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I / Esperanto i les parles estrangeres
Un francès i un alemany conversen en anglès, un rus i un húngar en francès, un italià i un japonès en alemany. Com funciona llavors la llengua estrangera comparant-la amb l'Esperanto? Malament, molt malament en la major p a r t dels casos. Com a excepcions
eyidents deixem per exemple als diplomàtics qui h a n passat potser
deu anys a P a r í s , Berlín © bé Londres. Però ni aixís i tot, la calitat
no es perfecta. I dels mil els 999 exemples son mes aviat depriments.
Els interlocutors han après la llengua en alguna escola o (al vegada passant alguns mesos a l'estranger.
La calitat de la conversa es m i g r a d a : la molèstia, la confusió,
la por d'equivocarse, l'emprament inadequat de expressions nacionals, la diferència de pronunciació (sobretot notable en la llengua
anglesa). Mentres dura la conversa, els interlocutors es veuen domin a t s per la llenigua emprada amb les seves tradicions, característiques, idiotismes i irregularitats.
Quan es conversa en Esperanto, passa al revés: l'home domina el seu instrument de conversa i ja no se sent l'esclau de la parla.
Al contrari, el sen pensament crea i disposa constantment les frase's
que necessita. Vertaderament sèu damunt la cadira i no pas la cadira damunt seu. Aquesta és la diferència principal, i no cal dir j ho, essencial.
EDMOND
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LA DEK DEVÒJ DE LA ESPEEANTISTO
1. Bone sciu la lingvon, traktu in kmi respekto, kaj lasu la
versfaradon al poetoj.
2. Esperanton uzu parolanle. stndu legtmte kaj ne fusu skribante.
3. La plibonigistoj diskutu; vi Fundamenton sekvu kaj fidela restu.
4. Propàgandu iani, ne ie; klarigu, ne prediku; rakontu
faktojn, ne esperojn.
5. Kion vi povas lerni nur en unu semajno, ne instruir en unu
horo; el maltgravajoj ne fam regulon, kaj el la regulo ne faru
malgravajon.
6. Verkante en Esperanto, ne kredu interesa, kion naeilingve
neniu legus; ne imaau, ke preseraroj plibeligas libron, ne mnlesperu,
se mankas a etantoj.
7. Al grapo ali u; la kunvenon vizitu; Esperanton parolu.
Subtenu K. E. F.
8. Ateniu, ke internaria 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 faktojn; novajn abonu, por
ke i povu ekzisti; kunlaboru, por ke i estu interesa.
10. Por Esperanto kiel movado agu; por i kiel realajo pagu,
kaj kiel altan idealoii konservu in en via Koro.
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La U r b o de la X V a . Kongreso de la K . F . F. kaj
de la XIV. a J Internaciaj Floraj Ludoj
Vinaroç: Deveno kaj disvolvi o
(iDa rigo)
.De t i u dato n i povas dirà ke la moderna nrbo Vinaroç ekestis.
Denove la pratempa ilearkona spirito de iaj lo antoj a m a n t a j
la landon, renaski a s ; k a j p r o ia senlaca k a j progresema pu o nia
vila o disvolvi adas a n k a favorita de ia enviata topografia situació,
imlda klimato, fruktodona grundo kaj kvieta m a r o ; tiel same kiel
elkrekias la pjlej ma forta planto p r o la favoranta helpo de t a ga
kulturado malavare k u n a g a n t a k u n la suma varmo kaj la bonfaranta pluvo k i u proponas la abundan malsekeeon por ia suko...
J e n kiel, la malgranda kabanaro rapide a n i is en ca n u a urbeto konsistanta el la nuna efa Strato kaj apiídaj stratoj, formantaj
perfektan kvarangiilon i r k a u i t a n de potencaj muroj kaj k u n fortikaj turoj en siaj anguloj por defendo k a j d u pordegoj, unu anta
la maro, de k i u deveu as ia nomo k a j alia en k o u t r a a flanko k a j
nomita de la Snno.
Poste, k u n la jaroj i pligrandi is per konstruado de diversaj
k v a r t a l o j : p l i poste malaperis la unua murcirklo, is k i a m iom post
ioni progresante i atingis la nunan staton kiun nia ràpida priskribo ne permesas al n i pli detale p r i p a r o ü .
RIMARKINDAJ

FA KTOJ

Kiel rememorindaj faktoj en la historio de Vinaroç n i povas
citi la jenajn:
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La alveno de Pimentel, grafo de Benavente, al nia marbordo,
cedante al ni bonvole la adoratan relikvon de Sankta Sebastiano,
kiu poste fari is nia amata Patrono.
Tio okazis kun granda pompó kaj solenajo, kaj kiel i-ememoro
de tiu festo trovi as en la ermitejo granda olepentrajo.
La diversaj vizitoj de la papo Benedikto XIII* (Pedró de Luna)
al nia vila o kaj al la ermitejo de la Virgulino de Kompato; umi
okazis en la festo de Sankta Sebastiano kaj li akompanis kun granda pompó la procesion.
Kiel memorajo estàs konservata ankora en la ermitejo la sego en kiu li sidi is, konata kiel la «Se o de la papo Luna».
La partopreno en la Kompromiso de Oaspe pro la elekto de rego de Aragono, per la perado de Sankta Vicens Ferrer, deputito de
nia urbo kaj gravega persono en tiu historia afero. La rezultato de
tiu Kompromiso estis la elekto de Fernando de Antequera kandidato
de Sankta Vicens.
***
En la batalo de Las Germanias, partoprenis anka Vinaroç por
la imperiestro; unu el iaj militfaktoj estis la atako kiun iaj inflitistoj kune kun tiuj el Benicarló, Traiguera kaj Morella entreprenis
kontra la vila o San Mateo, pro la mortigo de provincestro Zaera.
***
Citinda estàs ankaii la fakto ke la senmorta Oervantes en ipi is
en tiu èi marbordo por partopreni la batalon de Lepanto.
***
En Marto 15&9 el ipi is tie- i kun èeesto de granda rondo da
ipoj. ia mo to la princino Margarita de Àustria por edzini i al la
re o Filipo III*.
Pro tio la Korte^o kaj granda nombro da prelatoj kaj gravaj
personoj venis en nian urbon.
**#
i batalis poste kontra la berberoj kiuj denove infektis la
Mediteraneon, kaj rabis la marbordojn de Katalunujo, Valencio kaj
Andaluzio. En tiu tempo Vinaroç posedas urban militistaron kun
infanterio, kavalerio kaj artilerio, krom niilitfregaton nomitan Vinaroç kaj ceterajn pli malgrandajn ipojn kiuj armi is por helpo
kiam la nombro de malamikaj ipoj estis granda.
***
Kiam oni forpelis la maiíridojn el la Valencià regno, por ilia
ens'pieo estis destinitaj la havenoj de Alieante, Dénia, Graó de Valencio kaj Vinaroç; ilia nombro en nia haveno atingis pli oi diidek
mil.
Ankau partoprenis Vinaroç en la milito por la trono de Hispà-
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nujo kaj favore al Filipo V . ; kaj en tiu i urbo kie lo is la stabo
mortis la generalestro Duko de Vendome; lia kadavro ku as en tombo interne de nia parolia templo.
*#*
P l i poste Vinaroiç batalis en èinj enlandaj militoj por la libereco; gloron i atingis sur la kampoj de Alcanar kontra la ribeIuloj de Cabrera kaj defendante la lo antojn de tiu urbo. En tiu
memorinda okazo mortis noblaj urbanoj, martiroj pro la libereco,
kies nomoj por eterna memoro estis gravuritaj en la granda salono
de nia TJrbestrejo.
Daniel D. DELMA&.
Trad. 8.
ÜHALEB.

L a konfeso de l'sonoriloj
de H e n r i B a r u s s e
La printemipo florís sur la maro.
Verdire, ne estis jam printempo, sed n u r la unua el la belaj
tagoj, kiuj sin r i s k a s dum la vintro, kiel apera oj, por anonci, ke la
belega sezono revenos, kaj ke oni malpravis dubante p r i ia reveno.
De la sonorileja altajo, la sonorigisto rigardis la mirindan promeson de tiu mateno, ankora k a p t i t a en la grizaj tagoj. Sed la viro
restis indiferenta anta la spektaklo de la facetoplena maro, kovrita
de revofloroj kaj malpezaj steloj- u la plibeligo de la naturo ankora gravis por li!... Li estis la malrièa koro por kiu tiu ri eco ne
plu ekzistas.
Vane la maro sin miksis kun la Melo, kaj penis malvolvi iun el
siaj ondo toifoj, kaj provi rapídege iujn ornamajojn, kiujn al i donis la suno... La rigardojn de Beppo trudokupis neforigebla omb r o : tiu, kiun lasis Bianca, la plej bela el la pasantinoj, kiu pasis
kaj foriris. K a j . kvankam la malgranda superbela promenantino de
lia viva malaperis, ia ombro restis inter li kaj iu a o, pli granda
oi l'Adriatiko, pli granda oi la estonteco, —tiel granda kiel la tombo.
J a m de t r i jaroj komenei is la disi o, kiu neniam plu flni os,—
t r i jaroj de kiam la oran kolora velo de la barko tro k a r a plimalgrandi is, is i n u r aspektis kiel m o rtin ta folio. droninta en la
distaneojn de la maro.
Kaj certe estis, ke i neniam plu revenos. Sia foresto estis pli ter u r a oi la morto: i amis alian viron, kun no-mo malbenita. E s t i s
pro iu alia, ke i estis tiel koketema kaj tiel bela, kun sia fresa
bu o, kiu brilis kelkfoje tiom, kiom siaj okuloj. Estis al iu alia, ke
i oferis siajn òagrenojn kaj larmojn; estis al iu alia, ke li vidis
in ridi, tiel kruele por la <ceteraj viroj, iun vesperon, en la paradizo de malgranda kampo.
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Beppo estils el la raso de tiuj, kiuj ne kapablas krii sian doloron, kiuj ne povas plendi, kaj kiuj tro bone scias plori... Li sopiris, deturnis siajn okulojn, vunditajn pro la brilego, pro la logo de
tiu mateno, kiu provis la nepran reveu on de la somero. Poste, ar
la nigra linio kiu promenas, kvaza maldika flngro, sur la ciferplato de la sunliorlo o alkro ita 6e la kruta muro de la sonorilejo, montris la horon, Beppo sin levis, kaj iris sonorigi la sonorilojn.
Li sonorigis diligente, pro tio, ke estàs lia laboro kaj la pravigo de lia ekzisto. Kiel oni devige rediras frazon, kiun oni ne aü
ne plu koniprenas. li paroligis la gigantojn pendantajn tie supre,
grande malfermitajn kiel kupoloj en la kupolo de lazuro. Elrevigita, li dissendis plenniove l'esperon en la dolòan malproksimecon.
Sed, forirantaj de li, la grandaj batoj ricevis ian melankolion.
Kontra vole, lia rezignaeio a di is en la sonorado, kiun li vivigis.
Liaj sonoriioj vibris pli malgaje oi la aliaj sonoriioj. Estis kvazau
li, la silentema, la muta, estus la te parolinta; kvazau li estus kriinta la DE PBOFUNDIS de sia neutiligita amemo, de sia juneco, kiu
al nenies feli o profitus, —kaj kiu tamen sanktan amon estus doninta, se la dia pasantino estus in ela dinta!... Neeble estis, ke li ne
etu al la vento, kun la vasta alvoko, iom el la cindroj de sia koro.
La ceteron de la tago, —inter la sonoradoj,— li silentis, profunde. Li preska ne rilatis knn la ,homoj. Lokita en la altajo de la
sonorilaro, li estis la gardisto de lumturo tre malnova, tre pridiskutata, al kiu la tervoja antoj ne plu fldis. Kaj, tia kia la gardistoj de nealireblaj lumturoj. li vivis apartigita de la vivo kaj vivantoj, kiiijn li timis, preska ne movi ante en sia ni o, kies spaco formis unu el la niuroj. —kaj neniam forlasis la ijre ejon. Apena , de
tenipo al tempo, la malliberulo, punita car li tiom amis, trovis la
okazon paroli kun la vila estra Mo to, lia rego, kaj kun la pastra Moito, lia papo.
...Tiun tagon, la vo o de l'sonoriloj kiu ser is la piulojn, pli
oi iam kortu is animon, kiu rigai-dadis la kampojn e la rando de
du grandaj okuloj.
Estis l'animo de Lazarette Moselli, animo malfelièa inter èiuj,
kvankam bela kaj ornamita per an ela viza o.
Estàs car Lazarette, portis en si grandan, fini intan revon. Tin
revo havis la fonnon nekompareblan de la juna fremdulo, kiu kondukis, tre malproksimen nun, la afltomobilon d.e la princo delia
Scalla.
Tutan sezonon, li pasigis sur la vojojn, majeste sidanta sur la
anta a o de la stranga veturilo, kiel antaükila flgurajo. —kaj tutan
sezonon. i lin rigardis, apoginta sur muro au arbo, duonsvenanta
kiel kaptita birdo, kiu vidas alproksimi i la kaptiston, kaj ii ne
kura is reteni sian frenezan eks'dtigon por ne montri sian koron.
Kelkajn fojojn, la bela piloto de la princa veturilo alparolis in, kaj
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dufoje, i lin vidis de proksime kun liaj belaj irancmodaj lipliairoj,
disfalditaj kiel la flugiloj de fluganta falko... Poste li forflugis ,sur l a
magia aro, kiu lin obeis. K a j estis uste p r o lia bildo ke i ne
plu povis resani i.
Kiom, de tiam, la niondo an i i s ! iaj ridoj fori is, iaj paroloj malofti is, ia sorto m a l l a r i is, malvasti is i r k a
ia domo.
Si tie vivis en la seka ombro de la maljuna Anna, de kiu i iom estis la nerino, kaj multe la servistino.— kaj kiu estis paralizita, sed
disputema. E l la malliela domo k u n kelaj muroj i foriris n u r k i a m
estis necese, por iri sur la marbordan k r u t a on, kie i de iris la ílorojn, kiujn bezonas majstro Mateo, la sperta kreska okolektanto,
a por konduki la kaprinon Giralda, kiu perfekte egaligis la veluron de l'herbo i r k a sia paliso.
Si estis tiel bela kiel anta e; funebro ne sukeesas tuj forvi i
la belecon; la plej eta sunradio in oriiamis kiel talismano, kaj
igis in simila a l rozo kapvestita per papavo. Sed i interesi is p r i
uenio kaj neniu; i i eè ne r i m a r k i s kiom amna estàs sia spegulo,
kiam, okaze, i in rekte rigardis.
Sin kortu is n u r la voèo de la sonoriloj de S a n k t a Tomaso,
car, en la mirinda subtileco de sia agreno, i kredis percepti en
íli tion, kio efektive estis: maldikajn pecojn de homa emo apenaií
malrapidiginta la ritmon, kaj konfuzan impreson de malgaja rezignacio. K v a n k a m la paroloj, kiuj radiïs de la pre ejo, estis la solaj,
kiujn i a skultis,— a r ili estis malgajaj kaj pravaj,—• Lazarette
timis iri pre ejon. i eè evitis laüiri la vojon, ce kies íino atendas
la portreto el blanka tono. Cu la doloro de ia koro bontigis in,
a , èu funde de si mem, i timis, ke oni in demandos, ke i forgesu
a beda r u la tagojn, kiujn l'amo t u r m e n t i s ? . . .
...Estàs tiam ke, post la aliaj dimanòoj,
alvenis kiel belega
grandsinjoro, la Paskotago...
Oi komenci is per tiom da suno kaj parfumoj, ke èiu ektremis
pro kontenteco, eè Scafino, la malgranda suoílikisto kiu, je la sepa
matene, baltis sian frapadon por a skulti la tumulton, kiun lia koro
faràs en Ma m a l l a r a tubforma torso, —kaj e la maljnna Anna,
kies sekigitan korpom, similan je robo pendita e najlo, sopiro movigis!
Kaj Beppo, kiam li preti is por sonorigi la sonorilojn, en la
lumplena turó, sentis t r e m a n t a n ojon, s t r a n g a n gojon, maljustan
ojon, kiu plenigas lian bruston... Mirigite, li konstatis ke li ne
plu estàs sarna... Kio estes thi nova forto, tiu nova espero, tiuj
koloroj pli belaj, kiuj trovi as sur io?
Li, kontra vole, revivi is. Li sentis, m a l g r a ü la peza estinteco, ke lia koro, t r o frue endomii inta, sin relevas kaj reveki as. Lia
juneco sin trudis al li, kiel fataleco, kaj igis lin vivtremi.
Cu miraklo dia, a miraklo homa tute simple?...

Wfí
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Ciaokaze, la k a n t o de la sonoriloj, kiu eliris de li, estis pli vib r a n t a kaj feli a. La g r a n d a vebanta vo o anoneis, ke la vivo estàs
venko súper la mort», kaj ke l'espero e s t à s venko súper vivo.
Kaj tie, Lazareíte, a d a n t e tiujn parolojn de la sonoriloj, tremis en t u t a sia juna doloro. i malíermis sian feiiestron, kiu donas
vidon sur la uerbejo en diman a vestado de íiorantaj pomujoj. L'eterna malgajulino pli anta en klini is, al l'abismo de lumo, por ausk u l t i la an itan voòon; i kllui is. unue sendecida, poste, iom post
ioni, i a skultis pli, i a skultis pli bone...
Tial, tiun tagon, la unuan fojan post tiom da jaroj, Lazarette iris al pre ejo... i m a r is t r a la vojoj, trovante la ielon pli
bela ol i fine kredis. Smr sia veUirilo, k i u baris la vojon, la dika Biasco multegestadis koimike, kaj tiu ridiga o itgis m ridi...
Al knabineto, kiu in salutis, i respondis: bonan tagon, kiel i
diiTus dankon.
Si preska
alvenis e la pre ejo, kaj malrapidis, impresigita pro ia alteeo, k i a m i r i m a r k i s iun, kiu telire forlasas in.
E s t i s li. Li decidis iforlasi sian ni on, e n i r i plene en la mezon de la bonodora kaj r a d i a vivo, t u i la varnietecon kiu pasas,
kaj la parfumojn kiuj supreniras.
Tiel ili preska
iris u n u al la alia. l l i preterpasis kaj ha
zarde rigardis u n u la a l i a n samtenipe. E b r i i g a rozoparfumo us
tatempe venis por da rigi, dum momento, la rigardon, kiun inter an is tiuj du venkitaj kreita oj, kiuj ne plu povis resti tiaj
I l i estis tiel similaj, òiu kun sia duono da amo, ke Ui tute
devis sin koni dum la momento, k i a m iliaj okuloj sin fiksis reci
proke...
Ciaokaze, kelkajn, horojn poste, vespere, u n u el ili tien revenis, iom atendis, kaj la alia a n k a
revenis.
La vespera ombro ka is sub sia flugilo ilian. komunan ru-<
econ. Poste i pli bone f a r i s : i, k i u plisinipligas kaj pliproksimigas, i pruvis ke, kiel ajn nekonataj ili estis unu por la alia,
kiel ajn fremdaj, tamen en iliaj profundaj viza oj io estàs, kiuii
ili ajnis rekoni; i montris al ili, ke ili ha vas reciprokan sifflilecon, ne kiam oni ilin rigardas, sed k i a m ili rigardas' unu la
alian...
Tradukis

Tcun la permeso

de la

verlàsto.
S-INO

LUCETTE

Menciita en la X I I I ' j I n t e r n a c i a j F l o r a j Luidoj.
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Bibliògraf io
LA KANTO DE LA K08MéP0LITQ.-~Mwíika.jo
dedi ata «al
la alta memoro de P l a t ó kaj lia famega majstro iSokrato». AéeteWa e la a toro, J o h a n o Thiery, Rabotstrato, 16, Gentto (Belgujo).
Prezo ne montrita.
La teksto de la k a n t o kiu estàs en la l a s t a pa o estàs en esperanta, flandra kaj franca lingvoj, kaj mi dezirus scii se la originalo estàs en üandra a franca lingvo. Certe i ne estàs en esperanta. Car
tion legante mi preska
k a p t u r n i is. Kiel pruvo, bonvolu d i r i al
mi, kara leiganto, la signifon de la versajo:
«Oiuj veraj kasmiopiit postuP:
L' r a j t ' is skrib' per 1' tribunoj liberaj,
K i ' is nun'ec' konduk' el'ktas il',
F r a n k ' kaj l i b ' r a t u t ' en l'publika:
L' fav' roreg' d' kiel 1' malpraveco fari,
Trovas Mi tre tre ma-aljusta,
P o r soldatoj mü'to kaj kulto,
Bal'tas il'nen mono car 1' 'stas krim'!»
Cu vi komprenis? Mi ne. E mi ne povis kompreni kiel oni povas elparoli 1' kaj d'. Kaj kiel tiu i estàs aliaj t r i stroíoj kaj la rekanta o «soLene jejuranta». Sed la a toro, eble j a m plene konvinkita ke oni ne kaptos la sencon, en la lasta pa o aldonas la forigitajn literojn kaj tiel la anta a nekomprenebla versajo transformias jene:
«Ciuj veraj kosmopolitoj p o s t u l a s :
La rajto is skribi per la tribunoj liheraj,
kio is unueco kondukas elektas ili,
F r a n k o kaj libera tute en la p u b l i k a :
La favororegia do kiel la malpraveco fari.
Trovas ili tre t r e ma-aljusta.
P o r soldatoj milito kaj kulto,
Balotas ili nenia mono c a r la estàs krimo!»
Kaj malgra la klarigo... mi preska ne komprenis ion. u ml
estus stultulo? Cu la a toro verkas a t r a d u k a s en volaptik?...
K o n t r a e la melodio estàs por mi t r e agrabla, t r e belsona k a j
t r e facila. La p i a n p a r t o povas esti ludata de infano, tiel i estàs
naiva.
Meze de la titolpa o estàs desegnita p a r t o de la terglobo kun
tiu impona devizo: «La Meditado kondukas al l'Amo. L'amo kondukas al l a F r a t i o. La F r a t i o kondukas a l la Mondpaeo. »Do, ni
meditadu... la versa ojn de la a toro.—Kodo.
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Rejo Johano
KLARIGO

DE LA

TR^DÜKINTO.

ABTURO juna princo kiu la rajte devus iheredi, en la jaro 1199,
la anglan tronon, sed estàs malliberigita de sia onklo, la uzurpinta
Rego Johano
HUBERTO,

la gardisto de la princo.

REGO

JOHANO

AKTO IV.
Sceno I.
Northampton. ambro en la Kastelo.
Venas Muberto kaj du ^ekvistoj.
HUB.: Varmigu brule tiujn i fera ojn;
kaj post la murpenda o vin stardgu:
kiam ni teren frapos per piedo,
elku.ru, kaj al se o í'orte ligu,
la knabon, kiun apud mi vi trovos.
Tre zorgaj estu. For! kaj staru garde.
UNUA SEKVISTO: Esperas mi ke via rajtigilo
la faron senkulpigos.
HUB.:
Hontaj duboj!
Ne vi: sed zorgu kaj atén tu.
(Foriras Sekvistoj)
Elvenu, knab'; al vi mi ion diros.
(Venas Arturo)
ART.: Buhert', bontagon.
HUB.:
Bontagon, princ' malgranda.
ART.: Malgranda kiel eble princo, kvankan
kun rajto esti muite pli grandega.
Mal oja estàs vi.
HUB.:
Mi certe estis
•foje pli gaja.
ART.:
Mi pensas, ke neniu
nial oja devus esti, kron mi niem.
íSed mi memoras, kiam en Francujo
lo adis mi, sinjoroj junaj estis
mal ojaj kiel nokt', nur pro petolo.
Se estus mi libera kaj aflsto,
mi estus gaja dum la tuta tago;
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HUB.

AET.:

HUB.

ART.

HUB.
AET.:
HUB.
ART.:

kaj tia povus esti mi èi tie,
se mi ne timus ke malbonon pluan
komplotas kontra mi la onklo mia.
Li timas min, kaj a n k a mi lin timas.
K e «estàs mi la filo de cfrio,
éu mi kulpi as? 35e, plej certe, ne.
CieT! Mi volus esti via filo,
se vi pro tio amus min, Huberto.
(al si mem) : Se mi auskultos l i a n babiladon
senkulpan, vekos li konipaton mian,
k i u senvive k u as. l l i rapidu.
Cu vi m a l s a n a s ? Vi aspektas p a l a :
j a volas mi ke vi malsaneti u,
ke povu mi sendorme t r a la nokto
vin flegi: vetas m i ; ke mi vin anas
p l i oi vi amas min.
(al si m e m ) :
Paroloj liaj
subpmemas mian biuston. (Al li) Legu tion.
(ÍMontras paperon)
(Al si mem) Malsaga ; okulakvo. kiel do?
Forpelas vi torturon senkompatan.
Mi devas ja rapidi, ke decido
ne falu el okul' en l a r m ' virina.
Cu vi ne povas legi? Cu i ne
skribita bone estàs?
Ho, Huberto,
tro bone por efekt' malbona tia.
Vi devas la okulojn forbruligi
per varma fero?
Knabo, mi ja devas.
Kaj èu vi tion faros?
Mi in faros.
Cu havas vi la vol on? K i a m vi
n u r kapdoloron sentis, mi po tukon
sur via í r u n t o ligis, la plej belan
kiun mi llavis,—brodis in princino—
kaj mi neniam in al vi repetís.
Mi mane tenis vian kapon nokte,
kaj kiel gardniinutoj al la lioro.
de temp' al tenip<' denove vin konsolis,
dirante, «Kio al vi m a n k a s ? Kie
doloro ku as? Kion bonan faru mi?»
Multaj m a l r i ulidoj eble k u l u s ,
kaj ne parolus al vd aman vorton;
sed vi por vin fiegservi havis princon.
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HTJB.:
ART.:

HUB.:
HTTB.:
ART.:

HTTB.:
ART.:

HTJB.:
TJNTJA
ART.:

Vi eble pensas mian amon ruza,
kaj nomas in pèrfida; nu, la vole!
Se pla as al iel' ke vi min traktti
malbone, on, nenio helpa's. u vi
okulojn miajn forbruligos? tiujn,
kiuj neniam vín rigardis akre,
nek iam faros tion.
Mi in Juris,
kaj per varmegaj feroj vin blindigos.
Ha, nur en tiu èi epoko fera
trovi us iu, kiu tion farus.
La fero sola, kvankam ru e teula,
proksimi ante al okuloj miaj,
la larmojn trinkus, kaj estingus fajron,
e en la fiu' de mia senkulpeco;
post tio eè en rusto konsumi os,
pro tio. ke i havis fajron por min vundi.
u estàs vi oi fero pli malmola?
iSe venns min an elo kaj min dirus,
«Huberto forbruligos la okulojn»,
mi lin ne kredus; uek alian langon,
krom tiu de Huberto, nure Han.
fPiedfrapas la teron): Elvenu!
(Eevenas Sekvistoj, kun nuro, ferajoj, k.t.p.)
F a m kiel mi ordonis.
Ho savu min, Huberto! savu min!
Blindi is la okul' nur pro l'aspekto
feroca de mortigemuloj tiuj.
Al mi la feron donu. kaj lin ligu.
Ve! Kial esti tiel perfortega?
Mi ne baraktos; staros mi senmove.
Pro la ieP. Hubert. mi ne ligi u!
Huberto, a du min; forpelu ilin,
kaj sidos mi kiel afid' trankvila:
ne nomos min, nek diros unu vorton,
nek akre rigardetos la ferajon.
Nur pelu for ei tiujn virojn, kaj
mi vfòre vin pardonos, spite ia
turmento kian ajn al mi vi faros.
For, kaj ekstere : staru; lasu nin.
SEK.: Al mi tre plaèas lasi tian faron.
(Foriras Sekvistoj)
Ho ve! Do mi ripro is for amikon.
Kvankam severa li aspektas, tamen
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HUB.:
ART.:
HUB.:
ART.:

HUB.:
ART.:

HUB.:
AB.T.:

HUB.:
ART.:

HUB.:

ESPEKANIISM)

li havas mildan koron. Li revenu,
por ke kompato lia veku vian,
Nu knabo, viu pretigu.
u ne estàs
kontraurimied' ?
Nenia. Vi ja devas
l'okulojn perdi.
Ho iel'! ke éstu
en viaj nur grajneto, polvereto,
a kulo, bar' vaganta, la eno
en tiu kara sento: se vi spertus
kiel turmentas tie tiaj etajoj,
intenco via ajnus ja terura.
Proniesis vi. La langon silentigu.
Hubert', duo da langoj nepre devas
por duo da okuloj tari pledon.
La langon mi ne silentigu, ne!
A , se vi volas, tranòu for la langon;
mi tenu la okulojn. Savu ilin,
se nur ke mi ankora vin rigardu.
Jen, je la ver', la Uo malvarmi is
kaj ne difektus min!
Mi povas in varmigi.
Ne, je la vero, jam la fajro mem,
kreite por komíorto, estingi is
pro bonto esti tiel misuzata.
Vi vidu mem; malice ne trovi as
en la brulanta karb'; iela spiro
forblovis la spiriton, kaj disver is
sur ia kapo cindrojn de pentado.
Per mia spir' mi povas in vivigi.
Parante tion, in vi nur ru igos
pro honto pri procedoj de Huberto.
Ne, eble i ekbrilos kontra vi,
kaj, kiel hund' batalen devigata,
ekmordos mastron kiu lin incitas.
Cio, kion vi uzus por min vundi,
rifuzas la olicon; nur al vi
anankas kompato, kiun fer' kaj fajro
elmontras, spite krueluza famo.
Nu, vi vidadu! La okulojn viajn
ne tu os mi pro tu ta la trezoro
apartenanta al la onklo via.
Mi tamen juris, kaj intencis, knabo,
per tiu fero forbruligi ilin.
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ART.:
HUB.:

ART.:
HUB.:

Pr e m i i t a en

Ho, jain a s p e k t a s vi kiel H u b e r t o ;
is n u n vi
ajnis esti aliulo.
S i l e n t u ! Ne parolu plu. Adia !
La onklo devos pensi ke vi mortis.
R a p o r t o s false mi al tiuj v i r o j :
kaj, bela knabo, dormu en konfido
ke pro riòeco de la t u t a mondo
mi ne difektos vin.
Mi d a n k a s vin, Huberto.
íSilentu: vi kun mi envenu ka e.
P r o vi mi r i s k a s multe da d a n ero.
( l l i foriras)
FINO LOUISE
BRIGGS.
la X I I F j Internaciaj F l o r a j Ludoj.

Skizo de Humanista Historio
(Fino)
KEMIO, MEDICINO, H I G I E N O
l a mezepoka alkemio donis vivo,n a l du novaj sciencoj: al la kemio kaj al la medicino. Ni scias jam, ke l a alkemiistoj ser is komence
la metodon por fabriki oron el aliaj metaloj kaj poste ili ser is, kiamaniere oni povus plilongigi la lioman vivon. La universala materio,
kion ili ser is, kaj por la fabrikado de la oro, kaj por la plilongigo
de la vivo, estis la « tono de sa uloj».
La medicino komenci is do el la kemiaj konoj. La unuaj kuracistoj estis alkemiistoj kaj iom poste k e m i i s t o j : ili esploris, kiajn
eflkojn faràs la kemiaj materialoj sur la boman korpon. Ili volis
kuraci iujn malsanojn per kemiaj reakcioj. Tiu i sicienco, a preska -seieneo nomi as iatrokemio. La plej granda sisteiniganto de tiu
èi scienco estàs Paracelsus, kiu estàs unu el la plej grandaj kuracistoj de la homaro. Li naski is en la fino de la XV. a jareento en
Svisujo; is sia tridekjara a o li studis k a j kuracis en pluraj E ropaj landoj. Keveninte en Svisujon, li fari is profesoro de la Universitato en Basel. Li n u r povis prelegi unu jaron, a r la oficiala opinió
de la epoko ne toleris liajn novajn instruojn. La granda kuraeisto
mortis en 1541 en ekzilo. Lia influo al la scienca mondo de sia epoko
estàs decidiga. Li radikale d e k l a r a s , ke la is tiamaj konoj egalvalor a s ikanon kaj superstiòon kaj li fondas la k u r a c i s t a n sciencon sur
kemian bazon. Li estàs vere la j'ondinto de la moderna
medicino.
Paracelsus ne atis la oficialajn. instruojn. E s t à s enerale karaktero de epokfarantaj genioj, ke ili k o n t r a ü s t a r a s la akademiajn.
sciojn de sia epoko. Sed ni ne kredu, ke sufi as kontra diri la konojn de nia epoko por fari i mem genio! La geniulo suferas dum
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sia vivo por la verecoj, al kiu li kredas, kaj li fordonas sian seion
a l la posteularo, kiu estàs preska
iam maldankema. La nomo mem
de la geniulo estàs forgesata kaj tio estàs la kazo de tiu i geniulo,
kiu estis Paracelsus. G-alenus kaj Avicenna estis konsiderataj de la
epoko de Paracelsus kiel la plej grandaj kuracistoj. Paracelsus unu
belan tagon bruligis la verkojn de tiuj i profesoroj sur unu el la
placoj de Basel. Sed li ne n u r detruis, sed a n k a li konstruis- Malgra , ke en nia epoko, liaj verkoj neplu estàs konsiderataj kiel studindaj, la unuaj vere efikaj medikamentoj venas de Paracelsus. Li
estàs la fondinto de la eksperimenta metodo, kiu estàs verdire la komuna metodo de iuj natursciencoj. Paracelsus faris sciencon el la
superstiòa medicino de sia epoko.
Sed ne n u r en la medicino, anka en la kemio Paracelsus estàs
granda. Gis li, la sola klasigo de la metaloj distingís «noblajn» kaj
malnoblajn metalojn. Paracelsus klasigis la metalojn la la íieksebleco kaj la la solideco kaj tiu i klasigo postrestis is niaj tagoj.
La li, la sola celo de la kemio estàs la p r e p a r a d o de medikamentoj
kaj la celo de la kuraeisto estàs la eksperimentado per la medikamentoj. Li efektive elprovis iujn medikamentojn de sia epoko. Li
rekte rifuzis okupi i pri fabrikado de oro. Li estàs vere la ekzekutinto de la alkemio.
La plejparto de la hodia aplikataj simplaj medikamentoj venas
de Paracelsus. Li deklaris, ke oni n u r bezomas por la kuracado la
sukon de la kreskajoj. Li eksperimentis per èiuspecaj vegetalaj sukoj, li ne timis apliki e fortajn venenojn. K r o m la naturaj sukoj,
la sekvantoj de Paracelsus aplikis la tiam konatajn kemiajn materialojn, kiuj e s t à s : plumbo, antimono. kupro, fero, Mdrargo. Poste
oni aplikis la ceterajn elementojn, la la m a r o de la kemia esplorado.
E n la j a r o 1591 aperis la unua kemia lernolibro.
ia verkinto
estàs Andreo Liebau. Li estàs la eltrovinto de la metodo per kiu oni
is nun fabrikas la sulfuran acidon, kiu estàs unu el la plej necesaj kemiaj produktajoj. Li estàs a n k a inventisto de pluraj koloraj
vitrosolvajoj, kiuj servas kiel bonegaj farboj. Tiu èi kemiisto estàs
la reprezentanto de la pura kemio. Apud li vivis en la sarna epoko
fama reprezentanto de la medicina kemio, dis iplo de Paracelsus, nomita Johano Helmont. Tiu i persono estàs unu el la plej interesaj
kaj li plej bone k a r a k t e r i z a s la tiaman sciencon. Li estàs miksajo
de supersti a alkemiisto kaj de aciença kemiisto. Liaj verkoj estàs
plenplenaj de stultaj asertoj, inter kiuj aperas de tempo al tempo
geniaj inventoj. N'í n u r diràs ekzemple, ke li esploris la grandan
problemon: de kie venas la musoj? P o r respondi t i u n i «problemon»
li faris plurajn eksperimentojn kaj li fine deklaris, ke «por fari
musojn, oni devas meti malpurajn emizojn en keston kaj oni devas
versi sur ilin faranon». Sed, se ni ridas p r i tiu i e r a r a aserto, ni

78

KATALUNA ESPERANTISTO

devas lin estimi por liaj seriozaj esploroj pri la gasoj kaj pri la
aero. La vorto «gaso» estàs lia esprimo. Li estàs la unua persono,
kiu sciis fari ditferencigon inter aero, vaporo, gaso, akvovaporo, karbona. gaso, ktp. Li observis la unuan fojon, ke la karbona acido estàs la akompananto de iuspeca putrado: tiel same e la fermentado de la vino, kiel en ia homa stomako. Depost 11 oni komencas
kredi, ke la le oj kiuj valoras por la ekstera naturo, valoras anka por la homa organisino. La principo de la moderna kuracado
estàs vere, ke la samaj reakcioj, kiuj olcazas, en la naturo a en la
laboratorioj, okazas anJca en la homa organismo.
üeorgo Agrícola verkis 17 voluman enciklopedion pri la konoj
de metalurgio de sia epoko. Li mortis en la jaro 1551. Li estàs la
unua granda metalurgo. Li kaptis la gasojn, kiuj liberi as e la
fandado de la mineralo kaj anstata lasi ilin libere kaj venenigi la
atniosferon de la laboristaj familioj, li kondensis ilin kaj fabrikis
en ili sulfuron. Li perfektigis la procedojn. kiuj servas al la fandado
de mineraloj, kiuj enbavas kupron, bismuton, antimonon, oron kaj
ar enton. Li anka ellaboris praktikajn metodojn por la ekspluatado de salaj, feraj, nitraj, k. a. minejoj. is la eltrovo de la vaporma ino (konienco de la XIV.* jarcento) liaj metodoj estis ie aplikataj, ne nur por la minejoj kaj por la metalurgio, sed anka por
la raeia agrikulturo.
En la XVIII." jarcento la medicino deflnitive disi as de la kemio. La keniiistoj rimarkis, ke la kemio havas aliajn celojn oi la
kunmetadon de medikamentoj kaj la kuracistoj konvinki is, ke oni
povas uzi aliajn oi kemiajn metodojn por la kuracado. Tiu ei jarcento estàs la ta de grandaj sciencaj diskxutoj. La efa temo de
tiuj i diskutoj estis la tielnomata teorio de la flogistono. Multaj el
la tiamaj profesoroj de kemio kredis, le la flogistono estàs tiu austera gaso, kiu liberi as el la korpoj okaze de la brulo, dum la cindro postrestas. Diskutante pri tiu i problemo de la brulo, kelkaj
reprezentantoj de tiu i teorio inventis novajn aferojn. Tiel la angla
kemiisto Cavendish malkovris la hidrogenon. Jen estàs bona ekzemplo, kiu pruvas, ke e la eraraj doktrinoj estàs utilaj, se ili elvokas
liberan diskutadon. Hodiaií ni stias, ke la tuta teorio de la flogistono estàs erara. Kaj estis la plej granda kemüsto de iuj tempoj)
Lavoisier, kiu detruis la falsan teorion. Li estàs la vera fondinto
de la moderna kemio. Li eldiras la unuan fojon la aksiomon, ke la
energio estàs konstanta: same, kiel oni ne povas krei laboron, oni
ne povas krei a detrui energion. iuj fenomenoj nur estàs energiotransformi o .
En tiu i epoko la eltrovoj pli kaj pli multi as. Otni kreas la
grandajn porcelanajn manufakturajn de Meissen kaj de Sèvres, oni
kreas grandajn uzinojn por la tinkturado de toifoj, k. a.
Post kiam la kemio kaj la medicino faris la unuajn grandajn
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progresojn, la higieno naski is. En la mezepoko la homoj vivis en
nepriskribebla malpurajo. La kanaloj de la Romanoj estis jam detruitaj, naniaj akvokondukiloj ekzistis. La pesta akvo de la lignaj
kondukiloj—se ekzistis—la kompleta manko de la kanaloj, lar e kontribuis a l la disvasti o de teruraj epidemioj. Kiamaniere tiuj epidemioj cesis, kiamaniere la homa raso tute ne ekstermi is?
Ni scias, ke okaze de la pestoj, lïoleroj, varioloj, kaj aliaj
epidemioj
la kadavroj preskan kovris la stratojn. Hodiafi
ni scias, kial la epidemioj tamen cesis, kaj mi
in dtiros:
samkiel la bakterioj de la malsaiioj propagi a s per l a akvo,
kraèajoj, manpremo, k t p . ekzistas en la homa sango malgrandaj
materiajoj, kiujn la plej moderna bakteriologio
nomas
bakteriofagoj, bakterio-man antoj. Interesa propreco de tinj i bakteriofagoj
estàs, ke ili estàs same kontagiaj Mel la bakterioj mem. E iam
epidemio atingas sian mak'simumon, alia epidemio de bakteriofagoj
disvasti as kaj d e t r u a s la bakteriojn.
is la plej nova epoko oni
kontenti is atendante la venon de tiuj i bakteriofagoj k a j n n r en
la lasta tempo oni pripensis aliajn rimedojn kontra la malsaiioj
kaj la epidemioj. La seienco, kiu konsistas el tiaj konoj, portas la nomon higieno.
Pasteur estàs la nonio de la genia franca kemiisto kaj kuraícisto,
kiu ellaboris la teorion de la bakterioj. Li konsideris ilin kiel vivantajn organismojn. li k u l t u r i s kaj malsova igis ilin. Sed li estàs
èefe konata por sia genia invento de la vakcino. Li rimarkis, ke la
homo havas n a t u r a n kontra starpovon k o n t r a u malsanoj kaj sufl as
plifortigi tàun i povon por defendi la homon k o n t r a u mal sono j . Li
atingis tiun i per la vakcino, kiu konsistas el la inokulo de bakterioj en la honian sangon. La bakterio-fagoj kompreneble tuj ekatakas la envenintajn maligirandnoinbrajn malamikojn kaj post malforta krizo venkas ilin. sed la bakteriofaigoj estàs p r e p a r a t a j de la
sango en granda nombro kaj ili postrestas. K i a m ajn poste bakterioj de la sarna malsano invados la korpon, ili atakos kaj venkos
ilin. Oni d i r à s science, ke la vakcino donas iiminecon al la korpo.
P a s t e u r vere refondis la medicinon: la moderoaj klinikoj, kospitaloj kaj sanatorioj estus seneflkaj a e dan eraj sen la seninfektaj
nietodoj de Pasteur.
Moderna scieneo estàs a n k a la urbanismo. La liigienaj problemoj prenas specialan gravecon en la urboj. La homoj tie estàs kunpremitaj en plejparte malhigienaj log.ejoj. La urbanismo unuflanke
studas, kiamaniere oni povas plibonigi la urban Mgienon, aliparte
i projektas la estontajn grandajn urbojn. Ni n u r signalu tie i la
gravecon de du fakoj de la urbanismo: akvokondukiloj kaj kanaloj,
forigo kaj u t i l k o de m a l p u r a oj. P e r la principo de la komnniki antaj vazoj oni instalis akvondukilojn en iuj grandaj urboj. La akvo
estàs pumpata en la tiel nòmatajn akvoturojn, de kie i de si mem
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falas en la tubaron kaj suprenkuras al la eta oj. Mul ta j urboj posedas specialajn uzinojn por la utiligo de la malpurajoj kaj la enspezoj de tiuj uzinoj pemiesas tre regulan kaj higienan forigon de la
malpura oj, je Ja iplej granda publika bono.
M vidas do ke kemio, medicino kaj higienio estàs sciencoj kaj
artoj, kiuj en siaj metodoj kaj en la multspecaj objektoj de siaj studadoj estàs multe diversaj, sed kiuj havas ankora pli multe da
komunaj trajtoj. Ne nur inter la diversaj homaj grupoj sed inter la
sciencoj kaj teknikoj estàs solidareco, kaj ni devas kredi kiel eternan verecon, ke ekzistas pli da komunaj trajtoj inter la homoj kaj
inter la homaj produktoj, oi diversecoj!
LA

ELEKTRECO.

Kiam ni parolis pri la Egiptanoj, ni diràs, ke ili konis jam la
atmosferan elektrecon, ke ili jam konstruis fulmoforigilon, kies pinton ili tute same orizis kontra la oksido kiel ni faràs. En la Europa kulturo la elektraj fenomenoj ne estàs konataj | i s la greka fllozofo Thales (640, a. K.) Li mencias la nnuan íojon tiun proprecon de la
sukceno, ke i altiras malpezajn korpojn, kiam frotita. Tiun i proprecon li nomis elektrono kaj de t k venas la nomo elektro. Post Thaies ni nenion scias pli pri la elektraj konoj. ajne la homoj tute neplu okupi is pri elektraj fenomenoj is la XVI, a ja.rcento. Tiara
Gilbert, kortega kuraeisto de la angla re ino Elizabeto, konrends
siajn eksperimentojn. Gilbert okupi is pri la t. n. statika elektreco.
Li kunfrotis iuspecajn korpojn kaj li konstatis la konatajn fenomenojn de la elektra iníluo. Post Gilbert multaj flzikistoj ekperiíiientis pri statika elektreco kaj ili seréis, kiamaniere oni povus fabriki
pli grandajn kvantojn da statika elektreco. Pli bone dirite, ili seréis
tute simple pri elektreco, car ili ne seiis ion pri la .vera elektro, kiun
ni nomas iom pli science elektra fluo, a kurento. Otto Q-wrkke urbestro de Magdeburgo konstruis la unuan elektran generatoron li
fandis sulfuron en vitran globon. Post la solidigo de la fandajo, li
disrompis la vitran globon, pu is stangou en la globon, kiu servis
kiel rotaria akso. Turnante la globon irka tiu èi akso, li kolektis
elektrecon sur la globo per sia manplato. Se li estus forgesinta disrompi la vitran globon, li estus konstruinta multe pli perfektan
elektran generatoron.
(Juneus rica amatoro malkovris tute hazarde la elektran kondensatoron au la tiel nomitan botelon de Leyden. Tiu èi kondensatoro estàs hodiaü uzata en iu senfadena ricevaparato en iom alia
formo. Pri i oni lernas en iu fizika kurso.
Sed la vera epokfaranta dato en la historio de la elektreco estàs
1700. Eii tiu jaro .Ludoviko Galvani jam fama profesoro de la bio
logio en la Universitato de Bologna, inventis la elektran fluon. Li
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eksperimentis per dissebeado de r a n o j ; post sia biòloga studo li metis la ranajn femurojn sur la kuprajn liokojn de sia fenestro. Li observis, ke la traii itaj femruax>j de la rano faràs strangajai inovoj
sur la liokoj kaj anka li rimarkis, ke la movoj estàs pli rimarkeblaj en pluva oi en sunluma vetero. Volta estis goniulo, li ne penis
klarigi la novè ,sipertitan fenoinenon per la konoj de sia epoko, sed
li eks.perimente serci's kaj trovis la kaíizojn de la fenomeno. Galvani
atribuís tiun ei fenonienon al la atmosfera elektreco kaj li deklaris,
ke la animalaj muskoloj estàs kondukiloj de la elektra kurento tute
same kiel metalaj fadenoj. Li do samtempe estàs la unua asertanto
de la besta elektreco, kiu estàs unu el la plej modernaj sciencaj konceptoj. Galvani kredis, ke la ka zo de la fenomeno èi supre priskribita estàs, ke la ranaj femuroj funkcias kiel kondensatoroj a Leyden'aj boteloj. Tiu èi klarigo ne estis gusta kaj la vera klarigo devenas de la profesoro de íiziko en Pisa kies nomo estàs same fama:
Volta, Volta estàs konsiderata kiel la fondinto de la
elektrotekniko.
Volta pruvis, ke la ka zo de la movoj de la r a n a j femuroj estàs, k.e du metaloj, kupro kaj fero (hoko kaj k r a d o de la fenestro)
tu as unu la alian. La kurento t r a p a s a s la nervojn de la femuro kaj
movigas ilin. Volta konstruis la u n u a n baterion de elektraj piloj, kiu
donis konsiderindan. kvanton da elektreco.
Descartes, l a genia fiiozofo de la nova epoko kredis ankora , ke
la fuhno kaj la tondro rezultas el la k u n p u i o (kolizio) de nuboj.
Aliaj samepokanoj kredis, ke la fulmo-tondro rezultas el la eksplodo
de brulgasoj, kiuj trovi as en la atmosfero. Well, angla flzikisto rimarkis la unuan fojon en la j a r o 1708, ke ekzistas analogio inter
la elektrostatika sparko kaj la atmosfera fulmo. Sed estis Benjame3io Franklin, fama amerika t a t i s t o kaj seienculo, kiu pruvis, ke efektive temas tie èi p r i la sarna fenomeno. Li a n k a konstruis la unuajn
fulmoforigilojn, kiuj is nun estàs sukcese uzataj. Sur lia tombo oni
g r a v u r i s la sekvantan enskribon:
«li rabis al la ielo la armilon de fulmo-tondro»
Tixii estàs la nomo de la unua inventisto de ma ino, kiu funkcias per elektro. Lia ma ino ne estis suflèe elika. P o r tiu celo oni
en kondukis la tiol noxnitan dinamoma inon. Ni ne povas tie i doni
teknikan instruadon, do ni n u r diràs, ke la dinamoma ino kapablas funkciigi t u t a n aron da elektromotoroj.
La dinamo estàs tiu,
kiu produktas la elektran fluon kaj la motoro estàs tiu, kiu movigas la laborantan mashion. La dinamo povas esti movigata u per
vaporma ino, u per akvoforto. La kurento estàs kondukata de la dinamo al la motoro per kondukiloj, kiuj estàs kabloj a simplaj kupraj fadenoj. Anstataíi la komence konata kontinua fluo oni enkondukis la tielnomitan alternan fluon, kiu an a s sian direkton multajn fojojn dum la minuto. La avanta o de tia fluo estàs, ke i disvasti as ne en la interna o de la kondukilo sed sur la surfaco. Tia-
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maniere oni povas konduki altpotencialan
íiuon per tute maldikaj,
sekve ekononiiaj kondukaj fadenoj kaj ia eaergio povas esti transformata en ia uzino nieni, kie i estàs uzata.
M devas nepre konipreiii la gravecon de tiu i metodo. Ni imagu
karbniinejoii en la internajo de montaro, íor de 6iu koniunikilo. Konstruado de íervojo estus tre multekosta entrepreno kaj la presó de
ia ekspluatota k a r b o estus tiel alta, ke oni ne in povus vendi. Eble
ia ekspluato de tLel alte ku a n t a minejo e ne estus ebla pro diversaj íizikaj ka zoj. Oni do devns lasi la nigrajn diamantojn (karbo)
en la internajo de la montaro. K a j n u n veiias la elekrotókniko, kiu
savas por ni tiun ei trezoron. Oni povas bruiigi la karbon sur la
ioko niem, en vaporma inoj a turbinoj, kiuj t u r n a s po teniajn diaamujn. La altpotenciala kurento de tiuj i ma inoj-generatoroj estàs
sendata per maldikaj ladenoj, kompreneble bone izoiitaj de la bomaj
manoj, a r tu o al gi mortigas!—al ia uzinoj, kie Ja transt'ormatoroj
unue transformas ia a i t a n potencialan íiuon je malaltpotenciaia kaj
poste sendas in en la diversajn motorojn, kiuj siavice lunjíciigas ia
diversajn labornia inojn de la nzino. Nia tuta indústria estàs hodia
organizita
tia-maniere.
N i n u r dfivas inencii a n k o r a kelkajn tre interesajn praktikajn
aplikojn de la elektro. El èiojj aplikoj la plej interesaj estàs tiuj
por la telegrafado kaj telefonado sen kaj per fadenoj. Por la telègraf ado seu íadenoj oni a p l i k a s melaltadenon, kies unua p a r t o finigas en la .senda kaj kies dua p a r t o alvenas en la ricev aparatoj.
La senda aparato. konsistas en la t. n. Morse-kontakto,
per kies helpo ni sendas longajn kaj mallongajn kurantojn en la kondukilon,
kiujn la ricevaparato enregistras kiel streketojn kaj punktojn. La
Morse a'ifabeto estàs kunmetita ei konibinajoj de tiaj streketoj kaj
punktoj. La telefono konsistas el du p a r t o j : la telefono niem kaj la
mikrotono a a u s k u l t ü o . Tie èi temas p r i ílekseblaj membranoj, kies
íunkeiadon n i facile komprenas en la íiziko. Lnteresa apliko de la
telefono estis anta ne longe la dissendado de muziko kaj konfereneoj al specialaj abonantoj. iSed tiuj i entreprenoj devas cedi la lokon en la lasta tempo al la Radio. La radio estàs p r a k t i k a apliko
por la publiko de la seníadena telefonado, kiu e s t à s bazita sur la dissendadon kaj ricevadon de elektraj ondoj t r a la etero (spaco). Ni povas k a p t i la ondojn dissendatajn de la diversaj radiostacioj per alieno kaj per ricevaparatoj, kiuj—la sia perfekteco kapablas akcepti
ondojn venintajn de pli malpli g r a n d a distanco. ajnas, ke tiu i
nova tekniko estàs n u r en sia unua fazo kaj ke i multe evoluos ea
la estontaj jaroj. Efektive i estàs mirinda eltrovo. D a n k ' al la Radiofonio la plej modesta familio provas ui la a r t a n muzikon venantan el la efurba opero, la plej malproksime lo a n t a studemulo povas
a skulti la voèon de la plej bonaj proíesoroj. Sed ankora p ü grava
kaj pli serioza estàs la aplikoj de la senfadenaj telefonado kaj tele-
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grafado en la generala traflko. Efektive, la jam ekzistantaj telefonaj
kaj telegrafaj kabloj ne estls sufi aj. Hodia
iuj kursoj de hij gravaj borsoj de la niondo estàs transmetataj per senfadena telegrafado kaj la moderna ekononiia vivo es tus neebla sen tiuj i rapidaj
kaj ekzaktaj sciigoj. Anka la komuniki o d.e la ipoj kun la tero
kaj kun aliaj ipoj estàs efektivigata per senfadenaj telegrafoj: ili
ebligas ekzeniple la redaktadon de gazeto, a p e r a r a n t a sur transoceana ipo kaj enhavanta la plej lastajn novajoijn de la kvin kontinentoj, tiel saine, kiel iu ajn el la grandaj juraaloj de la tero.
La aplikoj de la elektreco ne n u r estàs rimarkindaj sur teknika
kampo. La diversa] fakoj de la scienco uzas la elektrecon kaj novaj
sciencofakoj naski is dank' al la elektreco. Ni jam memoris pri la
eleMroterape tikc kiu k u r a c a s kaj ekzamenas la pacientojn per elektraj kurentoj. Roe.ntgen inventis la radiojn nomitajn X, a pli vulgare Eoenitgen-Eadioj, per kies helpo oni povas travidi la homan korpon
kaj fotògrafa la internajon de la korpo. Sed oni ne n u r povas konst a t i la malsanon per la radioj X sed oni a n k a povas k u r a c i in per
la samaj radioj. Sed la mirindaj radioj, kiuj bone aplikataj kuracas;, malbone aplikataj niortigas. Tiel multaj kujracistoj, kiuj
savis la vivojn de siaj pacientoj per tiuj oi radioj, mortigis sin niem
per ili. Tiuj estàs la veraj viktimoj de la scienco, herooj, pli grandaj
oi re oj kaj generaloj. Iliaj nomoj anka pli longe vivas en la memoro de la homoj... La scienco liodia defendas la eksperimentantojn
per ta gaj rimedoj kontra la dan eraj radioj kaj sajnas ke la lonigia «crio de la viktimoj de la scienco balda tute flni os.
La la kredo de niaj sciencaloj, la lasta elemento de iuj korjioy
estàs la elektrono. Oni ion klarigas verdire per la elektro. La persipektivoj de la elektra scienco estàs senünaj: ni ne povas anta vidi,
kiajn rezultatojn la estontaj jaroj alportos. E s t à s t r e facile eble, ke
iuj son oj de la ianiaj alkemistoj balda reali os pere de la natursciencoj kaj per la tekniko, kiuj m a r i a s b r a k o ce brako, en harmonia
konstrua laboro, por la bono de la homaro.
K a r a j I n f a n o j ! Niaj lecionoj pri la humanista historio fini i s :
mi n u r diris al vi la minimumon. En aliaj fakoj vi lernos ankora
certe pri la samaj aferoj, kaj tiam tio, kio nun ajnas al vi eble ne
tute k l a r a , fari os t r e facile komprenebla. Se vi volas vere proflti el
mia instruado, vi devas konservi viajn kajerojn, de tempo al tempo
rigardi ilin kaj elfe vi devas de nun memstare da rigi la laboron,
se tio interesas vin. Vi devas en viaj liberaj horoj legi pri la historio de la civiliza'cio kaj k u l t u r o kaj vi tianianiere povas kompletigi
viajn notojn kaj desegnojn. Sed vi neniam devas forgesi, ke ne suficas koni la historion, oni devas efe ekkoni la n u n a n staton de la
scio: kaj por tio vi j a havas la plej bonan okazon dum vi estàs studantaj en la lernejo.
JOZEFO
MAJOR.
Piemiita en la XITI* Internaciaj Fioraj Ludoj.

84

KATALUNA ESPERANTISTO

XIV. a i Internaciaj Ludoj
NOVAJ PREMIOJ:
XIL—Premio de Esiperantista Grupo «Nova Stelo» el Barcelono: 50 ptoj. teiuo: la vola.
XIII.—Premio de S-ro S. Ohaler, 50 ptoj. temo: lauvola.
XIV.;—(PUeaniio «Eteiperanltjista Kjlubo Pteilma», 50 ptaj. temo:
laiivola.
VEBKOJ EICEVITAJ (gis la 16 de Majo) : TRIA KAJ KOMPLETIGA LISTO.
28—Kong-Fou-Tsen, devizo: Rudo.| 09—Am<*, se estàs vera...,
devizo: Pasio. 30—Viktimo, devizo: Malamikoj. 31—Mia filineto,
devizo: Patrina Amo. 32—Vila a Anatemo, devizo: Anatemo.
33—Godiva, devizo: Ooventry. 34—La Be o Pentekosta, devizo:
Fortuno helpas kura uloii. 35—Eéspondo neatendita, devizo: Kion
koro sentas, lanigp prezentas I. 36—Kristo venis, devizo: II. 37—
Infana Filosofio, devizo: III. 38—Kristnasko, devizo: IV. 39—En
lulilo..., devizo: V. 40—Nek en la son o, devizo: D: E. 41—Síinkso,
devizo: Savinien
42—Mi ser is vin, ho niia fratanimo, devizo: Homa sorto. 43—Pio, devizo: Pio. 44—Variaaj inanoj, devizo: Varmaj manoj. 45—iSurprizo, devizo: Surprizo. 46—Eenkonti o de
Cindrulino, devizo: Cindrulino^ 47—Infanre ino, devizo: Infanreino. 48—Tradukoj de Aleksandro Sik, devizo: Flam». 49—Tri ISonetoj, devizo: Antònia. 50—Abundo apud abismo, devizo: Abundo
apud abismo. 51—En Maja Tago, devizo: Saluton al vivo I. 52—
Kosmeco, devizo: Saluton al vivo II. 53—AI malsamopinianto, devizo: Al bono por amo. 54—Das Ungetiim, devizo: Verkado ne estàs tiel facila, kiel laboro argila. 55—Poste Bestante, devizo: Oni
ekkonas birdon la flugo, kaj verkiston la plumo. 56—Memorinda boatekskurso, devizo: Ne en unu tago ekkresgis Kartago. 57—
Du apitroj el Fratoj Kamamazov, devizo: Se kion mi ne scias, mi
scius, iuj gesamideanoj min envius. 58—La lasta horo de MataHari, devizo: Flandremulino'. 59—Lilofeo, devizo:
Tamen. 60—
Fra lino Muso, devizo: Bone faru, kaj diri lasu. 61—Orfeó, devizo:
Orfeó. 62—Avino, devizo: iu la sia povo. 63—A tunaj impresoj,
devizo: Manjo. (54—Mezepoka Londono, devizo: anavan Og. 65—
Kanto de Trinkejo, devizo: Ni kantu. 66—Historio kaj efiko de Tabako, devizo: Al sa ulo sufièas aludo. 67—'La balkona sceno el
Borneo kaj Juilieta, devizo: Verona. '68—Mia unua radio-parolado,
devizo: Cigo. 69—La kreskado de bumaneco, devizo: Ni semas kaj
semas konstante. 70—La kokido, devizo: Amo prudenta. 71—La
leciono de la Historio, devizo: D. Ohenem. 72—La Vizio, devizo:
Superas bumaneco, naciecon! 73—-La Fluto, devizo: Pentanto. 74—
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La Majstra verko de l'Dio, devizo: Amanta homo. 75—Kie estàs
feliòo?, devizo: La granda demando.—76—La uzo kaj la maluzo de
la silento, devizo: Silentulo. 77—Bakontoj de esperanta avino, devizo: Ne teutes a u t perfl.ce. 78—La pluvelfino, devizo: La pluvelfino. 79—RubzaM, devizo: Ni estu iuj igefratoj. 80—Malrièa filo,
devizo: Triumfa Amo. 81—La Ofeeidenta Skismo, devizo: Mi kredas en la Sankta Eklezio. 82—Du amaj «Romancoj», devizo: Alma
pa rens Mstoriae. 83—Eivero, devizo: Niaj vivoj estàs fluoj fincelantaj al la maro, kiu estàs mort'. 81—Lanfloro, devizo: Senodora.
85—Eona viro kaj Ha filo, devizo: Grafo Lukanor. 86—Résurekcio, devizo: Amo èion toleras, ion kredas, ion esperas, òion eltenas. 87—Himno de maltrankvilo, frenezo kaj enuo, devizo: Malsana fantazio. 88—Himno de malamo, devizo: Kio estàs pli j u s t a ?
pesimismo au optimismo. 89—Himno de Fajro, devizo: B r u l u fajro, e n niaj koroj brulu eterne. 90—Lamento, devizo: Ne laraiojn,
sed agojn. 91—Al malamiko, devizo: Cu bomaron vi kreis perfekte kaj bele?. 92—La duon-mortiginto, devizo: K i u estàs senkulpa?
Noto.—Tiu òi éstas la lasta listo. Verkoj alvenontaj post la datolimo por la ricevo ne estos konkursataj.
J O A N G I L I NOBTA,

Esperantista

Sekretario.

Akademio

Jen la reznltato de la Elektoj en la L. K.:
Nombro de la L. K-anoj: 126
92
Vo donis
47 voòoj
Plimulto
Estàs
elektitaj:
89 voòoj
S-roj Muènik
88 —
Sabadell
87 —
Drezen
86 —
Bofill M. Granada
85 —
Ghez
84
de Ménil
Zwach
83 —•
81 —
TJitterdijk
78 —
Sepúlveda Ouadra
J e nia granda beda ro S-ro Zwacli mortis dum la balotado. Lia
nomo tamen staros en nia J a r l i b r o 1928.
—

i

AKADEMIAJ DEOIDOJ
La Akadeniio, fidela al la Zamenhofa sis temo por landnomoj kaj
forigante ian a l i a n sorvon, decidis per 15 voòoj k o n t r a ü 2 (Febr.
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1928), ke l a solaj landnomoj, kiujn i povas aprobi estàs t.iuj nome
montri taj en la verketo Pri Landnomoj la sistemo de D-ro Zamerúiof.
G\ a l ï p a r t e opiniis, ke la p a r a g r a f o 15 de la Fundamenta Gramatiko ne estàs tie i aplikebla, kaj i decidís, ke la rimarko (1) de
l'Vortaro de la Oficialaj Radikoj (p. 31) kaj de klasika Libro ,(p. 119),
kiu estis n u r koanentaria noto de l'Prezidanto, estàs nuligota.
Malprave oni ripro as la Akademion, ke i estàs tro konservema, ke i nenion faris.
Tro k on ser venia! sed kial do, se oni deziras esplorojn pri difiaiitaj liugvaj deniandoj, pri ia aai o en nia Kegularo, oni ne uzas
lojale la rirnedojn m o n t r i t a j n en la p a i a g r a f o 15—23 de òi tiu Eegularo?
Gi nenion f a r i s ! 'Ou nenio: la longa laboro de la Korektoj de la
erdraj tradukoj en U. V., la Aldonoj, la Vortaro de la Oficialaj Radikoj, la eldonado de Klasika Libro en 6 lingvoj (la tradukoj en 1
aliaj lingvoj estàs pretaj, n u r mono mankas) ; u nenio la grava,
multnombra, p r i v a t a korespondado prilingva de kelkaj Akademianoj,
kaj l a j a r a j E a p o r t o j ? Prof. Grosjean-Maupin p r e p a r a s nun novan
Aldonon al nia Vortano!
Trankvile, senbrue i efektive labora s kaj n e meritas la ripro on
p r i nelaboremo, a r i rifuza's preni sur sin taskon, kiu ne, nepre
ne, estàs la ia rplirapidigi la evoluon de la lingvo!
Sen ia ajn kompensajo, sen rekompenco la Akademianoj donacas
al E s p e r a n t o la tempon, kiun lasa's al ili libera, iíiaj prolfesiaj okupoj: pagata estàs neniu el ili. Mi ne insistas.
La JdrHbro J928 aperos tuj post la elektoj.
Ni trankvile, sen anceli e iru nlan r e k t a n vojon: per disciplino,
per urnieoo ni venkos iujin momentajn malfacila ojn.
Via trc fidele
TH. CART.

Pri la Movado
FESTO
E BARCELONA
STELO
Kiel ni j a m anoncis en nia lasta numero, la Grupo BARCELONA STELO sukcese festis la XIX"n, datrevenon de sia fondi o.
La ll.*n. de Aprilo èe la g r a p a sidejo, a n t a
multenombra
òeestantaro, oni prezentis la komedion «Amors Esperantistes» kies
aram on faris a n t a kelkaj jaroj nia kunsocietano Gili Norta. Gi
estis korekte ludata kaj ni sendas niajn gratulojn al samideanoj
kaj grupanoj F-ino Coll kaj S-roj J u a n kaj Cantó pro ilia sukceso.
Poste oni prezentis alian k a t a l u n a n komedion, ludinte in la
t e a t r a fako de la «Unión Cooperatista Barcelonès» kiu honore partoprenis la feston.
Anka t r e bone sukcesis la kantoj de S-ro Badia. Li kantis
n i a n Himnon, S a n k s t a n Lu ion kaj T a n n h a u s e r ' on iuj en Espe-
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ranto, meritinte grandan apla dadon. Li bone interpretis kaj korekte k a n t i s tiajn verkojn.
Samideano J u a n legis du poeziajojn en korekta formo, inalgra
li estàs n u r lernanto de Esperanto de a n t a t r i monatoj.
Fine oni dancis is frumatene kaj la festo plene konitentigis
iujn eestintojn.
Ni denove senda s al Barcelona Stelo la esprimojn de nia simpatio, dezirante multajn sukcesojn kaj ke duni multaj a ü a j jaroj
povu ankora festi pliajn datrevenojn.
IPïi U. E. A.—Ni ricevis flugfolion, khi ja povus esti nomata preska . bro uro, subskribitan de S-ro Delanoue efdelegito de tiu societo en Francujo kaj de kelkaj menibroj kiuj protesta s kontra la
administrado de U. E. A. kaj la k o n t r a k t o de Hèlsinki. Ni beda r a s
ke la diskuto pri la landnoma afero kondukis a l tiu .èi pli grava disputado kaj volas esperi ke en la Antverpena Kongreso kun bona volo
kaj iom da eedo èiuflanke oni sukcesos denove éstigi ordon pri la
organiza demando.
ANTVERPENA
KONGRESO.—Jam
420 ali oj alvenis por la
Universala Kongreso okazonta en Beligujo tiun èi j a r o n ; el nia lando
estàs 0 ali oj. La Otrganiza Komitato zorgas p r i la enlogado de la
ali intoj kiuj faris mendon anta la 15* de J u l i o . Ni rekomendas
al niaj kimfederaeianoj kiuj inteneas veturi al Amtv-erpeno ke ili
àliga kiel eble plej baldaü por faciligi tiel l a ilaboron de la Loka
Komitato.
INTERNAÜIAJ
FLORAJ
LTJDOJ —La Loka Komitato de nia
Kongreso de Vinaroe sciigis nin ke gi kolektis jam dek kvin premiojn por la Floraj Ludoj, kio estàs kontentiga frukto de ia laborado. En nia venonta numero ni donos pli da detaloj.
ACADÈMIA
ENCICLOPÈDICA
ESPERO.—-La
6*n de Majo,
matene je la 11*, okazis en la salono de tiu societo, Str. La Internacional !)5, bajos, propaganda kunveno en kiu paroladis S-roj Valdepekas, Alberich, Rocamora kaj Dalmau. La a dantaTO montri is
tute favora al E s p e r a n t o kaj kontraii la ida 'skismo kiu de post kelka tempo agitadas en Barcelono. Kiel rezultato de la kunveno kur'so
estàs matfermita en tiu societo.
RADIO.—La 21*n de Majo S-ro S. C'haler faris paroladon anta
la mikrofono de Radio Barcelona pri Vinaroe la urbo de nia kataluna kongreso. Rimarkinde estàs ke post duonhoro li ricevis gratulan telegramon de liaj amikoj en Vinaroe.
NOVA FEDERACIÓ
DE KATALTJNAJ
ESPERANTISTOJ.—
La barcelonaj gazetoj konigis al ni la intencon de la grupo Fajro,
t.fe. S-ro Rocamora, starigi tiun i federacion kiu
kompreneble
naski as por plenigi g r a n d a n mankon en nia lando. La la gazetoj jam ali is S-roj Gorgues kaj Anglada. Ni n.e dubas ke kun tia
a n a r o la nova federació grave a n t a enpu os la movadon.
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Respondo al Espero Katolika
En la lasta numero de tiu i gazeto estàs publikigita artikolo
kun la pse doniino Kata Luno kiu riproéas nian organon. Kat. Esperantisto kaj persone nian Direktoron pro rompo de ne traleco koncerne religiajn dogmojn.
Ni devas unue diri ke neniam oni legis en nia gazeto redakcian
lendenean artikolon kaj ke la direktoro, kiu necese ne devas opinii
same kiel liaj kimlaborantoj, povas nur respondi pri tio kion li mem
persone redaktis.
Koncerne la publikigon de la «Skizo de Humanista Historio» de
IS!-ro Majoi- kies lastajn apitrojn ni donas hodia , ni tre volonte voltts scii en kiu loko ili kontraiídiras la katolikan dognion. Ja S-ro Kata Luno mem rekono's ke li estàs tro anta videma kiam li skribas en
ESPEKO KATOLIKA ke ne pro la publikigita parto, kiu nenioii
enhavas i-ipro inda, sed pro la puMikigota parto mi protestas». Kio
donas al li rajton anta scii la enhavon de ankora publikigotaj apitroj kaj pri afero ankora nelegata anta meti opinion? Se S-ro
Major apartenas al Ooanoto tio estàs persona afero lia kiu neniel
povis nek devis influi sur la publikigo de tiu i .cetere bonega verko.
Pri la publikigo de la verkoj premií ta j en la Floraj Ludoj, ni
devas diri, ke nia deziro estus vidi iujn verkojn kune publikigitajn
en unu volunio, sed car tio estàs por la nuna momento neebla, necese
estàs fari elekton inter ili kaj oni facile komprenos ke la literatura
valoro estis iam la faktoro kiu decidigis la elekton, krom en tiuj
okazoj en kiuj bedaiírinde la amplekso de la verkoj, la nianko de
masinskribad.0 kaj la malgrandeco de la pa oj de KAT. ESPEBANTISTO malpennesis la publikigon.
Koncerne la tradukon de verko de kondamniía a toro, kiun, la
viaj vortoj S-ro Kata Luno, S-ro Solà profltis la okazon esti la Direktoro de K. E. por publikigi sur la pa oj de tiu gazeto, ni devas
diri ar ajne S-ro Kata Luno ne kura is ke la a toro estàs ne alia
oi la famekonata moderna pensulo Maurice Maeterlinck.
Pri moi-aleco a malnioraleco de iu publikigita poezio oni povus
longe diskuti sed ne ajnas al ni t'" la gusta loko por tio. Private
ni tre volonte tion farus.
'S-ro Kata Luno sendube legis kelkafoje la gazetoju au bro urojn
sennaciulajn kaj sendube anka miris pri la atakoj de sennaciuloj
kontra la neutraLa movado esperantista. Se tion li faris li ne koleros kiam ni diràs al li ke en lia artikolo kaj lia sinteno kontra ni
oni trova.s strangan similecon al la konduto de tiuj sinjoroj.
LA

REDAKCIO.

El Comitè Directiu de la K. E. F . lia rebut el següent comunicat:
GOBIERNO CIVIL D E LA P R O V I N C I À D E
(«Secretaria General.

BARCELONA
Número 4.094

Teniendo en euenta que la redaeción de los estatutos de e'sa
Federaríem pueden d a r higar a coni'usiones que eonviene prevenir,
me dirijo a V. jpara significarle deberàn aiga•egar uii articulo en el
que se baga constar que, p a r a cuanto se l'efiera a las relaciones internacionalcs estableceran relaciones de solidaridad con las demàs
a.soeia'ciones con la misma fmalidad estableeidas en e'l resto de E«paiia, o sea, que eonste desmentido de una manera categòrica que a
la sombra de una entidad al parecer cultural se elfeetúan tiabajos
para què cunda el desafecto y desunión entre regiones que son hermanas.
Sírvase aieusarme recibo de la presente eomunicación a la que
darà cumplimiento en términos de quinto dia.
Dios guarde a V. muclios aíïos.
Barcelona 1 de J u n i o de 1928.
J. Jfiians del Bosch.
Forma>ndo por lo t a n t o parte integral de la Asociación Esperantista de E'spana y dejando de Uamarse Catalana.
Sr. Presidente de la Federación Catalana Esiperantista.
Jen la t r a d u k o en E s p e r a n t o de la i supra komunikajo:
PROVINiGESTRO DE LA BARCELONA PROVINOO
Generala Sekretario.
Número 4.094
Konsiderante ke la redakto de la regularo de tiu èi Federació
povas konduki al eraroj. kiujn oni devas anta gardi, mi t u r a a s
min al Vi por sciigi Vin ke Vi devas a Idoni artikolon per kiu oni
vldigos ke, pri io koncernanta la internaciajn rilatojn Vi starigos
solidarecon k u n la ceteraj societoj kiuj kun sarna celo funkeias en
l a cetera Hispanujo, tio estàs, ke estos formale malkonfesate k e
en la ombro de ajne ku'ltura societo oni labora* por la plikreskigo
de malamo kaj malkuni o inter frataj regionoj.
Bonvolu atesti pri tiu i komunika o kiu devas esti plenumita
en la dauro de kvin tagoj.
Dio Vin fiardn multajn jarojn. Barcelona la l ' n de J u n i o 1928".
./. Milans del Bosch.
iSekve kun plena ali o al la Hispana Esperan tista Societo kaj
ne plu sin nomante K a t a l u n a .
S-ro Prezidanto de la K a t a l u n a E s p e r a n t i s t a Federació.

Al tïu

i komuiiika o nia l'rezidanto respondis jene:

El iafraserito iDelfín Dalmau J a n e r , yer-ino de esta ciudad según cèdula personal, ela se 11" n.° 17.597, presiderite de «Kataluna
Esperantista Federació», tiene el lionor de acusar recibo de su
atenta eomunl•iación de 1 de J u n i o corriente, relativa a la actuarien de diclia entidad, y se complace en eomunicarle que en obediència a la's ordenes de V. E. queda tachada la palabra Kataluna
q Catalana de nuestra Federat ión Esperantista. y que en la pròxima reunión de sus asoeiados anunciada y organizada en Vinaroz
—rfuera de Cataluiía. como otras veces en Palma de Mallorca y Sóller—se Sionietera a estudio la forma de reglamentar las demas indicaciones de V. li.
E n todo caso. el hecào de que nuestra F e d e r a ' i ó n sea de objetrvo exíluídvainente esperantista, como lo prueba la adliesion a
ella de esperantdstas baleares, Talencianos, aragoneses, Castellanos,
etc. residentes en el territori» que le asignan sus Estatutos, el hecho de que sus Congresos sean organizados y defendidos por eonejales y alcaldes gubernatiyos actuales <'omo ocurrió en Santa Coloma de F a m e s en 1926, y es el caso del Congreso de bogano en
Vinaroz. pue&e ofrecer garantia del leal proceder de los componentes dè esta Federación y de que no pueden liallar la .menor pposición
cuantas ordenes emanen de V. E. dirigidas a la entidad que me
cabé el honor de presidir.
Con el debido reSipeto saluda a Y. E. que T)ios guarde mnclios
anos.
El Presidente de la Federación E s p e r a n t i s t a
Delfí
Dalmau.

Nov es

dii c i o n s

(Esperanto).
Z A M E N H O F R A D I K A R O . Wiister. Amb derivacions, 85 pàgines. Preu, 9 pessetes.
PALACO DE DAN EEO. Wagn.ealls-Payscn. Enquadernat amb
tela. Preu, 9 pessetes.
M A S I N F A K A E S P E R A N T O VORTARO
PRIEDEMEXTA.
Wüster. S9 pàgines en rústica. Preu, 3 pessetes.
N o t a : Qal afegir el 5 per cent dels preus senyalats, per les
despeses de correu, en cas d'ésser els llibres enviats fora de Barcelona. Cal que Padressa sigui ben clara.
Dirigir-se a F e r d . MONTSERRAT,
VillarroeL, 107, 2.°, 2,'
Barcelona. I B E R I A E S P E R A N T O SERVO.
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