-ro. 140,
devizo: Unueco Donas Forton; Menció: n-ro. 129, devizo; «Nòmina snnl odiosa».
III.
Premio de S-ro. Narciso Bofill: n-ro. 5, devizo: «Sonetoj kaj
Madrigaloj»; Unna menció: n-ro. 121, devizo: «Pa o post pa o»
titolila: «La tiubeto»; Dna menció: n-ro. 59, devizo: «Laboru
sen ese, ne zorgu pri íin'! la tombo atendas ne verkon, sed
viu»; Tria menció: n-ro 119, devizo: «Dies irae dies illa...».
IV
Premio de S-ro. Miquel Argemí: Dividita en du partoju.
Unua Parto: Premio: n-ro. 14, devizo: Pax Tibi, Marce, Evangelista Meus; Unua menció: n-ro. 92, devizo: «Belajo estàs ojo
por iu»; Dna menció: n-ro. 41, devizo: «Blankaj birdetoj»; Tria
menció: u-ro. 63, devizo: «Mi faris mian aferon kaj ateiidos ceteron»; Kvara menció: u-ro. 12i, devizo: «Pa o posi paíio», titolila: «Diniau e»; Kvina menció: n-ro. 34, devizo. «Ni proponas,
vi disponas»; Sesa menció: n-ro. 132, devizo: «Sub la sankta
signo».;;
Dua Parto: Premio: n-ro. 33, devizo: Mi diris, Penu, Hom', kaj
Firme Fidu!; Unua menció: n-ro. 48, devizo: «Ser ante ni leinos»; Dua menció, n-ro. 106, devizo: «Miraklo».
V. — Premio de Universala Esperanto - Asacio: Al nenin. Lafl iniciato de la donaeinto, i restas ne alju ita, ar iieniu el la veikoj prezentitaj montras kvalitojn por meriti in.
VI. - Premio de la grupo «Barcelona Slelo»: n-ro. 38, devizo: Procedc
et Semper - Itàlia - Semper!
VII: - Premio de D-ro. Sekretulo: Trioni«ita inler la verkoj, n-io. 50,
devi/.o: La Vivo ne ustas Plej Valora Posedafo...», n i o . 93,
devizo: Tradukoj estàs kiel Virinoj kaj u-ro. 98, devizo; La
Sinjorino kun la Skarlata Masko. Menció: n-ro. 40, devizo:
«Mitologio».
VIII. — Premio de Registara Uibestraro de Sia. Coloma de Faniés:
N-ro. 80, devizo: «Agloblanka» Vleucio: n-ro 113, devizoTwiomo devas pensi ne nur pri siaj rajtoj, sed ankaïi pri siaj devoj..
IX — Premio de S-ro. Ramon Masgran: n-ro, 29, devizo: «Modesta
batalanto por rajto kaj honoro»; Unua menció: u-ro. 22, devizo: «Amu viau patrujon»; Dua menció: n-ro. 130, devizo: «El
floroj la abeP, alportas ion al la el' ».
X. - Premio de S-ro. Paroliestro de Sta. Coloma de Fames: n-ro. 36,
devizo: Honny soit qui mal y pense; Menció: n-ro. 128, devizo:
«Dofofo».
XI. — Preimo de urnalo «La Veu de la Selva»: n-ro. 61, devizo: Zuiderzee.

KATALUNA ESPERA NTISTO

349

XII. — Premio de la firmo «Grafikaj Artoj»: n-ro. 108, devizo: Rapidu.
XIII. — Premio de «Granda Hòtelo»: n-ro. 72, devizo: Bone tiu sidas al
kiu la sorto ridas.
XIV. — Premio de «Centra Hotelo»: n-io. 69, devizo: Kaj tameii... nia
fina celo estàs ja - La Morto. Uiuia menció: n-ro. 77, devizo:
«Viriuo kiu neiiiam perfidos»; Dua menció: n-ro. 131, devizo:
«Popoloj devasfarigi al centro celantaj eroj...».
XV. - Piemio de Pastro Josep Puig: Ne kouknrsita.
XVI. — Premio de Banloko «Ori6n>: Ne kouknrsita.
XVII. - Premio de D-ro. Manuel Burch: n-ro. 94, devizo: Por la XX a ;
Menció- n-ro. 86, devizo: «Ciam aiilaüe kaj auta en».
XVIII. — Premio de S-ro. Josep M,a Iglesias: n-ro. 58, devizo: Amb la
llum del teu mirar has omplert la meva vida.
XIX. — Premio de «Hora Societo»: Ne konkursita. Konsente kun la donacinto, oni aljugas la premion al la verko n-ro. 114, devizo:
u la muziko efektive malkasas nian animon?
XX. — Premio de S-ro. Josep Callis.
XXI. — Premio de S-ro. Josep Corominas.
Grupigitaj tiuj i premioj kaj alju itaj jene:
XX. — al n-ro. 70, devizo «Kio en la koro sidas, laviza operfidas».
XXI.— al n-ro. 71, devizo: «Plej granda potenco ku as en la
komenco».
Unua menció: n-ro. 83, devizo: «Polvo kaj ombro ni estàs»;
Dua menció: n-ro. 46, devizo: «Tagi as en la mondo».
XXII. - Premio de Ekscelenca S ro. Joan Ventosa i Calvell. D u o n i g i t a
inter la verkoj, n-ro. 107, devizo: «Historio» kaj n-ro. 103, devizo :
«Laboremo». Menció: n-ro. 104, devizo: «Kredo».
XXIII. — Premio de la grupo «Paco kaj Amo»: n-ro. 44, devizo: «Kiu
amas sian kunhomon amas Dion». Unua menció: n-ro. 96, devizo: «Multaj iiliomoj: milito! unu lingvo: pacòl!»; Dua menció:
n-ro. 57, devizo: «Por la bono ne ekzistas uacia limo».
XXIV. — Premio de la grupo «óerona Espero»: n-ro. 78, devizo: «Radio
per Esperanto». Menció: n-ro. 110, devizo: «Per flugiloj de sublila etero...»
- XXV. - Premio de S-ro. Ivan H. Krestauoíf.
XXVI. — Premio de S-ro. Narcís Massagué.
XXVII. — Premio de la grupo «Lumon».
Grupigitaj tiuj d premioj kaj alju itaj jene:
XXV. kaj XXVI. al n-ro. 24, devizo: «Mieux vaut tard que
jamais».
XXV11. al n-ro. 105. devizo: «Ruzo».
Menció al n-ro. 51. devizo: «Vian mizeron fabeligu»

~
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XXVIll. — Premio de «Agrikultura Sindikato»: n-ro. 23, devizo: «Tragedio»;
Ünua^néncio71wo7l8, devizo: «Merlin»; ü u a menció: n-ro. 97,
devizo: «Hanibalo kaj Scipiono»; Tria menció: n-ro. 6, devizo:
«Amiko fidela, trezoro plej bela»; Kvara menció: n-ro. 47, devizo: «Mi riskis iu»; Kviua menció: n-ro. 111, devizo: «En la
inoiidon venis nova sento».
XXIX. - Premio de D-ro. Ramon Torres i Carreres: n-ro. 124, devizo: «Atakema». Menció: n-ro. 95, devizo: iam anta en — Zaaz».
XXX. — Premio de D-ro. Sennomulo: n-ro. 17, devizo: «Voja anto»;
unua menció: n-ro. 99, devizo: «En la infero de 1'milito»; dua
menció: n-ro: 74, devizo: «La okuloj perfidas la animon, sed ne
iii scias en ili legi»; tria menció, n-ro. 88, devizo: «Glis»; kvara
menció: n-ro. 121, devizo: «Pa o post pa o», titolita: «Adigaj
proverboj».
XXXI. — Premio de S-ro. Esteve Rossell: n-ro. 79, devizo: «Memorare
novissima tua...»
XXX11. — Premio de S-ro. Joaquim Trias.
XXXI1L — Premio de S-ro. Francesc Trias.
Grtipigitaj tiuj i premioj kaj alju itaj jene:
XXXII. - al n-ro. 109, devizo: «Tales of the Crusaders».
XXXIII. — al n-ro. 120, devizo: «Ni hi són tots els que ho són,
ni ho són tots els que hi són».
Unua menció al n-ro. 100, devizo: «En la sankta nokto»; Dua
menció: n-ro. 133, devizo: «Vintra suno»; Tria menció: n-ro. 89,
devizo: «Kio estàs la plej dol a? La Dormo».
XXXIV. — Premio de S-ro. Esteve Monegal: n-ro. 37, devizo: «Lingvo estàs fosilia historio»; Unua menció: n-ro. 81, devizo: «Kiu deziras efikou, tiu uzu rimedou»; Dua menció: n-ro. 28. devizo: «Modesta konsilaiito»; Tria menció: u-ro. 102, devizo: «Babilado»;
Kvara menció: u-ro. 122, devizo: «La bonuloj estàs Ciani la gajuloj kroiii pro malbon anco»; Kviua menció: n-ro. 05, devizo:
«Mal agulo».
Laü la dua regulo de la Regularo de la Konservantaro de Floraj Ludoj,
la verkoj premütaj au uienciitaj fari as propra o de la institució, kiu zorgos
pi i ilia publikigo sur «KATALUNA ESPERANIISTO» au aliaj esperantaj gazetoj. Eventuale oni petu al la Redakcio de «KATALUNA ESP&RANTISKO» peimeson por reprodukto.
Majo 1926. — D-ro. Edmond Privat, Prezidanto; Joseph Berger; Josep
Rosselló; Josep Gener, Artur Domènech; Josep Ventura, Sekretario.
SCUGO. Oni informas niu ke la laiíreato per la Naturo Floro estàs la
talenta kaj bataleuia pioniro S-ro. Teodoro Jung el Horrem bei Koln (Gerniauujo) al kiu ni sendas de Ci tie niau plej sinceran gratulon pro lia venko.
Li bonvolis clekti kiel Re inon de la Festo la arman kaj distinguindaii
fraíílinoii Mercè Burch de Banaquer, filiuo de D-ro. Manuel Burch, posedanto de Banloko «Orion» en nia kongresurbo. Ni prezentas anka al i, tiamotive, nian fervorau gratulon kaj la esprimon de niaj respektoplenaj salutoj kaj komplimentoj.
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de Esperanto

Origino. Gramatifco. Vortaro.
Literaturo. Evoluo.
1935

(Unuafoja publikigo speciale konsentita de la aütoro al «Kataluna Esperantisto»).
(da rigo)
§ 14. La regulformeco estàs sekvo de la ekonomia principo. Estàs pli
facile sin orienti en nrbo kun rektaj stratoj paralelaj a radiecaj, oi en kurbostrata urbo. Estàs pli facile lerni kaj uzi nian nombraron oi la francan a
la rusan. La reguteco en formoj pla as anka al la estetika instinkto, kiel
pla as simetrio kaj ritmo, en desegno kaj sonartoj.
Zamenhof celis atingi simetrian regulecon en sistemo da rilataj vortoj
ekz. anstataü hindeíiropa serio da pronomoj: e (me) tu (te) i (iti) nous
(mes) vus (tes) oni (onti) svo (se) li starigis pli simetrian: mi ei li ni vi Ui si.
Anstataü ei ni atendus ti, sed lasta formo estis necesa por alia serio:
tio, tia, tie,...
Por kompletigi la pronomojn Fauvart-Bastoul proponis aldoni i i
apud i.
En la unua lernolibro 1887 ekzistis: Itian, tian, ian,... kun senco: kiutempe, tiutempe,... la unuaj adeptoj tuj rimarkis neoportunecon de tiu serio,
kies formoj koincidis kun akuzativo de kia, tia, ia,... Tial Zamenhof proponis ilin an i je la nunaj kiam, tiam, iam, i estis unua an o en la primitiva Esperanto.
Inter ceteraj neregulajoj, facile korekteblaj, ni povas konsideri radikon
i, kiu havas duoblan uzon: en la serio io, ia, iu,... kaj en la serio i tio,
i tia, cï tiu,... Plej simple estus in lasi en la unua serio, alpreninte por la
dua: ce tio, ce tia. ce tiu,... Tiu proponata ce estàs neokupita elemento, sufi e internaria: franca ce, latina ecce, hice, ukrajna ce, irea ce, eola ke, slanova se, kartvela ese. E estus racie starigi la duan serion jene: ceo, cea, cee,
ceu,... rezervinte siniplan ce por rilatuzo: ce libro, ce homo,... Alia neregulajo
estàs en duobla uzo de kiu, kiel nomo de persono kaj kiel rilata pronomo:
Kiu iris? Iris homo.
Homo, kiu iris, estàs pala.
Kio falis? Falis pomo.
Pomo, kiu falis, estàs ru a.
En estonta Esperanto kredeblc oni uzos kiu nur por persono, alpreninte por la dua rolo pli siniplan ki:
Kiu iris? Iris homo,
Homo, kiu iris,...
Kio falis? Falis pomo.
Pomo, ki falis,...
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Fine, ni ne havas kompleta la serion: alio, alia, aliè,... Tial, por diri
«aliu» oni anceli as inter alia, aliulo, alia homo, kc. Sed same kiel tia, kia
ne povas signifí: tiu, kiu, ankaü la alia ne povas signifi: aliu. Pri multaj neregulaioj nin atentigis s-ro Wüster en siaj prilingvaj artikoloj, ekz. pri uzado de prepoziciaj konjunkcioj.
En nomoj de bestoj ekzistas alispeca nereguleco; la la fundamento ni
havas:
vira ulo

iria ulo

neutra ulo

?

hundino

hundo

?

bovino

bovo 1

bovo 2

bovino

?

kapro

kaprino

?

afino

?

afo 3

afino

?
i

•

afo 4

kokino

?

katino

?

?

katino

kato

?

evalino

evalo 7

evalino

?

?

anserino

ansero

?

anasino

anaso

koko
kato

evalo

5

8

6
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1. la la franca, angla, germana traduko.
2. la la germana, rusa, pola.
3. lau la franca, rusa.
4. la la franca, angla, germana.
5. lau la rusa, pola.
6. la la franca, angla, germana.
7. la la franca, angla, germana.
8. la la rusa, pola.
En uzado de pronomoj ankaü ne ekzistas reguleco. Pri tiu uzado ni povas konsulti opinion de Zamenhof en liaj «Lingvaj Respondoj»; «La pronomoj li kaj / estàs uzataj nur por personoj. Se ni tamen, parolante pri
objektoj a bestoj, volas esprimi difinitan sekson (viran aú virinan), tiam
ni povas uzi // sí». (1892). «Kiam oni parolas pri bestoj, mi konsilas iam
uzi nur /... e en tiaj okazoj, kiam ni parolas precize pri la sekso de la
besto.» (1908). «Parolante pri infanoj, bestoj kaj objektoj... ni uzas la vorton gí. Tiel same ni parolas ankaü pri persono.» (1893). «Kiam ni parolas
pri homo (kaj infano) ne montraute la sekson, tiam estus regule uzi la prouomon gí. Sed ar la vorto « i» enhavas en si ion malaltigan kaj por la ideo
de homo i estus iom malagrabla, tial mi konsilas al vi uzi por homo la
pronomon li». (1907). Post Zamenhof ni nenion novan tiurilate akiris, kaj la
uzado de tiuj pronomoj Ciam estàs lasita al libera bonvolo de iuj lingvuzantoj.
§ 15 Ekzistado de sinonimoj (samsignifaj vortoj) anka kontra as
la principon de unusigneco. Oni distingas du specojn da sinonimoj: proksimumaj kaj peifektaj. La proksimumaj sinonimoj prezentas tre similajn, sed
ne tute identajn, siguifon, ekz. instruí kaj lernigi, eta kaj malgranda, kolonelo kaj regimentestro, mondo kaj universo. Laperfektaj sinonimoj prezentas uuu saman siguifon, ekz. evolució = evoluo, idiomo = dialekto, kir o
= erizbrando, vermuto — absinta o, likva = fluida, deismo = diismo, letono = latvo, kroato = korvato, hungaro = ma aro, malgrandruso — akrajnono, ktp. Studo de naciaj lingvoj montras, ke en uuu niatura lingvo, en uuu
ia momento, ne povas ekzisti en komuna uzado du samsignifaj vortoj. La
peifektaj sinonimoj do povas ekzisti nur dise, en malsamaj tempoj afí en diversaj lokoj. La vortaroj, kiuj entenas diversfontan materialon, prezentas
ofte grandan kvanton da pcrfektaj sinonimoj.
En nuna, provizora kaj prepara, periodo de Esperanto ekzistas tolerataj multaj sciencaj kaj teknikaj radikoj, kies perfektaj sinonimoj estàs la
kunmetajoj. Poste, kiam nia lingvo definitive akcepti os, ni ne plubezonos
la sciencodevenajn vortojn, kaj ili nature iom post iom inalaperos el la komuna uzado, simile je la helpa trabaro kiu servas dum la konstruo de domo, kaj kiun oni forigas, kiam la domo estàs finkonstruita.
P. STOJAN L. K.

(da rigota)
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Pro... kaj Por...
La verkap «Pri Amo», subsUribita de Ed. Wiessenfeld, aperinta en nia
marta numero, estàs originala de la fama llinda poeto R. Tagore.
Jaume Pruna. Jen noino de kunfederaciano modestega, kiu tamen bone
servas al nia celo. Plej malgranda ekstera organiza an o a nova o kiun
li ekscias estàs de li tuj komunikata al ni por evitigi erarojn de nia Federació au por informado al nia gazeto. I.i,kiu ne akceptas iionian honoron aparteni al nia Komitato, bonvolu hodia akcepti publikan esprimon de nia
dankemo kaj simpatio.
Helpu progresigi Esperanton te blinduloj, sendante iuspecajn naciajn
kaj internaciaju blindula ojn, precizajn informojn kaj statistikojn pri la blindula stato en via lando, por Tutmonda Porblindula Ekspozicio (aprilo-majo
1926 en NewYork kaj en aliaj gravaj urboj de Usono), adresante ion al
Prof. J. Ben a ar, President, World Union of Associations for the Blind,
Inc., 455 W. 42nd Street, NewYork City, Usono.
Via Devo - Grava — Se vi a das senpere a per viaj lokaj radio-stacioj
la staciojn de Anglujo, ni petas vian helpon subteni petskribon, kiun ni
sendas al la Brita Brodkasta Kompanio, porinstigi ilin fari brodkastojn en
a pri Esperanto. Skribu leteron al tiu Kompanio, esprimante viajn dezirojn
tinrilate, kaj montratite kiom utile estus, ke la anglaj radiosenda oj tiel trovu pli vastan komprenantaron. Kelkaj niinutoj sufi os, sed la servo estos
granda. Adresu al 5XX, e Brita Esperantista Àsocio, 17, Hart Street, London, W. C. 1., Anglujo.
«Esp. Klubo Palma», la vigia centro de nia insulara movado, organizas
ekznmenojn por la lernautoj, en Palma de Mallorca. Nia konata pioniro
N. Bofill, granda paca batalanto kaj lerta profesoro de nia lingvo intentada,
kaj lakomitatauoj deia Klubu S-ro. Rosselló kaj Pastro Font konsistigosla
tribmialon. Estàs certe granda sukceso por la profesoro kaj lernantoj. Ni
anta e gratulas ilin, kaj oje memoras ke niaj balearaj samideanoj organizas de antaií kelkaj monatoj karavanon por eesto al nia Kongreso en
Santa Coloma.
«Nova Sento», la plej ri a grapo esperantista en nia lando, vigle malvolvi as en proletara kvartalo de Barcelona, kie i organizas instruajn paroladojn, kursojn de Esperanto k. a. — En la programo de iaj proksimaj
okazigota oj estàs kurso sub gvidado de nia amiko A. Domènech, kaj karavano al Santa Coloma por eesto al nia Kongreso.
Nia malnova iam vigia Societo «Paco kaj Amo» publikas bulteneton.
Laií la aprila numero ties samideanoj organizas karavanon al Santa Coloma
de Farnés, okaze de nia Kongreso. — La malnova ano de «Paco kaj Amo»
kaj kara samideano Masachs revenis al Barcelona kaj ricevis raultajn simpatiesprimojn. Bonvolu la nian sinceran ankaü akcepti.
Tiu i numero de «Kataluna Esperantisto» estàs submetita al la militista cenzuro.
PresejoJ. Vinyals, Plaça Constitució, 6 : BARCELONA (Sarria)

18-a Universals Kongreso de Esperanto
kaj

Internada Somera Universitato
EDINBURGO — 31 Julio

is 7 A gusto 1926 — EDINBURGO

Adreso por leteroj. — Sekretarioj, 18-a Kongreso de Esperanto, EDINBURGO,
Skotlando'.
Ali iloj. — Nericevintoj bonvolu peti aligilon rekte de la sekretarioj.
Kotizo. — 20 ilingoj Britaj == proksimume 20 Ger. Rmk., 25 Svis. fr., Nederl. guld.,
5 Uson. dol. Oportuna nianiero sendi la kotizou, estàs per Brita tatbileto
por L i (''currency note, One pound"), havebla e bankoj en multaj urboj, kaj
sendota per registiita (rekomeiidita) letero; au per eko por Li : o : 3.
Garantia Kapitalo. — Jam garantiita Z-266.
Donacoj ricevitaj. — Por ordinara Kaso L39.
Por BUndula Kaso L\3 (Kaso por ebligi blinduloju partopreni la Kongreson).
Por Speciala Celo L60 : de du tualavaraj sainideanoj, sub la ifra devizo,
"smizropga tiv ut hahome un osopjuh".
La unua solvonto de tiu ifro ricevos de la donacintoj senpagan kongreskarton.
Somera Universitato (Senpage por iuj Kongresanoj). — Al la listo de paroladoj
donita anta e oui aldonu sub "Folkloro kaj Popolaj kantoj" : — Katalunaj:
S-rò Jaume Grau Gasas; kaj Hispana/: S-ro. Julio Mangada Rosenorn. S-ro.
Andreo e prelegos pri "La rekta nietodo en la instruado de Esperanto. Por
kursgvidantoj" anstata pri la temo anoncita arita e.
Fakaj Kunvenoj. — Organizontoj bonvolu anonci frue siajri dezirojn. Gis nun
malmultaj arioncis.
Oratora Konkurso. — Konkursontoj bonvolu avizi pri siaj intencoj partopreni.
Tramveturoj. — La L.K.K. sukcesis fari Financan aran on, Ia kiu iu Kongresano povos uzi senpage dum la Kongresa periodo, iujn Edinburgajn tramveturilojn, kaj urbajn omnibusojn.
Mendiloj por Lo ado, k.t.p. — Nericevintoj bonvolu peti uiendilon rekte de ia
sekretarioj.
Kongresa Fotografi o. — Okazos mardon, 3 A gusto.
Kongresaran oj. — Aldone al informo citita autaüe, la L.K.K. nun plezure anoncas, ke la internacie konata fortepianisto, S-ro Jean Baptiste Toner, ludos sola ojn e diman a koricerto.
Akcepto e Britaj Havenoj. — Kongresanoj irontaj al iu el la jenaj havenoj,
ationcu al larespektive nomataj sarnideanoj, sufifie longe antautempe, la daton de alveno, por ricevi dum la trapaso ian helpon bezonatan.
LONDON London Congress Comittee, c/o Britisli Esperanto Association, 17
Hart Street, London, W.C.I.
DOVER S-ro W. Chitty, 51 Park Avenue, Dover.
FOLKESTONE S-ro J. S. Clough, 62 Guildhall Street, Folkestone.
GLASGOW F ino Yuille, 32 Minerva Street, Glashow, C. 3.
GRIMSBY S-ro W. M. C- Nowell, 194 Farebrother Street, Grimsby.
^HULL S-ro A. E. Heptoii, 89a Grafton Street, Hull. S-ro F. W. Coulson,
ce Sipkompanio, "Wilson Line", Hull.
LIVERPOOL S-ro ] : D. Applebaum, 11 Mayville Road Mossley Hill, Liverpool.
NEWCASTLE S-ro A. R. Fairbairn, 21 St Mary's Terrace, Ryton-on-Tyne.
SOUTHAMPTON S-ro R. N. Bruton, 14 Suffolk Avenue, Southampton.

1. Bone sciu la lingvon, traktu gin kun respekto, kaj lasu la versfaradon al poetoj.
2. Esperanton uzu parolante, studu legante kaj ne fu u skribante.
3.

La plibonigistoj diskutu: vi Fundamenton sekvu kaj fidela restu.

4. Propagandu iam, ne ie; klarigu, ne prediku; rakontu faktojn,
ne esperojn.
5. Kion vi povis lerni nur en unu semajno, ne instruu en unu horo; el malgrava oj ne faru regulon, kaj el la regulo ne faru malgravajon.
6. Verkante en Esperanto, ne kredu interesa, kion nacilingve neniu legus; ne imagu, ke preseraroj plibeligas libron, ne malesperu, se
mankas a etantoj.
7. Al grupo ali u; la kunvenon vizitu; Esperanton parolu.
8. Atentu, ke internacia lingvo vivos nur per uzado; memoru, ke
tial internacia organizajo estàs necesa, senlace varbu por U. E. A.
9. Legu gazeton, por ke vi konu novajn faktojn; abonu, por ke
i povu ekzisti; kunlaboru, por ke i estu interesa.
10. Por Esperanto kiel movado agu; por i kiel reala]o pagu, kaj
kiel altan idealon konservu in en via koro.
La Kataluna Esperantista Federació estàs la efa organizo de nia
movado, en la katalunlingva terilorio kaj la unika kiu subtenas la
centran Komitaton kaj la Konstantan Reprezentantaron, oficialajn internaciajn Instituciojn de la Esperantistaro. — Via ali o al nia Federació estàs plej efika.

