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El

l i l l f. fl SÓLLER

Els esperantistes mallorquins altra vegada han volgut que el Congrés de
la Federació Catalana d'Esperantistes tingui lloc a la bella Illa Daurada, el
record de la qual desperta en els esperantistes que assistiren el XII Congrés
de Palma la bellesa que tant a dojo la Natura ha escampat en aquella terra envejable. Sóller, la més bella ciutat de Mallorca, serà l'escenari de la nostra
festa anyal i dels XIII Jocs Florals Internacionals, els dies5,6 i 7 de juny de 1927.
El nostre grau Russinyol diu a «La illa de la calma»: Anant de Deià a
Sóller, si quan s'hi va és per la primavera, així que s'és a dalt del coll se sent
pujar, d'allà la plana, una grau flaire de tarongina.
S'avença, tot fent giragonces, i en arribar al darrer revol, com si et diguessin «Obre el cor», et donen a respirar una alenada de flors que t'onipla els
sentits de fragància.
De dalt fins a baix, d'aprop fins al lluny, del pla fins a la muntanya, extenen al davant teu una panera de tarongers com un present de meravelles.
Tarongers petits, tarongers grans, tarongers verdfosc, tarongers cobalt;
allà on arriba la vista no veus més que puntets verdosos, de fulla fosca i de
flor blanca, i les cases, les tanques, les masies i els camins tot està colgat pels
tarongers.
La ciutat de Sóller és això: un estotx, una copa o una capella per a guardar el tresor d'aquests arbres.
Si vols tenir una idea del que és aquella vall, tanca els ulls per un moment i pensa en un pais de verdor, mentre flaires tarongina o et menges una
taronja.
Sóller té una bona plaça, té les cases nétes i boniques, com totes les de
Mallorca, té patis amb testos i pilastres, té una església grau, carrers ben
grans, carrers ben cuidats; però tot ho ofeguen els tarongers. Tot el demés
serveix de marc per a fer-ne destacaria fruita.
Per això el nom d'aqueixa fruita, que no se sap si és fruita o és flor, va
tan unida al nom de Sóller.
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W M

TRIA EPOKO

N-RO 28

NOVEMBRO 1926

ÍEALUMA

pprnfr©
OFICIALA ORGANO
DE LA KATALUNA ESPERANTI.STA FEDKRACIO KAJ
DE LA INTERNACIAJ FLORAJ LUDOJ

Niadevizo: Maroesiasgutaro Redakcio : Carrer València, 245 - BARCELONA
D I R E K T O R O :

S.

A L B E R I C H - J O F R E

Redaktoroj : Delfí Dalmau, J a u m e Grau Casas, Marian Solà

Respondo al «Sennaciulo»
Se mi ne timus la ru an krajonon, mi prezentus al la legantoj de K. E.
tre spritan artikolou, kiun la oficiala organo de S. A. T., n.° 42, de la 15
julio, dedi as al ni, por ke «sinceraj laboristoj foriru el nia naüza kaj abomena medio, kiu nur celas nebuligi ilian klaskouscion».
Mi noinas la aluditan artikolou sprita, ne kun la celo ofendi la anoniman verkinton a la redaktoron de la samlingva kolego, sed nur pro tio ke
serioze oni ne povas konsideí i la subjektivajn aserlojn de homo, kiu estàs
regata de klasa ovinismo kaj ju as pasie kaj erare.
«Tiu federació estàs de niultaj jaroj direktata de ekleziuloj. Oi distingiràs nun pro klerikaia naciemo. Oni faràs religiajn paroladojn; oni benas
kongresanojn, kaj tio vere naiizas, indignas konsciulojn».
u oni povas paroli pli maltrafe? Mi sendos la ekzempleron de «Sennaciulo» al certa katolika grupo lastatempe stari inta en Barcelona, kiu
ne aligis al K. E. F. pro tio ke la dire ni estàs anar iistoj.
Mi ne bezonas difini niajn ideoju kaj mi ne povas respondi la dece al
«Sennaciulo», sed mi povas aserti, ke neniu ideo timigas nin kaj ke la iie traleco de multaj K. E. F-anoj superas la ru econ de multaj S. A. T-anoj.
Legante la pritraktatan artikolou, oni ricevas la impreson, ke ia verkinto estàs naciulo kaj ne sennaciulo. Aliè oni devus konkludi, ke S. A.Tauoj navas tre malaltan ideon pri sennaciecaj kaj lingvaj aferoj._
«lli estàs tre falsaj. lli nur pretendas influí nesingardemulojn. Ilia neütraleco estàs nevidebla, kaj tamen ili in propagandas. Kiaj paradoksoj!
Sub tiu masko ili kondukas Esperantismon al pre ejoj, al bur aro, pere de
la kongresoj kaj revueto».
Brave! Nenio pli sincera, pli gusta, [en mi vidas la estrantojn de K. E.
F. en pastra iobo prediki e la grupoj kaj la di la dekhoran Iabortagon.
S, ALBERICH JOFRE
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Vi kaj mi
Mi estàs kvazafl kruda ter',
senfrukta, malfekunda; —
vi estàs varma la somer'
kun superflu' abunda.

Mi estàs kvazaíí ranunkol'
veikanta, senodora; —
floranta estàs vi viol'
alloga, multkolora.

Mi estàs densa praarbar',
ne homo gin profanas; —
vi estàs hela lumomar',
en kiu i sin banas.

AI nuda ambro sen ornam',
sen lumo, mi similas; —
vi estàs kvazafi lampoüani',
blindige tiu brilas.

La erikej' sen lim', sen fin'
mi estàs senmezura; —
vi súper i etendas vin,
velurtapi ' púrpura.

Mi estàs roko el glaci',
neimageble granda; —
la varma suno estàs vi
in forfluidiganta.

Vi estàs mia falsdiin'; —
se mi en erko ku us,
vi certe revivigus min,
se vi min nur ektu us.
JAN VAN SCHOOR
Menciiia en la XU Internada) Floraj Ludoj.
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Pro... kaj Por...

Esperanto, Oficialigita lingvo en Kuracista Kongreso. — En la internad a Kongreso por la studado de la tropikaj malsauoj okazonta en Tokio
dum la nuna jaro, la kongres-lingvo estos Esperanto, ne la augla, kiel en
pasintaj jaroj. Proíesoroj Ogata, Mishi kaj aliaj jam anoncis ke ili uzos la
internacian lingvon por siaj komunikajoj kaj fakaj laboroj. Krome, la Japana Scienca Akademio okazigis balotadon inter siaj anoj pri la demando de
internada helpüngvo. Pri la uuua demando: Cu estàs necesa tia lingvo en
la seieneaj rondoj? — iuj akademianoj senescepte (43-anoj) jeserespondis.
Pri la demando: Kiu lingvo decus esti alprenita, 24 anoj balotis favore al
Esperanto, 18 anoj gardis sian opinion kaj nur unu balotis favore al alia
lingvo. (Eieerpita el la «Revista de Medicina y Cirugía de la Habaua»).
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La interna ideo de Esperanto
De la koinenco de la Esperanta rnovado oni parolis inter la anoj de tiu
movado kaj dum internada] kongresoj pri «Interna ideo».
Sed neniam oni klopodis doni klaran koncepton pri la esenco de tiu i
ideo.
ó i estàs «interna», kaj per tiu vorto niem oni esprimis, ke i ne estàs
io klara difinita. ar i ne estis klare konscia al giaj adeptoj. La esenco de
i ku is en la subkonscio. Oni nur sentis gití, kiel oni sentas la esencon de
muzikajo, neespriniebla per vortoj.
Tia stato de aferoj estis komprenebla en la komenco de la movado,
kiam la verdismo de Esperanto estis afero tuíe nova. Kvankam ni uij
guis la feli on de la «nova sento», ni tamen ne povis klare prískribi, kiu en
tiu nova sento konsistas, kaj kio precipe estàs la noveco de i. Same infano
uasla feii on de la vivo subkonscie, ne koniprenantekaj ne povauíe konipreni la etenian valoron de la vivo, kiun li nur tempe travivas.
Sed same kiel estàs la devo de inteligenta homo doni al si klarigon de
la esenco kaj celo de la vivo, estàs devo de movado plena a klarigi al si
sian esencon, la forton, vivigantan in.
Kaj la movado esperantista jatn transpasis la jaroju de unua infaneco,
kaj decas al i formuligi la filozofian bazon de ia «interna ideo».
Por fari i tute klara, i devas esti liberigata de iuj nebulaj frazoj, de
esprimoj puré poetikaj, kaj devas esti prezentata en formo logika kaj precipe vera. Vera, — tio estàs, fidela al la vivo.
Ni kutimis paroli pri internacieco, pri la detruo de la muroj inter la
popoloj, pri la formigó de «unu grauda rondo família».
Sed tiu ideo de internacieco ne estis ío nova. Longe anta la naski o
de Esperanto jani ekzistís movadoj pleje internaciaj, kiel ekzemple la movado socialista. Ni tamen pretendis, ke ni venigis en la motidon «novan
senton», kaj «novan vokom.
La celo deia kreinto de nia lingvo kaj movado estis la forigo de la
baroj, kiuj dividas unu popolon de alia. Do la nacieco de la diversaj popoloj
ne estis neata de la komenco. Ne la fakto, ke la homaro estàs dividata en
diversaj naciaj grupoj, estis priplorinda, sed la fakto ke tiuj naciaj grupoj
ne komprenas unu la alian.
Sekve de tio, tute Iogike, la celo atingota estis ne la forigo de la naciaj
diferencoj, sed la interkomprenigo de tiuj grupoj. Kompreni signifas koni,
profunde koni la objekton, kies koniprenon ni ser as.
Kia estàs la motivo, kiu igas nin deziri tiun koniprenon de aliaj nacioj?
Estàs evidente, ke uste tiu motivo estos la «interna ideo» de nia celado.
Ni devas da rigi nian i-rilatan pristudon, elirante el personaj interesoj.
Interesoj en la plej alta senco de tiu vorto.
Kaj pro tio mi forlasos la vorton «ni», kaj parolos pri «mi», kondi e ke

430

KATALUNA ESPERANTISTO

tiu «mi> ne signifu la a toron de tiu i aitikolo, sed lin same kiel la
leganton.
Tuj kiam mi forlasas senpensan infanecon kaj fari as homo pensanta,
mi deziras ekkoni min meni, scii, kiu mi estàs, kiaj estàs la eblecoj en mi
vivantaj, kaj u mi estàs nur efemera gasto en la Universo min irka anta,
aú se ne, en kia rilato mi staras kun i.
Post longa profunda studo kaj pripenso, mi venas al jena konkludo.
io ekzistanta estàs certa manifesti o de certa tutampleksa Unueco,
kiun mi nomas Dio.
Dio estàs ne videbla al homaj okuloj, nek ekkonebla en lia vera plenesenco al la homa intelekto.
Sed se e mi ne povas vidi Dion, nek ekkoni Lin, mi tamen povas vidi
kaj efektive vidas Dion en la diversaj formoj, en kiuj Li siu nianifestas.
Jen, montaroj, maroj, astroj kaj kometoj, kaj fulmoj kaj tondroj, vivo
kaj morto, io ajn, io ajn irka mi estàs formoj, en kiuj sin nianifestas Dio.
Mi, kiel unu parto de la tutaro, estàs anka unu formo, en kiu sin nianifestas Dio.
Ne ekzistas io ajn, krom Dio, en tempo kaj penso anta a al Li. Sekve
io ekzistanta estàs manifesti formo de nenio alia krom Dio.
Sciante tiou kaj bone komprenante tion, mi konvinki as, ke se mi volas
ekkoni min mem, mi nepre devas peni al la ekkono de Dio, kies manifesti formo mi estàs. Sed mi ne povas ekkoni Lin en lia plej ampleksa perfekteco, ar Li estàs videbla kaj ekkonebla nur en la diversaj formoj en kiuj
Li manifesti as.
La unua devo, kiu stari as anta min, estàs sendube la devo de la plej
eble perfekta studado de mi mem, de miaj ojoj kaj doloroj kaj de la ka zoj
ilin naskintaj. Mi devas studi la specifikan koloron de mia peus -- kaj sentmauiero, la en mi vivantajn eblecojn ekkoni kaj travivi ion min irka antan.
Atenta pripenso klare diràs al mi, ke mia spirito, mia animo ne estàs io,
kion mi mem ellaboras. Mi povas nur perfektigi in, same kiel mi povas
perfektigi la formojn de mia korpo. Sed same kiel mi heredis la formojn de
mia korpo de miaj gepatroj kaj pragepatroj, same mi heredis de ili la formigon de mia cerbo, sekve anka la manieron de mia pensado kaj sentado,
unuvorte la manieron de mia travivado.
Do, el mia natura deziro ekkoni min mem sekvas logike la deziro kaj
neceso por mi bone koni la evoluon de la nació, en kiu mi naski is. ar mi
estàs la rezulto de generacioj vivintaj anta mi, mi nepre devas koni la
vojon de la evoluo de tiuj generacioj por bone kompreni ian rezulton, kiu
en tiu speciala kazo estàs mi.
Tiu intima konati o kun la historio kaj spiritlaboro de mia nació fari as
por mi plejvalora ilo, per kiu mi ekkonas min mem, sed i fari as por mi
anka gravega fonto de konsolo kaj de anima reforti o en momentoj, kiam
mi sentas min malfeli a kaj komencas dubi, u mi estàs nature bone ekipita
por la batalo en la vivo.
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Tiaj horoj estàs por iu normala homo la plej gravaj en Iia vivo. Tiaj
horoj lasas sur lin senkompare pli grandan signon oi iaj horoj de senperisa
ojado kaj ridado.
En tiaj horoj de persona malfeli o, en horoj, kiam mia koro sangas pro
iu doloro, en horo, kiam mi ekdubas, Cu mi povos superi la malfacila ojn
de la vivo, kiam tni ekmalesperas pri mia propra persona forto de sinteno
en la batalo por la vivo, kiu estàs batalo iama por la ekkono de Dio, —mi
turnas min al la libroj de la geniuloj de mia nació, a al la pentra oj, en
kiujn iü enmetis iliajn ideojn pri spaco kaj koloro, pri la mondo vidata, au
al iüaj inuzikajoj, en kiujn ili enblovis iliajn kordolorojn kaj vorte neesprimeblajnesperojn. Mi turnas minalivorte al la spirita hereda o, kiunmiaj
praavoj transdonis al mi. Kaj tiam anta miaj okuloj elkreskas grandioza
kolouo de lumo. Kaj mi rigardas tiun kolotion, kaj iaj radioj iom post iom
disfluas tra la vejnoj de mia animo. Kaj pro tia disfluo mi sentas konsolon
kaj refre igon animan. Kaj tio okazas pro la sekvantaj ka zoj.
Mi scias bone, ke mi, kiel filo de mia nació, la naturaj le oj de heredo,
nepre ricevis de miaj ge — kaj pragepatroj la saman forton kiu ebligis ilin
krei tiun kolonon de lumo. Kaj konsciante en tiu momento, ke tiu forto
herede vivas en mi, mi konvinki as ke ka ze de tiu heredita forto mi nepre
devas esti kapabla superi malfacilajojn de la vivo kaj kontra stari ion, kio
staras sur la vojo de mia ekkono de Dio.
Kaj la rezulton de la spirita laboro de mia nació mi konsideras sankta
kaj bela, ar mi scias ke ilia spirito estàs unu el la manifesti formoj de
Dio, kiu estàs la fonto kaj uuua ka zo de io bela kaj sankta.
Tio estàs la ka zo, sekve de kiu iuj nacioj de la antikvo kaj de la
nuntempo nomas iliajn patrujojn sanktaj kaj iliajn lingvojn sanktaj. «Sankta
Rustijo», «Sankta Polujo», «Sankta Germanujo» ktp.
Kaj efektive tia koncepto estàs tute gusta, tute prava, tute logïka sekvo
de la plejfilozofa vero, ke iu ajn estàs manifestj foimoj de Dio.
Sed la nacioj diverslandaj kaj diverslingvaj, dividitaj perfortaj «muroj
de miljaroj» blinde kredis, ke nur ilia lando, nur ilia lingvo estàs belaj kaj
sanktaj. La aliaj estis «baibaraj», kiel kutimis diri la antikvaj Grekoj, a
«mutuloj», kiel sin esprimis la malnovaj Slavoj.
Kaj en tio konsistis la plej grava eraro, kiun la homoj iulandaj faris.
La noveco de la niondrigardo, kiun ni alportis en la mondo, konsistas en la
konscio, ke ne unu certa nació estàs sankta kaj bela, nació de Dio, sed ke
iu nació de homaro estàs egalsankta kaj egalbela kaj egaldieca. Egale en
la rango, en la valoro. Sed ne egala en la maiiiero kaj formo de tiu sankteco.
Ni ne neas la diferencon de la naciaj karakteroj. Car tia neado estus
sarna kiel la neado de la naturo meni.
Homoj, trovantaj sin sub influo de certaj klimataj, faünaj kaj floraj
kondi oj evoluas animkarakteron,korespondan al la naturo ilin irka anta.
La animo de homoj respegulas la formojn en kiu Dio manifesti as en la
naturo de certa lando.
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Ju pli la homo estàs inteligenta, ju pli lia animo estàs delikata, des pli
forta estàs tia respegulo.
La tasko de la psikologio estàs eltrovi la legojti, la kiuj tiu respegulado farigas. 'liu problemo ne povas okupi nin, por kiuj estàs grava nur la
fiksado de tiu vero.
Car gi estàs vero, cïu penado al la forigo de la naciaj diferencoj estàs
penado au de frenezuloj a de meiisoguloj. Forigu la movadon de la tero,
forigu la diferencojn klimatajn, la sunon forigu kaj la astrojn, kaj nur tiam
malaperos la uacioj, sed kun ili la tuta homaro, la tuta vivo.
La prijeso de la naciecoj certe faràs senenhava la tendencojn de certaj
kiuj sin orgaiüzas en grupoj «kosmopolitaj» au «sennaciecaj». Lasennaciecismo nenie povas efektive kunligi homojn, e se gi sendube povas kunligi
ilin per frazoj, bele sonantaj al la oreloj, kiuj povas nur a di, sed ne transfluigi la a data on en la vejnojn de la animo, lo kunliganta diversajn homojn devas esti pozitiva. Sed nenio negativa povas esti kunligilo. La fakto,
ke mi ne estàs lilio, ne kunligas min kun la maro, kiu anka ne estàs lilio.
Same la fakto, ke mi ne estàs Hino, ne kunligas min kun Japano, kiu anka ne estàs flino. Sed kio jese kunligas min kun la Japano estàs la vero,
ke ni amba estàs manifestigformoj de la sarna Dieco.
Sed valora estàs por mi la Japano nur, kiam li efektive estàs Japano. Ju
pli la Japaneco en li estàs perfekte evoluinta, des pli valora li esias por mi.
ar tiam mi povas plej perfekte lemi la japanan formon, en kiu Dio sin
maniíestas, kaj tiamaniere kompletigi mian koucepton de la multampleksa
Esenco de Dio, tial alvenante al pli bona kornpreno de Tiu, kies unu formo
de manifesti o mi estàs.
La prijeso de nacioj estàs anta kondi o por iu praktika kaj fruktoplena laboro al la interpacigo de ili. Tiu prijeso estàs nova. Oni gis nun
klare ne esprimis la forton de la nacia spirito kaj precipe la valoron de gi.
Sed guste en niaj tempoj la konvinko pri la nepra ekzistado de la nacioj fari as pli kaj pli generale rekonata.
Elirante el tiuj konsideroj ni povas kompreni. kial nuntempe iuj, e la
plej malgrandaj naciaj grupoj batalas por la plifortigo kaj e revivigo de
iliaj naciaj kuituroj. Pruvoj: la malgrandaj popoloj de la antaümilita Rusujo, la Retoromanoj en Svisujo, la Kimroj, Skotoj kaj Iroj en Britujo, la Judoj
en Palestino, la Katalunoj en Hispaniijo ktp.
Precipe la revivigo de la Kimra kulturo en Brilujo estàs tre rimarkinda. Dum jarcentoj la plej granda parto de tiu popolo parolis angle. La kulturo angla, ege forta kaj ri a kaj brila, tamen ne sukcesis estingigi lainternan fluon de naciaj sopiroj kaj revoj de la Kimroj. Kaj post centjara dormo
tiu nacieto nun revivigas kaj faràs plej superhomajn penoju por rehavigi al
si propran animon kaj lingvon. ar en tiuj jarcentoj ili ne efektive parolis
angle, sed estis devigataj paroli gin. Ili parolis angle per la bu oj, sed ilia
angla lingvo estis subkonscia traduko de pensoj kaj sentoj Kimraj.
La forta deziro ekkoni sin niem kondukis ilin al la konscio de la nece-
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so komenci, por la atingo de tiu celo, vivon veran, sinceran, kaj la vereco
estàs nacia, car homoj estàs en vereco, sekve de feraj Ie oj de la naturo,
naciaj.
Do, la deziro ekkoní min, igis min deziri ekkoni la nacion, en kiu mi
naski is.
La rimedo por la ekkono de la spirito de mia nació: diligenta studo de
giaj tradicioj, iaj kreadoj en iuj bran oj de la vivo.
Sed vera kono neniani ricevi as de la studo de la objekto meni, kiun
mi deziras ekkoni.
Perfekta kono estàs iam rezulto de komparo, kiel iu scienco estàs
komparado.
Kun ju pli da aliaj objektoj mi komparas tiun de mi studatan, des pli
veran kaj perfektan ideon mi ricevas de i.
Same, por profunde ekkoui mian nacion mi nepre devas studi, kaj profunde studi la aliajn naciojn de la mondo. Studante ilin, kaj komparante
ilin kun la mia, mi eltrovas la diferencojn. Kaj plej ofte estàs la diferencoj
kiuj atentigas min al iu kvalito de mia nació, kiun mi neniam estus observinta sen tiu komparo.
La deziro de profunda kono de aliaj nacioj fari as por mi sankta, ar
mi klare konscias ke tiu kono, kaj mir gi, reale kondukos min al la ekkono
de mi mem, kio estàs la celo kaj la sento de la tuta mia vivo.
Kaj por tiu celo estis eltrovita la ideo de Internacia Lingvo. Mi nepre
devas havi lingvon, kiun mi rigardas sankta en la sarna maniero, en kiu
mia frato de alia nació, kiun mi volas ekkoni, iu rigardas tia.
Kaj estàs pro tio tute ne mirinde, ke uste ta esperantistoj de diversaj nacioj faràs sian eblon por disvastigi la konon de sia nació inter alilingvaj Esperantistoj. Pruvo: la Poloj, Bulgaroj, Katalunoj ktp., eble stibkonscie, sed plejcerte estàs gvidataj de la deziro frale helpi al aliaj esperantistoj ekkoni la nacion por ke ili povu vidi kaj ai la de i li prezentatan formon de Dia sankteco.
La konvinko, ke fiu nacia merneco estàs unu el la manifestigformoj de
Dio, igas nin alte respekti, kaj ami iujn el tiuj naciaj gntpoj.
Kaj la amo tia, la amo al Dio esprimita en la amo al spiritaj formoj de
Lia manifesti o, estàs la interna ideo de nia Esperanta movado, de la Esperantismo.
Mi bone scias, ke samaj problemoj, kiuj okupas min, okupas iun homon naskitan de virino. Kaj tio igas min duoble ami lin, kaj rigardi lin kiel
fraton.
Kiam ni unuafoje kunvenis sub la verda standardo en Bulonjo, ni aúdis nian Majstron pre i al la «potenca, senkorpa mistero, íortego la mondon reganta». La plej rimarkinda loko en tiu prego estàs la vortoj: <Ho, làu
ajn estàs Vi, forto mistera, aüskultu la vo on de prego sincera, redonu la
pacon al la infanaro de granda Homaro».
A dinte, kaj poste leginte, kaj re- kaj releginte tiujn strofojn, ni iuj
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sentis, ke la Majstro kvazaíí eltiris ilin el nia propra koro. ó i estàs prego
de iu homo pensanta, kies pensado ne estàs nialvarma, objektiva, sed
kies pensobjektoj kaj rezultoj fari as, post la profunda studo, vive sentita,
varmiganta kaj viviganta la animon. Por tia homo anka la puré intelektaj
operacioj estàs uoj estetikaj. La divido de nia anima vivo en arto, scienco
kaj filozofio estàs akceptebla sole por profesiaj piofesoroj de universitatoj.
Sed por homoj vivaj kaj sincere konantaj sian vivon, anka scienco kaj filozofio estàs arto, kaj ankaü tiuj povas emociigi ilin.
Kion do signifas la alvoko de homoj, tiel vivantaj, al Dio, pri kiu ili
diràs: «Ho, kiu ajn estàs Vi?» Qi estàs sincera konfeso, ke ni ne scias, kiu
Li estàs, sed ke ni profunde, per iuj nervoj de nia animo, sentas, ke Li ekzistas, kaj ke nia plej arda deziro estàs la deziro Lin ekkoni.
Kaj bonege, plej profunde, ni scias, ke nur Li povas redoni la pacon.
Redoni la pacon ne kiel objekton, kiun Li, trovi ante ekstere de ni, donos
al ni, kiel homo donas al alia ian a on. Sed doni la pacon, enpenetrante en
la animojn de homoj.
La pacon? Kion i signifas? Kia estàs paco atingota de ni?
Oni kutime kontraíístarigas al «paco» la «militon». Sed tia antitezigo
estàs ege malfilozofa, malvera.
Ne pri tiu paco mi, t. e. mia animo, pre as al Dio, t. e. al la animo de
la mondo. La antitezo al «paco» estàs la negativeco de la «malpaco». Malpaco, forman anta kaj turmentanta mian animon, malpaco interne de mi
mem.
Konstauta batalo okazas en mi. Opinioj batalas kontraü opinioj, virtecoj kontraü pasioj, ideoj elpensitaj kontraü senkonscie naskitaj per si mem.
Tiu malpaco estàs la sekvo de la nekonado de Dio, de la nepovo trovi
Lin kaj la kunrilaton, nepre ekzistantan inter mi kaj Li. Nur kiam mi klare
vidos, kiamaniere mi trovi as en nepre al mi destinita loko, kiel membro
kompletiganta la harmonion de la Universo, mi esigos la konstantan kuradon de mia penso de loko al loko, kaj mi ek uos la kvieton de la rigardo
de la « iela rozo», por uzi la simbolon de Dante Alighieri.
Tiu malpaco persona estàs la plej grava kaüzo de la malpaco sòcia kaj
politika. La milito estàs nur la fina elrompigo de la lafo, kiu siu kolektas
en animoj de homoj dum jaroj kaj jardekoj.
La fino de militoj neniam estos sekvo de politikaj kontraktoj, e sigelitaj de centoj da subskriboj de plej forlaj kaj aütoritataj potenculoj.
La fino de militoj povos esti kaj estos sekvo de la interna paci o de
iu individua homo. Tio estàs la sekvo de la ekkono plena kaj klara de la
«potenca, senkorpa mistero», «kiu ajn estus Li».
Bela estàs tiu konfeso, bela pro ia senkompara sincereco. Kaj tiu
«kiu ajn estàs Vi» egale estàs aplikebla al homoj de iuj religioj. La diro de
iu: «Mia religió estàs la sole gusta» estàs aroganteco nepardonebla.
Kaj jen dum kongresoj Esperantistaj, kiam homoj diverslandaj kunvenas kun komuna al iuj konscio turmentiga, ke ni ne konas Lin, t. e. nin
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mera sufi e bone kaj klare, kaj kun la komuna deziro, Lin ekkoni, ni sentas la veran Esencon de Li vebanta súper ni.
La kornunecon formas ne la negativo de la nepovo, sed la pozitivo de
la konscio niem, kaj la deziro superi la nepovon.
Kaj tiam ni sentas: Jen, jen la nevidebla, sed sentita. Mi, kiel naciano
tia, vidas certan koloron de la lumo de Dio ser ata, kaj la sama lumo, iranta tra la nacie aliforma leuso de alia naciano, montri as al tiu lasta en koloro alia. Pli bela? Malpli bela? Nek pli nek malpli, sed aliè. Kiu havus la
malmodestecon diri. «Mia animo estàs pli bela oi tiu de mia najbaro?» Ciuj
estàs egalvaloraj, egalsanktaj ar ciuj estàs manifesti formoj de la sama
forto mistera.
La komuna lingvo estàs ekstera simbolo de la Unueco de Tiu, kies
manifesti formoj ni estàs, kaj kies ekkonon ni ser as. Sed kun tenipo, kun
da ra edukado, i esas esti simbolo puré ekstera, sed farigas simbolo interna, iam sentita de ni.
La frateco de la komuna ser ado de la granda forto mistera, jen la interna ideo, pri kiu ni parolas.
Kiel videblan simbolon de tiu Ideo ni navas la verdan koloron. Car vidu, vere i estàs la koloro de la vivo. Kie ajn mi venas, mi unue vidas vivon en la verdeco de la kaniparaj herboj kaj de la arbaraj folioj. Oi, la
esenco de la vivo, apartenas al Ciuj nacioj de la mondo.
D-RO

E M M A N U E L

O L

VANGER

Premiita en la Xll Internaria) Floraj Ludoj

X U P i Floraj Ludoj *
LISTO DE PREMIOJ
(da rigo)
IX — de Barcelona Esperanto-Societo: ptoj. 50'— por Temo libervola
X — de du Sennomuloj: ptoj. 50'— por Temo libervola
XI — de Dro. Ramon Torres Carreras: ptoj. 100' por Temo: Kiu estàs la
plej bona sistemo por varbi niultajn adeptojn?
XII — de Qrupo Lumon el Terrassa: ptoj. 50'— por Temo libervola
XIII — de Societo Paco kaj Amo: ptoj. 50'— Temo: Kiel ni sukcesigos niajn
kursojn.
XIV — de «Heroldo de Esperanto»: Kvinjara abono. Temo libervola.
XV — de «Internaria Radio-Revuo: Dumviva abono. Temo: Kion kaj kiel
mi aíídas per Radio.
DELFí DALMAU, sekretario
Carrer València, 245 — Barcelona

* Vidu la anta an numeron de Kataluna

Esperantisto.
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Kiel mi fari is Esperantisto
Al mia amiko Josep Alberich
La afero.kompreneble, iuteresosneniun, sed jus mi legis sur «Svenska
Esperanto-Tidningen» artikoleton de samideano Fredo en kiu li rakontas ke
li lernis Esperanton por distri sin de akra dentdoloro, kiun li suferis. Anka
legis tni, antaií ne longe, sur «La Suno Hispana» alian artikolon, de D-ro.
Cortezo, sciigantan ke li ekkonis nian lingvon duni la resani ado de lia
rompita brako. Plue, en la letero de S-ro. Paul Fructier, aperinta kiel
anta parolo en la vortaro de S-roj. Inglada kaj López, la eminenta pioniro
bele priskribas siajn unuajn pa ojn en Esperanto, kaj ditas ke li eklernis la
lingvon dum iuj tagoj de deviga hejmorestado pro malbona vetero en farmodono.
Laü la cititaj ekzemploj kaj aliaj el erpeblaj, oni rajtus kredi ke Esperanto estàs efe afero tre ta ga por forigi la enuon au neniigi la tedon, kiel
speco de vasta arado a de amuziga vortkruci o. Tial, mi deziras klarigi ke
almena estàs en la esperantistaro unu samideano, kiu studis la Zamenhof,
an verkon havante la korpon ne difektita kaj bonfarta, kaj la spiriton bonhumora kaj senteda.
Do, anta nialmultaj jaroj mi nenion sciis pri Esperanto kaj mi akceptis
kiel tre bona kaj konvena la konatan difinon: «Esperanto estàs universala
lingvo parolata de neuiu».
En tiu tempo mi ofte iris Ce la iutagan kunvenejoti de komercistoj kaj
financistoj de nia urbo kie iii pritraktas siajn aferojn kaj negocojn. La
vasta salonego zumaskiel abelujo pro la bruado decentoj da konversacioj;
la komizoj flugetas de rondeto al rondeto montrante siajn specimenojn a
transdonante sin reciproke dokumentojn iuspecajn. Unuavide kunfandi as
amase la tuta eestantaro, kielkunfandi as iu afo en la amaso de la brutaro (pardonu la retorikan figuron), sed pli detale observante in oni distingas per iliaj vestoj kaj sinteno la kamparanajn uegocistojn de la enurbaj
komercistoj; oni rimarkas la junajn oficistojn vigle irantajn de kliento al
kliento; la arkondukistojn, fortajn kaj muskolajn, atentajn al la ordonoj
de iliaj dungistoj, kaj la grizliarajn kaj dikventrajn efojn kaj direktorojn de
la diversaj firmoj,ripoze sidantajn en iliaj postenoj a , kiam nepre, trairante
la salonon per siaj pa oj mallertaj kaj anasaj.
Do, iun tagon, la laboro ne estis multa. En anguio fari is rondo de
junuloj, kiuj babiladis pri diversaj temoj. Ceestis, inter aliaj, unu, kiu
ornamis sian butontiuon per la kviu-pinta verda stelo. Kredante ke i estàs
la insigno de iu sporta societo mi demandis lin pri i. Tiam li klarigis la
signifon de tia stelo kaj elokvente propagandis Esperanton, la facilecon kaj
belecon de la lingvo kaj la la diiidan celon de ia interna ideo. Li donacis
al mi «Esperantan losilon» kaj mi promesis tralegi in.
Kaj mi tion faris. Mi kunportis la bro ureton en la kontoron, kaj inter
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sumo kaj notajo en la eflibron, mi studis la gramatikon kaj lernis la vortareton. Speciale mirigis min la kunmetado de la devenaj vortoj per la prefiksoj kaj sufiksoj.
Mia konvertinto, la junulo de la verda stelo, poste pretigis al mi pli
vastajn lernolibrojn, invitis min al kunvenoj kaj festetoj Ce la esperautaj
rondoj kaj, unuvorte, li tute varbis min al la esperantismo elmontrante al
mi idealan mondon anta e e ne suspektatan.
Nun, kiam la okazo venas, plezure mi dedi as al mia unua amiko en
Esperantujo la diritajn vortojn, kiel ateston de mia kora dankemo.
JAUME HERP

Bibliògrafio
( N i recenzas vetkojn duope ricevitajn)
LA MALGRANDA JOHANO de Frederic van Eeden. — Biblioteko Tutmon-

da N-roj 2 - 4 . El holanda lingvo tradukis H. J. Bulthuis. Eldonis Rudolf
Mosse, Esperanto- Fako, Jerusalemer strasse 46-49, Berlin S. W. 19.—1926,
183 p . 17 X 10 '/a- Prezo afrank. de la unua serio (10 numerojj: 4 R. M. a
1 dolaro.
Fabelsimila verko per ldu la afltoro prezentas al ni sub diversaj formoj
la erarojn kaj punindnjnflankojn de lahomoj. La la tre atentindaj klarigoj,
kiujn oni trovas Ce la lastaj pa oj de la libro, la malgranda Johano estàs
a tobiografio, libro, en kiu la poeto rakontas la disvolvi on de sia propà
animo. Tiu rakontado disvolvi as in'alfacile kompreneble, kaj iafoje la klarigoj aluditaj ne sufi as por trafi la ustan ideon de la verkinto. Tamen, kiam
oni trovas la belajn pa ojn kun la priskriboj pri la naturo a pri la vivo de
insektoj kaj bestoj, oni sentas sin ravata de la belo kaj Carmo, kiujfluas
torente el la pa oj.
Ke la tradukinto majstras esperanton uste kaj bele neniu dubos post
la legado, sed se kelkaj L. K.-anoj uzas sisteme spite de, kial ili ne vo donigas la demandon kaj donas al ni definitivan formon? Beda rinde en ovi is
kelkaj preseraroj, kiuj iafoje povus kredigi, ke la tradukinto eraris; p . 143,
supra linio, sian anstata lian.
Pri la laüdinda presó kaj aspekto de la libro ni parolis en n.° 25, tamen
ni ripetas, ke la malalta prezo de la serio meritas Cian laíídon kaj ies helpon. — SALJO.

ETIKO de P. Kropotkin. — Eldonis Sennacieca Asocio Tutmonda. A etebla ce ia Administració, Colmstrasse 1, Leipzig-0 27.- 1926, 235 p . 18
X 13. Prezo: 2 R. M.
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EI la rusa lingvo ni akiris vere interesan kaj gravan verkon, kiun iu
konscia honio legoskun vera plezuro. Kropotkin, unu el la plej famaj sociologoj, per sia Etiko konstruas firman moralan fundamenton, kiun la faktoj kaj ustaj argumentoj reliefigas antaü la okuloj de la leganto. Gi estàs
unu el la plej kompletaj verkoj en titt kampo, kvankam, niaopinie, K. Brandt
en sia «Fundamento de la moralo» prezentas pli facilajn argumentojn, el
kiuj oni tuj el erpas perfektan konon de la bono kaj malbono kaj sekve de
la moralo kaj malmoralo.
La tradukintoj de Etiko por elpruvi sian revoluciemon íaris lingve revolucian tradukon. Se iaíoje ili traías gustan neologisnion, multafoje ili maItrafas. Tute àrbitre estàs enkondukataj an oj en la vortoj, kaj se ni pretendus analiziiom iujn an ojn, ni devus plenigi multajn pagojn. Estàs riínarkinda la akuzativigo de prepozicio de: «...kiu vidigus sole ekstermadon
deu malfortaj de la pli fortaj»; «...ke li e allasis kruelan persekutadon den
kristanoj». Ni simple dirus «de la malfortaj per la pli fortaj» kaj «al la kristanoj». Tia precizigo ofte superfluas car el la kunteksto oni facile komprenas la sencon.
Ni rekomendas la libron ne nur pro ia instrua senco sed ankaü pro tio
ke gi povas instigi laboristojn pli atente rigardi nian movadon kaj post esploro alli i al gi. — SALJO.
ANO DE L' RINQLUDO. — DINKO SIMUNOVI . Traduko de S-ro Fran Jan-

ji . Volumo el Internacia Mondliteraturo, kiun eldonas la Firmo Hirt &
Sohn en Leipzig, pa oj: 86.
Dankon de la tuta esperantistaro meritas kaj laüdon la firmo Hirt por
la bela kolekto da diveislandaj literaturajoj per kiuj gi nin regalas. Ne ekzistas pli konvinkiga pruvo de la ta geco kaj universaleco de Esperanto oi
tiu i Ciurilate bonega kolekto: Car kiel gi estus al ni eblegui verkajojn el
tiel multaj diversaj lingvoj, kelkaj tre malvastaj, kaj tiel lerte kajkonscience tradukitaj de enlandanoj inem, por kiuj propra lingvo devas havi neniun
sekreton? Tiuj pensoj venis al mi kiam mi legis la arman kaj romantikan
rakonton de Simunovi , kiu tre agrable, pere de alloganta intrigo, raportas
al ni pri tiu malnova turniro de la ringludo, en pacaj tempoj rememora o de
la militperiodoj de la kroata gento. Mi legis gin kun granda plezuro kaj mi
sincere deziras ke miaj kunfederacianoj ankora tro malmulte legemaj estu
iuklinaj partopreni mian gojon kaj tiucele a etu la libron, kiu ja kostas nur
1,60 germanajn markojn, kaj gin atente legu.
Pri la lingvo mi povas diri nur la don, ar mi tute forgesis ke mi legas
en Esperanto, sekve en lingvo kiun oni devas ankora severe observi.-M.S.
INSULO DE FELI ULOJ. —AUGUST STRINDBERG. Traduko de S-ro Oskar

Frode. Volumo el Internacia Mondliteraturo eldonita de la Firmo Hirt & Sohn
en Leipzig. Pagoj 69. Prezo 1,60 germanaj markoj.
Verkon de tiu ie konata sveda a toro oni legas iam avide kaj interese.
En nia propra kataluna lingvo ni navas tradukon de roniano de Strindberg,
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kaj en Esperanto anka kelkajn raallongajn tradukojn de teatrajoj. La kerno
de la romano kiu okupas nin estàs la jena: ipo plen argita de pasa eroj,
plejparte krimuloj kiujn oni sendas al amerika kolonio, estàs detruita de
ventego kaj la fonia ititaj homoj venas en insulon, kiu pro sia abundeco de
fruktoj kaj komforto de kliniato, estàs paradizo kaj povas esti tiomata la
insulo de feli uloj: la homoj ne devas labori por nutri kaj vesti sin, kaj
sekve ili vivas pace; legoj, religioj, aütoiitatoj, família kunvivado, tio estàs,
iuj karakterizajoj de nia nuna socio, estàs nialaperintaj pro superfluo:
paradiza feli o flosas súper iuj tiuj homaj esta oj. ajnas al mi tamen ke
la aiitoro ne akurateju is iujn ílankojn de lahoma animo, precipe forgesis
la nereteneblaju seksajn altirojn, kaj eble iom da uaiveco montri as en la
penso ke la hornara paco kaj kvieteco povas esti facile garantiitaj se nurla
zorgoj pri nutrado kaj vestado estos facile kaj senpene kontentigitaj: ne
sole tio povas pacigi la socion, la problemo estàs multe pli vasta oi Strindberg gin supozas per tiu i verko. Post kelka tempo de lo ado en la Insulo
de Feli uloj tertremo devigas al giaj logantoj elrnigri rapidege kaj ili venas
al alia insulo kiu plu nehavas la samajn feli igaju kvalitojn. Malbona
kliniato devigas ilin asi kaj kovri siajn korpojn per bestaj feloj; por mangi
ili ankaü estàs devigitaj al Casado, krom tio la asa o ne estàs tre abunda:
pro tiu Ci kaj multaj aliaj malfacilajoj la honia socio tie formita revenas iom
post iom al la anta a stato: le oj, gendarmoj, registoj, religió, familio k. c.
Mi rekomendas la atentan legadon de tiu verko al iu kiu interesigas
pri la grandaj problenioj de la homara vivado. — M. S.
BARBARAJ PROZA OJ. PíUDENCI BERTRANA.

Traduko de Sro. Jaume

Grau Casas. Volumo el Internacia Mondliteraturo eldonita de la Firmo
Hirt & Sohn en Leipzig. Pagoj 59. Prezo 1,60 germanaj rnarkoj.
Jam de longe ni esperis ke la nomò de kataluna verkisto ri igu la jam
longan liston de la Internacia Mondliteraturo; ni danku do hodiaü al nia
amiko Jaume Grau pri lia iurilate bonega traduko. Bertrana estàs a toro
kiu havas tre ri an vorttrezoron kaj sekve kiun oni ne glate kaj facile esperantigas. La libro enhavas la rakontojn: «La forlasita vojo», severa priskribo de la mistero de la sova aj arbaroj; «La kabanoj de la karbfaristoj»
kiu konatigas nin kun la logejoj de tiuj liberaeraj laboristoj; «La kamenoj
de la gastejoj», kiu tre guste pentras la krudaju homojn kiuj apud ili varmigas kaj kiel finon, kelkajn apitrojn el la romano «Josafat», kiu sufi as
por vidigi la karakteron de la romano. Eble oni trovos tiujn i fragmentojn
iom tro krude verkitaj; estàs eble ke la legado de la tuta verko povas aii i
la jugon al kiu la fragmenta legado kondukas. Mi esperas ke la libro sukcese disvendigos. — M. S.
UNIVERSALA ESPERANTISTIGILO, eldonita de Benson School of Esperanto, Inc. n.° 3,16 th.Ave., Newark, N.Y. — U.S.A.
En la granda lando kie aperis Berlitz, la unua vera kaj efika progresiginto de la lemigo de lingvoj. En la lando kie Cortina kaj Rosenthal, kaj
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aliaj plifaciligis per utiligo de fonografaj diskoj tian studon, en tiu plej
okcidenta kaj moderna lando, kie la universala civilizacio atingis supron,
ankaü aperis por Esperanto kaj por Pedagogio mirinda progresajo sub la
nomo «Universala Esperantistigílo», kiu faciligos kaj agrabligos la taskon
de instruantoj kaj lernantoj de Esperanto.
Tie i estàs nek kvante nek cele loko por teknika klarigo de la juvelo
pedagogia por nia lingvo, de la Benson School. Sed kiel vera progreso, i
estàs videbla kaj komprenebla je sinipla rigardo.
iuj, kíuj deziras konstati la veron de nia aserto, sendu amerikan dolaron por Universala Esperantistigilo por Katahinlingvanoj al la supre citita adreso de la Benson School. — Mi neniun komercan rilaton havas kun
Benson. — Do.
PROVERBS ESPERANTO—ENGLISH.— Eldonis Brita Esperantista Asocio,
17 HartStret,London,W.C.l. 1926.159 p .9X».Prezo:l .6p.plusafranko3 p.
Jen tre bela kaj luksa libreto bindita lede, kuit ora tran rando supre.
Se grandtormate la «Kataluua Antologio» estàs rimarkinda unikajo en la
esperanta literatufo, rrtalgrandformate, estàs vera unika o la «Proverbs
Esperanto-English». — Ni diru, ke ia enhavo konsistas je 580 proverboj el
la Zamenhofa proverbaro kun angla similsenca ekvivalento kaj oni komprenos, ke tiu libreto estàs tre bela donaca o, tre utila lernigilo de Esperanto
por anglalingvanoj, kaj bona lernigilo de angla lingvo por Esperantistoj.
iuj Zamenhofaj proverboj estàs tiel belstilaj kaj bonsencaj kiel «Plej facile
promeso rimi as kun forgeso» (p .116). — Do.

Pro... kaj Por...
Manifesto kontra konskripcio. — Duin la granda milito homoj en iuj
landoj decidis liberi i por iam el la katenoj de la militarisnio, kaj, kiam
paco venis, la Ligo de Nacioj estis bonvenata kiel naskito de tiu espero.
Estàs nia devo certigi ke la terura suferado de milito neniam reokazu. Ni
alvokas por definitiva pa o al tuta senarmigo, kaj forigo de inilitarismo el
la mensoj de civilizitaj nacioj. La plej efika movo al tio estus la tutmonda
forigo de konskripcio. Do: ni petas ke la Ligo de Nacioj proponu la forigon
de deviga militservo en iuj landoj kiel unua pa o al reala senarmigo. Per
tutmonda forigo de konskripcio milito fari us pli malfaciia. La registaro de
lando kie ekzistas konskripcio ne havas multe da malfacilo pri ekmilito,
ar i povas silenligi la tutan popolon per elseudo de niobiliza ordono.
Kiam registaroj, por sia subteno, devos dependi de la Iibervola konsento
de la popolo ili estos devigataj esti pli zorgemaj rilate al eksterlandaj aferoj. En la unua prova o de la Interkonsento de la Ligo de Nacioj, Prezidanto Wilson proponis fari konskripcion nela le a en iuj ali intaj landoj. Estàs nia devo renaskigi la originalan spiriton kiu kreis la Ligon, spirito partoprenita de multaj militintoj, kaj konfesita de multaj tatistoj de koncer-
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nataj landoj. Per tutmonda forigo de konskripcio ni povas fari decidan paon al paco kaj libereeo. Do: ni alvokas al iuj homoj bonvolaj helpi krei
en iuj landoj publikan opinion, kiu ka zos ke la registaroj kaj la Ligo de
Nacioj faru tiun- i definitivan agon por liberigi la mondon de la spirito de
militarismo, kaj malfermi la vojon al nova epoko de libereeo interne de la
nacioj, kaj fraíeco inter ili.
Noto: La komitato responda je i-tiu manifesto, danke ricevus pluajn
subskribojn adreseblajn al H. Runham Brown, 11, Abbey Road, Enfield,
Midrllesex, Angiujo.
Raporto pri la XMIÍ Kongreso. — La 2-an. de oktobro, en Ateneu Barceloní kunvenis multaj esperantistoj por aúdi la raporton de D-ro. Marian
Solà pri la Iasta Universala Kongreso en Edinburgo. La eestantoj uis la
facilan parolon de nia reprezentanto en la aludita Kongreso, kies priskribon faris pli interesa granda nombro da belaj klísoj, kiuj donis al la aüskultantoj trafan bildon pri la brilo de nia tutmonda festo.
Maj gastoj. — Dum la lasta monato ni havis la plezuron akcepti S-ron.
Maurice Hyde el Rabaul (Nov-Gineo), kiu pasigis kelkajn tagojn en nia
lando vizitante la grupojn en Vich, Barcelona kaj Girona.
S-ro. Hyde, kiu anta dek-du jaroj vizitis unuafoje Katalunujon, multe
la dis la kulturon de nia popolo, kiun li admiras kaj amas.
Lian malproksiman landon, kiun ni ek atis el liaj priskriboj kaj informo], ni balda povos koni prof uiïde pere de lia nuntempe presata verko.
Chesterton kaj Esperanto. — Niaj britaj samideanoj, atentante nian alvokon al la Brita Esperantistaro (vidu n-ron 24), skribis al S-ro. Chesterton
informante lin pri nia movado kaj progresoj.
Lastatempe, la 11 sepbro. S-ro. Stevens, sekretario de S-ro. Chesterton, respondis al B. E. A.: S-ro. Chesterton komisias al mi vin sciigi, ke li
ricevis vian leteron. Li min petas vin informi, ke li subtenas ankora , kelatinon oni povas uzi tre bone kiel intemacian lingvon.
ajnas al ni, ke komentario estàs supèrflua. La respondo per si mem
evidentigas, ke eminentuloj pensas iafoje tiel naive kaj senfundametite kiel
senaboculoj.
Ni devas esprimi al B. E. A. nian publikan dankon por la Iaüdinda kaj
iuflanke imitinda laboremo kaj aktiveco.
D-ro. M. Sola, honora membro de "Aplec". — La 24-au. de oktobro
"Aplec" Esperanta Grupo (Sabadell) malfermis siajn kursojn brile kaj sukcese. Sub la prezido de la urbestro diversaj esperantistoj paroladis antaií
multnombra publiko pri la celo de nia movado.
Ce la fino de la festo la prezidanto de «Aplec» donis al D-ro. M. Solà
tre ri an albumon enhavantan la subskribon de multaj esperantistoj kaj
grupoj, kiel ateston de danko al nia pioniro por la longjara batalado sur nia
kampo kaj precipe por la kunlaboro, kiun la grupo iam trovis ce nia maluova kunbatalanto,
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Simpatia fesio. — En la bela kaj fama urbo Sevilla, oni solenigas entuziasme, 6 Januaro, la feston de la Epifanio, tiu festo de la «Tri Re oj»: Alelioro, Gasparo kaj Baltasaro.
Rilate je tiu festo la loka kultura Societo «Ateneo de Sevilla» organizas
belfin kaj allogan kavalkadon por disdoni inter la malri aj kaj malsatiaj
infanoj, lo antaj en aziloj kaj hospitaloj, diversajn ludilojn, librojn, pupojn
kaj dol ajojn donacitaju de bonfaremaj personoj.
En tiu kavalkado oni distingas la «Tri Re ojn« ri e ornamvestitajn
kiujn akompanas diversaj muzikistaroj, ïioro de infanoj, lieroldoj, pa ioj,
soldatoj, iuj kunportantaj diversajn flagojn kaj originalajn standardojn.
Tiu kavalkado trairàs la urbon, kaj i estàs rigardata de iuj personoj,
precipe de la infanoj, kiuj atendas senpacience, la disdonadon de la donacajoj pere de la Tri Re oj de V Oriento, duni la noktmezo de la 5 al 6 Januaro, laíítradicie.
La pasintan jaron, la fraulinoj de Sevilla Esperantista Grupo aran is
dekdu belaju pupojn vestitajn per tipaj vestoj, reprezentantaj diversajn uaciojn de la mondo, por donací ilin al la Re oj Mel ioro, Gaspaio kaj Baltasaro, kiuj poste, dum tiu kavalkado disdonaskarese kaj afable, iajn donacajojn ricevitajn, inter la malfelicaj infanoj de aziloj {kaj hospitaloj, ojigante
tiel dum kelkaj tagoj la koron kaj senton de tiuj konipatindaj infanoj.
Por fari pli arapleksa tiun donacon, la Delegito de U. E. A. en Sevilla,
sin turnis auka la pasintan jaron per la Esperautaj gazetoj «Esperanto»
kaj «Heroldo de Esperanto» al la sainideaninoj alüandaj, petante donacajojn
por tiu festo, kaj efektive li atingis de esperantistinoj de kelkaj landoj, ke
ili sendu pupojn arte kaj tipe vestitajn.
Sed por la festo de la proksima jaro, 6 Januaro 1927, la laborema Sevilla Esp. Grupo, petas al iuj esperantistoj ke ili diskonigu tiunbelan feston
inter la sindonemaj, enlandaj sainideaninoj pri alsendo de pupoj arte vestitaj kaj prefere, tipe ornamitaj laíi naciaj kostumoj.
Oni devas konstati, ke per tiu donacajo la Sevilla Esp. Grupo faris
grandan propagandon favore al nia kara helpa lingvo jEsperanto, car la
pupoj donacitaj estis la plej bele ornamitaj, kaj saintempe rigarditaj de la
tuta logantaro.
La pupoj devas esti altaj 30 au 40 centíinetrojnkaj iaj donacajoj devos
alveni en Sevilla autaii la 24 de Decembro de 192o.
La donacajojn de libroj, ludiloj, pupoj, dol a oj ktp. oni bonvole sendu
al la jena adreso: «Grupo Esperantista Sevillauo» Real Sociedad Econòmica Sevillana de Amigos del Pais - Rioja, 25 - SEVILLA (Hispanujo).
Al d u donaconto, krom la plej kora danko de tiu Grupo, oni sendos
anka rememorigajon de tiu Kavalkado.
Geesperantistoj! Atentubone pri tiu festo, kaj ne forgesu la simpatian
kaj boufaremau peton de Sevilla Esperantista Grupo. — Karolo,
Tiu d numero de «Kataluna Esperantisto* estàs submetita al la militista cenzuro.
PresejoJ. Vinyals, Plaça Constitució, 6 : BARCELONA (Sarrià)
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Por la resto de la Iberia duoninsulo kaj eksterlando oni sin turnu
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Prezoj kun rekomendita po to enkalkulita: Por Iberio: 13 ptoj. Por
eksterlando: 15 ptoj. 9 ilingoj, 11 svisaj frankoj.au 2 dolaroj.
Laü la ju o de kompetentaj esperantistoj, 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.
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Esperantistoj, kiuj aíídas niajn prelegojn bonvolu informi Raoio Barcelona.
Per tio ili helpos nian radiornovadon.

L'ESPERANTO

A COP

D'ULL

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

article determinatiu

/' es terminació del plural
faktoj, manoj
okuloj, animoj

el, els
la,les

sufix per al
femení
heroino, re ino
katino, leoiiino

terminació
substantiu

terminació
adjectiu

terminació verb
(infinitiu)

terminació
adverbial

lakto

blanka
antikva
komerca

kompreni
labori
komerci

comercial)

(comerciar)

klare
konstante
komerce
£comercial ment)

urbo
komerco
(comerç)

C O N J U G A C I Ó

Mi
Jo

DEL

VERB

AS

IS

OS

US

temps present

temps passat

temps futur

mode condicional

skribas

skribis

escric

u

skribos

skribus

mode imperatiu o subjunctiu
skribu

escriuré

escriuiia

escrigui

Els verbs compostos es conjuguen amb el verb auxiliar csti, i les formes 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 Iia 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-

