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EDITORIAL 

Amb esperit de sacrifici i desitjant salvar la “Federacio Espe- 

rantista Catalana” de la mĉs forta crisi que mai hagi sofert, em- 
prenem altra vegada la publicació d'aquesta revista. 

Volem fer-la servant fidelitat a la tradició de la K. E. F. i mos- 
trant una continuitat encoratjadora... Però no podem fer-nos soli- 

daris dels qui darrerament han prostituit la nostra ànima i han ig- 
norat la història de la nostra Federació i de la nostra Revista. No 
es podran queixar, doncs, que els foragitem de la nostra llar i de 
la nostra memòria. 

Considerem autèntics els números de l'òrgan oficial de la R. E. 
F., que indiquem a continuació, publicats en diverses èpoques sota 
la direcció de Domènec Sardà, Frederic Pujulà, Josep Grau Casas, 
Marian Solà, Jaume Grau Casas, Delfi Dalmau i S. Alberich Jofre: 

“Kataluna Esperantisto”. (Primera ĉpoca). Nŭms. 1-71. 

“Bulteno de la K. E. F.” Nŭms. 1-13. 
“Kataluna Esperantisto”. (Segona ĉpoca). Nŭms. 1-36. 
“L'Esperantista Catala”. Nŭms. 1-3. : 
“Kataluria Esperantisto". (Tercera època). Núms. 1-48. 

I com que han sortit, en total, 171 números genuins del nostre 
òrgan oficial, donem al present quadern de “KATALUNA ESPE- 

RANTISTO” el número 172. 

Des d'ara “Kataluna Esperantisto” sottiri cada dos mesos, en 
quaderns de 16 pàgines. Subscripció: Ptes. 5 a l'any. (La subscrip- 
ció corresponent al segon semestre de l'any actual, val solament 
Pessetes 2'50). Del sosteniment i administració de la mostra revista,
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en tindra cura la “Eldona Fako” de K. E. F., autonoma, amb caixa 

a part. 

El pertànyer a la Federació (sense tenir dret a la revista, a la 

qual cal subscriure's a part), costa Pessetes 2'50 cada any per als 

esperantistes que no pertanyen a cap grup, o Pessetes 0'30 cada tri- 

mestre per als esperantistes que acrediten pertànyer a un grup. 

Volíem fer en aquest número la ressenya del darrer Congrés i 

Jocs Florals Internacionals, de Vinaroc; però no ens ha estat pos- 

sible trobar el material necessari. Consti, doncs, que nosaltres no 

negligim aquest assumpte. 

Si algú sap a mans de qui han anat a raure la Memòria del Se- 

cretari dels Jocs Florals, el Discurs del President, la poesia gua- 

nyadora de la Flor Natural i altres treballs premiats, li agrairem 

que ens ho digui. 

Creiem que la nostra Revista, en la seva modesta forma actual, 
té l'existència assegurada. Però ens cal l'ajut de tots els esperantis- 

tes de terres de llengua catalana, que mai no han negat llur coope- 
ració a tota obra profitosa per a l'Esperanto. Preguem a tothom la 
tramesa de l'import de la subscripció, i agrairem, als qui poden 

fer-lo, un donatiu exclusivament destinat a fer viure "Bataluna Es. 

perantisto". 

No volem fer promeses. Hom anirà constatant les realitats. Ens 
proposem reconquerir el terreny perdut i, encara, eixamplar el nos- 
tre camp d'acció. Cal solament que el fervor reneixi en tots els 
cors, i que entre els lectors de “Kataluna Esperantisto” i els qui 
malgrat la feixuga tasca quotidiana trobem temps per a redactar-lo 
i administrar-lo, hi hagi una comunicació vibrant, cordial, entu- 
siasta... 

  

MONDONACOJ POR “KATALUNA ESPERANTISTO” 

Joan Gili Norta . . . . . Pesetoj 25 

Eduard Capdevila. . . . . er DD 

Jaume Grau Casas . . . , 2 25 
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PRI IBERIA KONFEDERACIO 

Nun kiam nia “Kataluna Esperantista Federacio” denove re- 
prenas sian tradicion — longe forlasitan pro la hontigaj cirkons- 
tancoj en kiuj vivis nia nacio dum ses longaj jaroj—,prezentiĝas 
al ni, katalunaj esperantistoj, problemo kies solvo urĝe devas esti 
serĉata. Nome, tiu pri la konfederaciiĝo de la naciaj esperantaj 
organizaĵoj ekzistantaj en Iberio. 

Ke tiu afero estas gravega kaj urĝa, estas ja en la konscio de 
ĉiu kiu sin nomas esperantisto en la Iberiaj landoj. Unuigo estas 
fortigo; fortigo kunportas efikon kaj sukceson... 

Sed, tial ke kelkajn fojojn dum malmulta nombro da jaroj mal- 
sukcesis la klopodoj de eminentaj katalunaj kaj eksterkatalunaj 
samideanoj, starigi Iberian Esperantan Konfederacion, mi timas 
saman malsukceson en la nuna momento, se el inter la kataluna 
kaj eksterkataluna esperantistaro ne malaperos la malkomprena- 
ĵoj ĝis nun apartigantaj la konfederaciiĝontojn. 

Por helpi, laŭ mia povo kaj mia scio, al plena interkonsento 
de unuj kun la aliaj, jen mi volas nun elmontri kion mi farus se 
nur de mi dependus la serĉata solvo. Unue mi diros kion devus 
fari la katalunoj, poste kion mi farus estante eksterkataluno. 

Mi, kiel kataluno, antaŭ ĉio rekonus la fakton ke mia nacio 
apartenas ankoraŭ, laŭleĝe, al difinita ŝtato, kaj sekve de tiu re- 

kono mi konkludus ke unuiĝo kun la aliaj samŝtataj esperantistoj, 
forte efikus la poresperantan laboradon, precipe en ofcialaj ron- 
doj. Eĉ, se tro malfacila estus la starigo de Iberia Konfederacio 
— ĉu pro neekzistado de organizaĵo em iu iberia nacio, ĉu pro 
aliaj kaŭzoj —, mi ne kontraŭstarus la fondon de hispanŝtata kon- 
federacio. 

Por mia sincera kaj entuziasma kunlaborado kun la eksterka- 
talunoj, mi nur proponus la akcepton sine qua non de tio, kion 

mi akceptus se mi estus eksterkataluno. 
Se mi estus eksterkataluno, antaŭ ĉio rekonus: 
Unue: La fakton ke en la nuna hispana ŝtato ekzistas diver- 

saj nacioj. Por ni, esperantistoj, la nacioj distingiĝas laŭ lin- 
gvoj. 

Due: Ke tiuj diversaj nacioj rajtas organizi sian poresperan- 
tan agadon tute libere kaj sendepende. Apartenado aŭ neaparte- 
nado al enŝtata konfederacio, dependas rekte de ili kaj neniam 
neapartenado rajtigus la aliajn federaciojn aŭ konfederacion, in- 
vadi la teritorion de la rifuzinta organizaĵo. 

Trie: Ke, sekve, la starigota konfederacio sin devus regi per 

regularo tia, en kiu klare kaj nepre estus deklarata tiu aŭtonome- 
co de la naciaj federacioj, en ĉiuj aspektoj, kaj en kiu estus evi- 

tata la ebleco de centralismo, kiu povus kunporti la danĝeron de



    

  

   
KATALUNA ESPERANTISTO 

  

4 

diktatoreco de ia organizaĵo aŭ individuo super la tuta konfede- 

racio. 

Mi tute sincere opinias, ke sur tiu reciproka interkonsento oni 

povus entrepreni la taskon realigi la Iberian Konfederacion, en. 
plena konkordo kaj amikeco, kun la certeco pri sukceso kaj pro- 

fito por Esperanto. ĝ 

Artur DOMENECH MAS 

DUA ELDONO DE “KATALUNA ANTOLOGIO” 

Ni ĝojas sciigi niajn legantojn, pri tio ke estas jam maŝin- 

kompostita pli ol la duono de la teksto de “Kataluna Antologio” 

kaj baldaŭ oni komencos la presadon en la bonega presejo “Tipo- 

grafia Catalana”. 
La eldono konsistos el 1.500 ekzempleroj, en tre bona papero, 

kaj estos farata de “Editorial Ibĉrica”. 

La nombro da paĝoj estos 416, kiel en la unua eldono; estis 

neeble, pro manko de loko, enmeti en la duan eldonon de K. A. 

novajn aŭtorojn. Espereble, post sukceso de tiu dua eldono, oni 

faros aldonon al la “Antologio”, ebligontan plenan superrigardon 
al la vasta panoramo de la kataluna literaturo. 

PRIMER MANUAL D'ESPERANTO 

Jam aperis la kataluna traduko de la fama franca lernolibreto 
“Premier Manuel d'Esperanto”, vulgare konata sub la nomo “Ru- 

ĝa Broŝuro”. ; 
Ĉiuj konas la plenan taŭgecon de tiu lermolibro, ne sole rilate 

al ĝia didaktika aranĝo, sed ankaŭ rilate al ĝia ekstrema konci- 
zeco. 

La prezo de ĉiu ekzemplero estas 25 centimoj, kaj oni faras 

al la Grupoj 20 90 rabaton. Aĉetu kaj disvastigu grandnombre 
nian Ruĝan Broŝuron! . 

La eldono estas farita de la Eldona Fako de “Kataluna Espe- 

rantista Federacio”. La adaptaĵo, de S-ro J. G. C.   
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LA ELSORCIĜO, de Pierre Loti 

(Romano pri la modernaj turkaj haremoj.) 

Andreo Lhĉry, konata romanverkisto, tede malfermadis siajn 
poŝtaĵojn, en pala printempa mateno, apud la bordo de Biskaja 
maro, en la malgranda domo kie lia lasta fantazio tenis lin pres- 
kaŭ fikse, de post la lasta vintro. 

“Multe da leteroj, tiun ĉi matenon, li sopiris, tro da leteroj.” 
La tagojn kiam la leterportisto alportis pli malmulte da ili, li 

ankaŭ ja ne estis kontenta, kredante sin subite izola en la vivo. 
Virinaj leteroj, plej ofte, unuj kun subskribo, aliaj ne, alportan- 

taj al la verkisto la incenson de ĝentilaj intelektaj adoradoj. Pres- 
kaŭ 'ĉiuj komenciĝis tiel: “Vi certe miros, sinjoro, vidante la 
skribaĵon de virino kiun vi tute ne konas.” Andreo ridetis de tiu 
komenco: miro, ha! ne, jam de longe li ĉesis miri pro tio. Poste, 
ĉiu nova korespondantino, kiu ĝenerale kredis sin la sola en la 
mondo suĥĉe kuraĝa por tia entrepreno, neniam ŝparis tiun fra- 

zon: “Mia animo estas fratineto de la via; neniu, mi povas tion 

certigi al vi, iam komprenis vin kie] mi.” Al tio Andreo tute ne 

ridetis, malgraŭ la malnoveco de la aserto; kontraŭe li sentis sin 

kortuŝata. Kaj, cetere, la konscio kiun li havis de sia influo super 

tiom da disaj kaj por ĉiam malproksimaj kreitaĵoj, la konscio de 
sia parto de respondeco en ilia evoluado, ofte revigis lin. 

Kaj, ankoraŭ, inter tiuj leteroj, troviĝis kelkaj tiom malafektaj, 
veraj helpopetoj, adresataj al pli granda frato kiu ne povas ne 
kompreni kaj kompati! Tiujn ĉi Andreo Lhĉry flankenmetis, jam 

ĵetinte al paperkorbo tiujn afektajn kaj banalajn; li konservis ilin 
kun firma intenco respondi. Sed, plej ofte, ve! tempo mankis, kaj 

la malfeliĉaj leteroj amasiĝis, baldaŭ dronis sub la fluo de la se- 

kvantaj kaj estis forgesataj. 
La poŝto de tiu mateno alportis leteron stampitan el Turkujo, 

kun poŝta stampo kie oni legis, pure kaj klare, tiun nomon ĉiam 
konfuzigan por Andreo: Stambul. 

Stambul! En sola tiu nomo, kia elvokanta sorĉo!.. Antaŭ ol 
ŝiri la koverton de tiu, kiu ja povis esti tute senvalora letero, An- 
dreo haltis, traskuata subite de tiu ektremo, ĉiam la sama kaj de 
esence neesprimebla speco, kiun li ĉiam spertis kiam Stambul el- 
vohigis neatendite en la fundo de lia memoro, post kelkaj tagoj: 
da forgeso. Kaj kiel, jam tiel ofte en revo, urbosilueto skiziĝis 
antaŭ liaj okuloj, kiuj la tutan teron travidis, kiuj trarigardadis 

la senfinan diversecon de la mondo: la urbo de minaretoj kaj 
kupoloj, la majesta kaj unika, la ankoraŭ senkompara en sia 

neevitebla kadukeco, konturiĝanta en la ĉielo, kun la lazura cirklo 

de Marmara fermanta la horizonton... 
Antaŭ dekkvino da jaroj, li kalkulis, inter siaj nekonataj kores- 

pondantinoj, kelkajn belajn senokupulinojn el turkaj haremoj;
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unuj koleris, aliaj amis lin kun konsciencriproĉoj, ĉar li ra- 

kontis en sia unua juneca libro sian aventuron kun iu el iliaj hu- 
milaj fratinoj; ili sendis al li sekrete intimajn paĝojn per neko- 
rekta sed ofte adorinda franca lingvo; baldaŭ, post interŝanĝo de 
kelkaj leteroj, ili silentis kaj refalis en la netuŝeblan misteron, 
konfuzaj pripensi sian trokuraĝon kvazaŭ ĝi estus mortpeko. 

Fine li ŝiris la koverton stampitan en la kara malproksima lan- 
do, — Raj la enhavo unue levigis al li la ŝultrojn: ha! ne, tiu sin- 

jorino ja amuziĝis per li! Ŝia lingvo estis tro moderna, ŝia fran- 
caĵo tro pura kaj tro facila. Kvankam ŝi citas ja la Koranon, no- 
migas sin Zahidĉ Hanum, kaj petas respondon “poŝte restante” 

kun singardemo de Ruĝhaŭtulo en rabado, tio estas nur sendube 
iu vojaĝantino travizitanta Konstantinopolon, aŭ la edzino de am- 
basadora subsekretario, kiu scias? aŭ kredeble orientulino eduki- 

ta en Parizo? 
La letero, tamen, entenis ĉarmon kiu efikis, ĉar Andreo, preskaŭ 

malgraŭ si mem, respondis tuj. Kompreneble decis ja atesti sian 

konon pri mahometana mondo kaj diri, tamen ĝentile: “Ĉu vi, 
turka virino! Ne, vi scias, mi ne lasas min tiel facile trompi!...” 

Nekontestebla, kvankam neverŝajna, estis la ĉarmo de tiu le- 

tero... Ĝis la morgaŭa tago, kiam, kompreneble, li ĉesis pensi pri 

ĝi, Andreo havis la nedifinitan senton ke io komenciĝis en lia vivo, 
io kio havos sekvon, sekvon de dolĉeco, de danĝero kaj malĝojo. 

Kaj ankaŭ, tio estis ja kvazaŭ alvoko de Turkujo al la homo 

kiu tiom ĝin amis iam, sed kiu ne plu revenis tien. La Biskaja 
maro tiun tagon, tiun duban aprilan tagon, en la ankoraŭ vintra 
lumo, subite naskis melankolion netolereblan al liaj okuloj, maro 
pale verda kun la grandaj kirloj de ĝia preskaŭ eterna ondegado, 
faŭko malfermiĝanta super grandegaĵoj tro senfinaj kiuj allogas 
kaj malkvietigas. Kiel la Marmara memore revidata, estis pli 
milda, pli paciga kaj reviga, kun tiu Islama mistero ĉirkaŭ ĉiuj 
ĝiaj bordoj! La baska lando, kiu iam lin tuŝis, ne plu ŝajnis inda 
por restado; la spirito de la malnova tempo kiu, iam, ŝajnis al li 

vivanta ankoraŭ en la pireneaj kamparoj, en la malnovaj najbaraj 
vilaĝoj, —eĉ antaŭ liaj fenestroj, tie, en tiu antikva urbo Fonta- 
rabie, malgraŭ invado de malsaĝaj. vilaoj, — la malnova baska spi- 
rito ne, hodiaŭ ne plu estis retrovata de li. Ho! tie, malproksime 
en Stambul, kiom pli multe troviĝis da pasinteco kaj da malnova 
homa revado, persistanta en la ombro de la altaj moskeoj, en la 

stratoj per silento premantaj, kaj en la senfina regiono de tombe- 
joj kie lampetoj kun flava flameto vespere eklumas milope por la 

animoj de l mortintoj. Ho! tiuj bordoj kiuj rigardas sin unu la 
alian, Eŭropo kaj Azio, montrantaj unu la alian minaretojn kaj 

palacojn laŭlonge de Bosforo, kun senĉesaj aspekto-ŝanĝoj, laŭ lu- 
dado de la orienta lumo! Apud la mirpejzaĝo de Oriento, kio pli 
malbrila kaj pli akra ol tiu golfo de Gaskunjo! Kiel do li restis 

tie ĉi anstataŭ esti tie, malproksime? Kia malsaĝaĵo perdi ĉi tie
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la mallongajn tagojn de la vivo, kiam tie malproksime sidas la 

lando de facilaj ensorĉoj, de malgajaj kaj dolĉegaj ebriiĝoj per 

kiuj oni forgesas la forglitadon de la tempo!... 

Sed, tie ĉi, apud tiu senkolora golfo, frapita de la batoj kaj 

ondegoj de Oceano, liaj okuloj malfermiĝis al la spektaklo de la 
mondo, tie ĉi la konscienco estis al li donata por la daŭro de kel- 

kaj preterpasantaj sezonoj; do, ĉion el tiu ĉi lando li amegis ta- 

men, kaj li sciis ja ke tio mankis al li kiam li troviĝis aliloke. 

Tiam, en tiu aprila mateno, Andreo Lhery sentis ankoraŭ unu 
fojon la nekvietigeblan suferon esti disvaginta tra ĉiuj landoj, 
esti estinta nomado sur tuta tero, alkroĉante sin tie kaj tie ĉi per 

la koro. Mia Dio, kial li devis nun havi du patrujojn: sian pro- 
pran, kaj ankoraŭ alian, sian patrujon en Oriento? ... 

II 

Aprila suno, el sama aprilo, sed el sekvanta semajno, atingan- 
ta tra kribrilo de kurtenoj kaj muselinoj, la ĉambron de dormanta 

junulino. Matena suno, alportanta, eĉ tra kurtenoj, kovriloj, kra- 
doj, tiun efemeran ĝojon kaj tiun eternan trompon de la surteraj 
renoviĝoj, per kiuj ĉiam lasas sin logi, de la mondkomenco, la 
simplaj aŭ malsimplaj animoj de la kreitaĵoj, animoj de homoj, 
animoj de bestoj, animetoj de la kantobirdoj. 

Ekstere, aŭdiĝis la bruo de la ĵus alvenintaj hirundoj kaj la 
obtuzaj frapoj de tambureto frapata laŭ orienta ritmo. De tempo 
al tempo ankaŭ blekegoj altiĝis en la aero kvazaŭ forblovitaj de 
monstraj bestoj: voĉoj de rapidantaj kurierŝipoj, krioj de vap- 
orfajfiloj, atestantaj la ekziston de haveno, granda haveno frene- 
za de movado; sed tiujn alvokojn de la ŝipoj, oni aŭdis venantajn 
el malproksimo kaj el malsupre, tiel ke oni sentis sin en trankvi- 
la kvartalo, sur iu monteto super la maro. 

Eleganta kaj blanka, la ĉambro kien enpenetris la suno kaj kie 
dormis tiu junulino: tre moderna, meblita per la falsa naiveco 

kaj la ŝajna arkaismo kiuj prezentis ankoraŭ en tiu jaro (jaro 
1901) unu el la lastaj rafiniĝoj de niaj dekadencoj, kaj kiu estis 
nomata la “nova arto”. Sur blanke lakita lito,— kie nedifinitaj 
floroj estis skizitaj, kun miksaĵo de primitiva mallerteco kaj de 
japana trorafiniteco, de iu laŭmoda dekoraciisto el Londono aŭ 

Parizo, —la junulino dormis ankoraŭ: meze de la malordo de la 

blondaj haroj, tute malgranda vizaĝo, el rava ovalo, el ovalo tiel 

pura ke oni dirus ke ĝi estas ja vaksa statueto, iom neverŝajna 

pro troa beleco; tute malgranda nazo el preskaŭ tro delikataj flan- 
koj, nepercepteble kurba laŭ falkobeko: grandaj okuloj de virgu- 
lino, tre longaj brovoj kliniĝantaj al la tempioj kvazaŭ tiuj de 

la Virgulino de la Doloroj. Tro da puntoj eble en tukoj kaj ku- 
senoj, tro da brilantaj ringoj en la delikataj manoj, kuŝantaj sur 
la atlasa kovrotuko, tro da riĉaĵo, oni dirus ĉe ni, por tiel juna
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infano; ekster tio, ĉio estis ja konforma, ĉirkaŭ ŝi, al plej lastaj 

konceptoj de nia okcidenta lukso. Tamen en la fenestroj troviĝis 

tiuj feraj vergetoj, kaj ankaŭ tiuj lignaj kradoj —nemoveblaj, 

neniam malfermotaj,— kiuj verŝis super tiun helan elegantecon 

ian malkvieton, preskaŭ karceran korpremon. 

Kun tiu tiel radianta suno kaj tiu ĝojega deliro de hirundoj 

ekstere, la junulino dormadis sufiĉe malfrue, per peza dormo en 

kiun oni falas subite je la fino de sendormaj noktoj, kaj ŝiaj oku- 

loj montris bluringon, kvazaŭ ŝi estus hieraŭ longe plorinta. 

Sur malgranda blanke lakita skribotablo, forgesita kandelo bru- 

lis ankoraŭ, inter manskribitaj folioj, tute pretaj leteroj enfermi- 

taj en kovertoj kun oraj monogramoj, Ankaŭ troviĝis tie muzik- 

papero sur kiu notoj estas skribaĉitaj, kvazaŭ en febro de kompo- 
nado. Kaj kelkaj libroj kuŝis inter delikataj luksaĵoj el Saksujo: 

la lasta el Grafino de Noailles, apud la poeziaĵoj de Baudelaire 
kaj de Verlaine, la filozofo de Kant kaj tiu de Nietzche... Sendu- 
be, patrino ne troviĝis tie por prizorgi la legaĵon, moderigi la 

survarmiĝon de tiu juna cerbo. 

Kaj, tre strange, en tiu ĉi ĉambro kie iu ajn dorlotata Pariza- 

nineto sentus sin oportune, tre neatendite super tiu blanke lakita 
lito, enskribaĵo laŭ arabaj literoj vidiĝis, en la loko mem kie ĉe 
ni oni alkroĉus eble ankoraŭ la krucifikson: enskribaĵo brodita per 
oraj fadenoj sur emirverda veluro, frazo el Mahometa libro, kun 

kurbaj literoj desegnitaj laŭ malnova kaj valora arto. 

Duonfrenezaj kantoj kune komencitaj de paro da hirundoj, 

senhonte lokitaj sur la fenestrorando, subite malfermetigis gran- 
dajn okulojn, en la tiel malgranda vizaĝo, tiel malgranda kaj tiel 

juna laŭ konturoj; okuloj kun larĝaj brune verdaj pupiloj, kiuj 
unue sendecidaj kaj timemaj kvazaŭ petis kompaton al la vivo, kaj 
al la realeco la ŝarĝon kiel eble plej rapide forpeli netolereblan 
sonĝon. 

Sed la realeco kredeble nur tro fidele akordiĝis al la malbona 
revo, ĉar la rigardo fariĝis pli kaj pli malgaja, samtempe kiam la 
penso kaj la memoro revenis; kaj ĝi eĉ tute falis, kvazaŭ senes- 
pere subigita al neeviteblo, kiam ĝi renkontis objektojn kiuj eble 
estis atestaĵoj: en malfermita skatolo, disradianta diademo, kaj 
sur seĝoj, robo el blanka silko, robo de flanĉino, kun oranĝfloroj 

eĉ en la ekstremo de ĝia longa trenaĵo... 

Kvazaŭ ventopelata, senfrape, envenis malgrasa persono, kun 

ardantaj kaj elrevigitaj okuloj. Nigra robo, granda nigra ĉapelo, 
kun inda simpleco, severa kun tamen iom da strangeco, preskaŭ 
maljuna fraŭlino, sed tamen ne tia ankoraŭ; iu instruistino, tion 

oni divenis, tre diplomita, kaj el bona malriĉa familio. 
—-Mi havas ĝin!.. Ni havas ĝin, mia kara!.. ŝi diris france, 

montrante kun gesto de infana triumfo leteron ne malferranitan, 
kiun ŝi ĵus deprenis poŝterestante.
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Kaj la kuŝanta princineto respondis per la sama lingvo, sen la 
plej malgranda fremda akcento. 

—Ne, ĉu? 

—Sed, jes, ja!.. Kies ĝi povas esti, mia infano, se ne lia?.. Ĉu 

estas aŭ ne estas Zahide Hanum sur tiu ĉi koverto?.. Nu!... Ha! 

Se vi donis la pruntnomon al aliaj, tiam ĝi estas alia... 
—Nu, vi scias ke ne!.., 

—Do, tiam... 
La junulino releviĝis, la okuloj nun tre malfermitaj, roza ek- 

brilo sur vangoj, — kvazaŭ infano suferinta pro grava ĉagreno, sed 

al kiu ĵus estas donacita tiel eksterordinara ludilo, ke, por unu 

minuto, ĉio estas forgesata. La ludilo estis la letero; ŝi returnis 

ĝin en siaj manoj, avida ĝin tuŝi, sed timanta samtempe, kvazaŭ 
nur tio ĉi estus ja malgrava krimo. Kaj poste, preta ŝiri la kover- 

ton, ŝi haltis por peti, kun dorlotemo: 

—RBona fraŭlino, kara fraŭlino, ne koleru pro mia fantazio: mi 

volus esti tute sola por ĝin legi. 

—Certe kiel stranga knabino oni ne trovus pli Saki ol vi, 

mia kara!.. Sed vi permesos al mi ĝin rigardi poste, tamen? Tio 
estas almenaŭ mia plej malgranda meritindaĵo, ŝajnas al mi!.., Nu, 

ĝi estu tiel! Mi iras demeti mian ĉapelon, mian vualon, kaj reve- 

nas... 

Efektive tre stranga kreitaĵeto, kaj cetere, strange timema, ĉar 
nun al ŝi ŝajnis ke la decreguloj devigis ŝin ellitiĝi, sin vesti kaj 
kovri al si la harojn, antaŭ ol malfermi, unuafoje en sia vivo, le- 

teron el viro, Rapide survestinte bluan matenveston, veninta el 

Rue de la Paix, el bona modisto, poste volvinte sian blondan ka- 

pon. en gazvualo, iam brodita en Cirkazio, ŝi rompis la sigelon kun 

ektremo. 
Tre mallonga, la letero; deko da tute simplaj linioj, — kun nea- 

tendita paragrafo, kiu ridetigis ŝin, malgraŭ la elreviĝo ne ren- 

koj ion pli konfideman aŭ pli profundan, — ĝentila kaj afabla 

pondo, danko kie iom da«laceco enverŝiĝis, kaj jen ĉio. Sed, 
almenaŭ, la subskribo estis tie, tre bone legebla, tre efektiva: An- 

dreo Lhĉry. Tiu nomo, skribita de tiu mano, konfuzigis la junuli- 
non kvazaŭ kapturniĝo. Kaj same kiel li, tie malproksime, akcep- 
tante la koverton stampitan en Stambul, havis la impreson ke io 
komenciĝis, tiel same ŝi, tie ĉi, antaŭsentis ion nekonatan, dolĉe- 

gan kaj pereigan, pro tiu respondo alveninta ĝuste en tiu tago, la 

antaŭtago de la plej granda okazaĵo el tuta ŝia ekzistado. Tiu viro 
de tiel longe reganta en ŝiaj revoj, tiu homo tiel apartigita de ŝi, 

tiel neatingebla kvazaŭ ĉiu el ili loĝus en malsama planedo, efek- 
tive en tiu ĉi mateno ĵus eniris en ŝian vivon, per nur tiu ĉi fakto, 
kelkaj vortoj skribitaj kaj subskribitaj de li por ŝi, 

(Daŭros) 

El la franca trad. Marian SOLA, L. K.
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KANTO DE LA HUNDOJ 

Fajfegas la ventego 

sub peza, nigra nub'. 
De l” vintro du ĝemeloj: 
frapadas neĝ' kaj pluv'. 

Sed kiom nin koncernas! 
La bona grand-sinjor" 

en Euirej-angulo 

nin lasas Eun favor'. 

Pri manĝo ni ne zorgas; 

post lia satmanĝad', 
la niaj estas ĉiuj 
restaĵoj sur la plad'. 

Ja vere, ke kelkfoje 
eksonas vipa plaŭd'; 

doloras plaŭdo, sed ja 

saniĝas hunda haŭt'. 

Kaj se kolero pasis, 

nin vokas la sinjor”, 
piedojn liajn lekas 

ni kun feliĉa kor”. 

KANTO DE LA LUPOJ 

Fajfegas la ventego 
sub peza, nigra nub”. 
De /!' vintro du ĝemeloj: 
frapadas neĝ' kaj pluv'. 

Ni loĝas en la nuda 
dezerto sen defend', 
ne ŝirmas tie nin eĉ 
arbeta branĉotend'. 

Ekstere la malvarmo, 
interne la malsat': 
du niaj turmentantoj 
nin pelas sen kompat'. 
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Kaj tie, jen la tria: 

pafil' kun kugloŝut'. 
Ruĝiĝas blanka neĝo 
per nia sangogut. 

Ni frostas kaj malsatas, 
hurlante pro l mizer”, 

kun kuglo en la flank'... sed 

ni vivas en liber'! 

Aleksandro PETOFI 

El la hungara lingvo trad. K. DE KALOCSAY, L. K. 

CANT DELS GOSSOS 

Bramula la ventada 
i el cel ĉs negre, greu; 
bessons de la hivernada, 

reboten pluja i neu. 

Però tant se'ns en dónal 
El nostre gran senyor, 

d'un bon recó de cuina 
ens fa sempre favor. 

Menjar no ens preocupa, 
després que ell s'ha atipat 
són nostres totes, totes 

les deixes del seu plat. 

Es cert que es sent a voltes 

xiular fuet rabiós, 
fa mal el cop, prò es cura 

la nostra pell de gos. 

I si l'enuig li passa 
i ens crida ja el senyor... 
llavors, els peus llepant-li, 

al cor sentim dolçor. 

CANT DELS LLOPS 

Bramula la ventada 
i el cel és negre, greu, 

bessons de la hivernada, 

reboten pluja i neu.
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Vivim sense defensa 

en mig del nu desert; 
cap arbrissó, cap branca 

allí no ens fa cobert, 

Sentim el fret a fora 
i a dins sentim la fam: 
els dos enemics nostres 

no escolten pas cap clam. 

Terç enemic encara: 
fusell que encerta el blanc. 

La blanca neu, vermella 
es fa amb la nostra sang. 

Vivim en fam, misèria 
i udol desesperat, 

amb una bala al ventre... 
pro sempre en llibertat! 

Trad. catalana de Jaume GRAU CASAS, L. K. 

  

LA PETOLAĴOJ DE AMO 

Ĉapitro VI 

Marti, post la tagmanĝo, entreprenis la vojon al la Comba, pli 

frue ol kutime. Estis la horo, kiam la suno havas pli da pezeco, 
kiam la fosiloj, sen forto por mordi la teron, ĝin gratas kun malla- 

boremeca bruo; kiam eĉ la arboj ŝajnas lacaj pro la sunumado kaj 
montras sian svenecon per la velkado de siaj folioj. Tiam la fu- 
riozeco de la somero iĝas nekvietigebla vipado, ĝia tuta ĝojvivo 

koncentriĝas je la kanto de la cikadoj, ebriaj de lumo. 
Marti vojiradis, kun la spirito subpremata de kontraŭaj mo- 

voj. Rememorante ĉiujn siajn dumnoktajn pensojn, li al si pro- 
ponadis, ke li ne kolerigos la familianojn Cogull per senutila ena- 

miĝado je Lina. Li tro respektadis la memoron de la mortinta 

amiko, kun tiu altareto sur la komodo — la portreto, la floroj el 
drapo, la kandelingoj — kie Teresa kaj li servadis daŭran kulton, 
por fermi al si la pordon de la Comba kaŭze de sencerbulino, ĉar 

tia li konceptis Lina'n. Li tamen bedaŭrus ke fratinoj Cori kaj 
Lina estu forlasintaj la farmodomon. Estis gaja la somertempo 
kun ili, Kaj la spektaklo de la Cogulloj enamiĝintaj, fariĝadis 

preskaŭ drameca. Li estis preta plenumi la deziron de Lina. Li 

iros ĉiujn tagojn al la Comba, ne por pli-malpli facila flirtado, sed
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serene, kun atendanta sintenado, kun la celo observadi la Cogull' 
ojn kaj reteni Lina'n apud ili. La scivolemo estos pli pova ol ia 
eknaskiĝanta inklino por Lina. Ĉar se li enamiĝus, li ne plu klar- 
vidus la kazon de la Cogull'oj, ĉiam pli maltrankviligan. Anstataŭ 
rimarki kiamaniere pro amo al sama virino suferas plenaĝulo kaj 
infano, kun la diversaj fenomenoj kaj nesuspektitaj sekvoj, li mem 
suferus, se li enamiĝus, kaj tiam forflugus ĉia ebleco pri obser- 
vado. Li mem iĝus nova elemento de la kazo, kaj ĉi-tion li konsi- 
deradis maldigna. Lina estis tro vulgara por ke li risku sian su- 
perecon. Li vidigos al ŝi, iom post iom, ke al li oni ne tiel facile 
turnas la cerbon, kiel al la krudecaj Cogull'oj. 

Ĉe lia alveno al la Comba, Lina observadis ĉe la ombro de ju- 
glandarbo, kiu staris ĉe la rando de la vojo, kelkajn paŝojn pli 
sube de la farmodomo. Evidente ŝi atendadis lin, Cori, venkita 
de la dumnokta nervemeco, estis foriĝinta por posttagmeza dor- 
meto. Andreu kaj Bielet senfoliigadis la vinberujaron de la dekli- 
vo, preter la olivarbejo, por ke la suno kaj la aero plentuŝu la 
vinberojn kaj ili plejbone maturiĝu. Teresa mastrumadis interne 
de la farmodomo. 

Lina kaj Marti disvolvis belan interparoladon sub la juglan- 
darbo. La ombro estis bona, freŝa venteto blovis. 

—Ni ne moviĝu el ĉi-tie — diris Lina —. Tio estas la plej bona 
loko. Ni estos aŭdataj de neniu kaj povas esti vidataj de ĉiuj. 
Tiel neniu el ili suspektos... 

—Tio, kio plej interesas al mi — diris la studento — estas scii 
kiu el vi ambaŭ hodiaŭ matene diris la veron, Al mi ŝajnis — sin- 
cere — ke vi estas la mensogantino.., 

Lina konfesis. Estis vera tio, kion Cori estis dirinta. Aŭdiĝis- 
bruo, oni intencis penetri en la ĉambron. Sed kian timon ŝi devis 
senti, sciante ke ili estas interne bone fermitaj? Estis vera, ankaŭ 

tio, ke viro senmova troviĝis antaŭ la farmodomo. Tiu viro estis 

Bielet, ne Andreu. Ŝi estis rekoninta lin, kiel nun ŝi rekonas Mar- 
ti'n, kiun ŝi havas kontraŭ ŝi, plentage. Cori, pro la nervemeco, ne 

estis kapablinta distingi. Tio estis Bielet, la vere freneza pro ŝi, 
tiu kiu plej timigis ŝin. Ĉar la patro, ĉu pro la aĝo, ĉu pro la ma- 
lestimo de ŝi montrata, ĉu pro tio, ke li sin vidis ridinda pro sia 
enamiĝo, aŭ pro tio, ke li estas honta, jam komencis lasi ŝin tran- 
kvila. Kontraŭe, la junulo montriĝis ĉiam pli kuraĝema. Estis 
neimagebla afero. Nur ŝi, kiu tion vidis de proksime — car la 
knabo malfidis al ĉiuj kaj kaŝis kiel eble sian pasion—, sciis ĝis 
kia ekstremo Bielet febras pro ŝi. Lina bedaŭradis esti, en la ko- 
menco, montriĝinta ion komplezema apud li. Ne grave, sed ŝi es- 
tis permesinta ke li premu al ŝi la manon, ŝi estis tolerinta iajn 

petolaĵojn; ian tagon la junulo kisis ŝin, kaj ŝi devus koleri pli 
ol ŝi faris. Ĉio kune ne havis ian gravecon. Sed kiu povus diveni... 

Marti observadis ŝin ĝisfunde, sed kaŝe, por ne suspektigi ŝin. 

Ŝajnis al li, ke Lina nur duone diras la veron.
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—ĉĈar vi estas kun mi tiel sincera, — li diris — mi dezirus scii 
alian aferon: tiu ekkrio, tiu sveno kaj tiu serpento... 

Lina ekridis. Tuj ŝi estis kompreninta, ke Marti ne englutas 
la mensogon. Ne ekzistis tiu serpento. Andreu, kiu fosadis en la 

legomejo, Sin estis ĵetinta sur ŝin, kvazaŭ ebria, kaj ŝi vere — 

kaj tiam ŝi ne mensogis — estis sentinta grandan ektimon. 

—Nu, Lina, kiel vi povas tion toleri? Kia intereso la via, kaŝi 

la veron? 
—Car mia fratino estus volinta foriri tiun tagon, kiel ŝi volis 

foriri hodiaŭ. 

—Kaj vi ne sentas avidon forlasi lokon kie vin minacas la fu- 
riozaĵoj de du tiaj barbaroj, kiaj estas la Coguill'oj? 

—aAntaŭe mi ja volis foriri. Nun, ne. 
—Kial nun ne? 

—Tial ke vi ŝirmos min de ili. 
—Vi aljuĝas al mi povon, kiun mi ne havas. Mi supozas, ke vi 

bezonas nek min, nek iun ajn, por vin gardi, 

—Kompreneble ne. Sed se ia danĝero estis, nun ne estas. Via 

ĉeesto gardas min, mi estas certa. 
—Ŝajnas al mi, Lina, ke vi ŝatas ludi kun fajro. 

—Jes, iam. 

—Cu vi ne timas brulvundon? 
—Ne multe. 

—Atentu, Lina, ke vi suspektigas min, ĉu vi incitis la patron 

kaj la filon. 
—Ne tiom... 
—Almenaŭ, konfesu, ke, malgraŭ ĉio, al vi plaĉas esti ŝatata 

kun tioma perforto de la Cogull'oj. 

—Ĝi estas sovaĝa afero... 
—Kiun vi sentime vidas alproksimiĝi... 
—Anstataŭ timigi min, ĝi min amuzis. 

—Vi, do, konsideras tion kiel spektaklon. 
—Kiel ion similan. 
—Ĉu vi ne komprenas, ke tio estas danĝera ludo? 
—Ĉiam ŝajnis al mi, ke la fulmotondro estas malproksima. 
Ĉu ne rezultis nekomprenebla tiu virino ŝajne tiel vulgara? 

Marti ne povis finfine kompreni la intencojn de Lina, precipe 
kiam Ŝi insiste ripetadis tiujn vortojn: — Vi gardos min —. Li 
decidis aliflanke ataki. 

Vi, Lina, havas fianĉon. Oni diris al mi, ke vi edziniĝos ĉi 

tiun vintron... 

— Mia fianĉo? Ĉu mi iam parolis al vi pri li? 
—Aliaj parolis pri li. 
—Mi deziras ke inter vi kaj mi ne venu li malhelpi — diris 

Lina ridetante, evitema. 
—Vi ne amas lin... 
—Ekzistas neeblaj aferoj. 
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—Sed ĉu vi edziniĝos kun li? 
—Rompreneble, se ne estas ia rimedo... 

Kiaj malnoblaj virinoj! — pensis Marti. Sed li ne kontentiĝis 

per tiuj malprecizaj respondoj. 
—Kiu estas via fianĉo? 
—Vi demandas kiu estas, aŭ kia li estas? 
—Efektive, kia viro li estas? 

—Li estas vidvo. Riĉa. Korpulenta, grasa, malrapidema. Ĉu es- 

tas al vi sufiĉaj tiuj-ĉi informoj? Ĉu vi volas, ke mi ankoraŭ pli 
hontu per pliaj detaloj pri li? 

—Lina, pro Dio! Se vi pensas, ke tiu estas mia intenco... 

Lina estis ruĝa kaj plorema, Dolora furiozo fajrerumis ĉe ŝiaj 

okuloj. Furiozis en ŝi la emo malaltigi, malhonorigi preskaŭ, kaj 
ŝi plezuradis humiligi sin, groteske pentrante sian ĥanĉon. 

—Ne pensu — ŝi diris kun kreskanta ĉagreno — ke li estas ju- 

nulo eleganta kaj iluziiga kiel vi. Li estas kvardekkvinjara, li 
ŝajnas rano, li estas komercisto, havas la magazenon sub nia eta- 

ĝo. Mia fratino kaj mi kune ridis je lia grasa korpulenteco kaj je 
lia troampleksa pantalono, kiam ni ekvidis lin venantan al'la ma- 

gazeno. Kaj, jen, idan tagon li igis ke oni diru al mi, ke se mi lin 

akceptos, li edziĝos kun mi, ke li havas bonan moneramason kaj 
ke li traktos min kiel reĝinon.. Mi respondis jese, kun la celo 
fini tiun stultan vivadon, kiun mi faras apud mia fratino. De ju- 

naĝo ni estas solaj. Ni vivas izolitaj. Mia fratino estas bigota. 

Por ke oni opiniu min honestaj, ŝi tiom troigis la aferon, ke ni 
vivas malgaje. Ni ne ĉeestas teatrojn, nur de tempo al tempo ki- 

non. Tie ni lernis esti elegantaj kaj, tial ke ni ne estas riĉaj, ke 

ni devas labori por vivi, ĉiuj nin konsideras afektulinoj. Mia fra- 

tino, nekompreneble por mi, kvankam bela, ĉar tion oni ne povas 

nei, apartigas la virojn de si; mi pensas, ke tio okazas pro ŝia 
malbona karaktero, kiu montriĝas sur ŝia vizaĝo. Al mi, neniu 

agrabla junulo venis ankoraŭ por paroli pri amo. Ĉiam venis al 

mi maturaj viroj, masivaj dikuloj kun vizaĝo de promeneja gar- 
disto, sinjoroj kiuj rezultis esti policanoj, urbogardistoj, malsa- 
tantaj mizeruloj aŭ viroj korpulentaj kiel kolportistoj. Neniam, 

unu el tiuj junuloj ĉe kies vido ni pensas: Jen iu, al kiu mi tuj 
respondus jese — alproksimiĝis al mi por diri vorton... 

(Daŭros) 

JOAN PUIG I FERRETER 

El la kataluna trad. Artur DOMENECH MAS.
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OFICIALA PARTO 

La nuna Direkta Komitato de K. E. F. konsistas el S-roj: Joan 

Gili Norta, prezidanto; Manuel Rodellar; Eduard Capdevila; 

A. Domènech Mas, J. M. Coll, Josep Cantó. 

La Eldona Fako de K. E. F. estas gvidata de S-roj S. Alberich 

Jofre, Eduard Capdevila, Joan Gili Norta, Jaume Grau Casas kaj 

Manuel Rodellar. 

La naŭan de aŭgusto okazis eksterordinara ĝenerala kunveno. 

por ŝanĝi la regularon. Interalie, oni unuanime alprenis la deci- 

don redoni al nia organizaĵo la nomon “KATALUNA Esperan- 
tista Federacio”, anstataŭ la nomo “KATALUNA-BALEARA 

Esperantista Federacio” elpensita de kelkaj oportunistoj kiam la 
Aŭtoritato malpermesis al ni, dum la lasta Diktatoreco, simple 

nomi nian federacion kataluna. 

NIA PREZIDANTO 

Nia kara amiko Joan Gili Norta, Prezidanto de la Federacio, 

somerrestas en El Miracle kaj refortiĝadas post la grava malsa-- 
no kiun li suferis. Ni deziras al li plenan resaniĝon kaj esperas 

ke li baldaŭ povos, inter ni, dediĉi kiel ĉiam siajn energiojn al la es- 
perantista movado. 

ENLANDA MOVADO 

Ofte ni aŭdis plendojn, ke nia gazeto estas tro prefere litera- 
tura kaj ne suĥĉe informas pri la esperantista movado. 

Ni petas la Grupojn regule sendi al mi, Esperante redaktitajn 
kaj maŝine skribitajn, koncizajn informojn pri la societa vivo, 
kaj volonte ni publikigos ilin. 

NEKROLOGO 

La agema samideano Pere Costa, prezidinto de nia kongreso 
en Santa Coloma de Farnĉs, mortis en lasta Junio, Al la funebranta 
familio kaj al la grupo “Esperanta Idealo” ni prezentas niajn sin- 
cerajn kondolencojn. 

En la lasta Julia monato, dum sama tago naskiĝis kaj mortis 

filineto de gesamideanoj Josep Grau Casas Eaj Concepció Puig 
de Grau. Al la doloriĝintaj gepatroj kaj ceteraj familianoj ni es- 
primas nian simpation. 
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EES I EE Dl 

GAIETA BALSELLS 

En lasta Septembro mortis la konata samideano Gaieta Bal- 

sells, kiu estis Kasisto de la V" Universala Kongreso en Barce- 

lona, Prezidanto de la “Kataluna Esperantista Federacio” dum 

la jaroj de la Eŭropa milito, kaj ĉefa subtenanto de la tiama 

“Barcelona Hejmo” de la esperantistoj. 

Li ne sole plenumis zorgeme kaj plej sindone siajn postenojn, 

sed anonime subtenis gravajn propagandojn por Esperanto. 

Pro siaj eksterordinaraj afableco kaj modesteco, li meritis 

ĉies estimon kaj estis respektplene akceptata de ĉiuj katalunaj 

esperantistoj. 

Li mortis sepdekjara kaj ankoraŭ en siaj lastaj jaroj li forte 

interesiĝis pri la sorto de Esperanto. 

Al lia nevino, la eminenta muzikprofesorino F-ino Onia Far- 

ga, kaj ceteraj familianoj ni esprimas nian plej sinceran kondo- 

lencon. 
LA KOMITATO DE K. E. F.
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REAPERO DE “LITERATURA MONDO” 

Ni ĝojas transskribi la alvokon de niaj hungaraj amikoj al la 
esperantistaro: 

La “Literatura Mondo”, la sola literatura kaj arta revuo de 

la postmilita Esperantujo, antaŭ kvin jaroj, post kvarjara glora 

ekzistado, devis ĉesigi sian vivon. 
Nun ni anoncas ĝian baldaŭan renaskiĝon. 
Kiam la redaktoroj nun ree surprenas la penan taskon de la 

redaktado, ili sentas, ke ili plenumas kvazaŭ devon. Dum tiu 

kvinjara paŭzo nenie aperis simila revuo, kaj tia revuo devas 
ekzisti, Esperanto nepre bezonas literaturan evoluon kaj tion 

ebligas sole literatura revuo. 
Per ĉi tio ni diris ankaŭ niajn du celojn ĉefajn. 

1. Evoluigi la literaturon kaj per tio ankaŭ la literaturan lin- 
gvon Esperantan. Per la zorga kontrolo de la publikotaj artikoloj 

certigi por la legantoj revuon, kies stilo estas pura, klasika kaj 

modela. Per la zorga elekto de interesa kaj valora legaĵo fami- 
liarigi la esperantan' beletristikon al la esperanta publiko kaj 

per la prezento de ĉiam freŝa kaj multflanka materialo ebligi 

en la grupoj viglan kaj altiran literaturan vivon. Montri la artajn 

kapablojn de nia lingvo ankaŭ al romdoj starantaj ekster Es- 

peranto. 
2. Ekparoligi la esperantajn verkistojn, kies ne malgranda 

parto nevole silentas pro lokmanko en la esperantaj gazetoj. 

Malkovri, instigi kaj eduki junajn verkistojn: novan armeon lite- 
raturan. 5 

Oni devas rekoni, ke ĉio estas ekstreme grava por nia lin- 
gvo. La lingvo ne konsistas nur el vortoj, same kiel la mozaik- 

bildo ne konsistas nur el ŝtonoj. Krom ili, kaj antaŭ ili, devas 

enesti spirito. Arto, literaturo ĝin donas. Tiun ĉi fermenton be- 

zonas eĉ la naturaj lingvoj: jen kial oferas tiom multe la mal- 
grandaj nacioj por sia literaturo, kiu ĉe ili ne estas sole amu- 
zilo, sed kvazaŭ viv-garantio. Ni volas pligrandigi ĉi tiun viv- 
garantion per nia revuo, por ĝi do devas oferi ĉiu esperantisto, 

eĉ se li ne malkovris en si ĝis nun ian specialan entuziasmon por 
poemoj kaj romanoj, precipe Esperantaj. 

Sed ne opiniu, ke la “Literatura Mondo” volas vivi sole el 

la almozoj de la entuziasmo, kaj nenion ĝi donos interŝanĝe. Nia 
klopodo ja estas: doni. Nia rubriko: “Mondliteratura Observo” 
orientos pri vivo kaj verko de eminentaj naciaj verkistoj, pri la 
ĉefaj okazaĵoj de la mondliteraturo, en multkoloraj artikoloj. 
Nia rubriko: “Arto kaj Artistoj” pritraktos la grandajn verkojn 

de la krea arto. Niaj recenzoj okupiĝos konscience kaj detale 
pri ĉiu nova Esperanta libro, donante tiun valormezurantan kri- 

tikon, kiu estas unu el la plej gravaj premisoj de la sana literatura 
evoluo. Per nia revuo oni povos ekkoni la grandajn verkistojn 
de la malgrandaj nacioj, por kio oni apenaŭ havas alie okazon.
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Specialan atenton ni dediĉos al la literaturoj de la malproksima 
Oriento kaj ankaŭ al ekzotikaj literaturoj. 

Pri la plenumo de ĉi tiu programo kaj pri la alta nivelo de 
la revuo garantias la nomoj de la ĉefredaktoroj: 

JULIO BAGHY kaj KOLOMANO KALOCSAY 

kiuj brile redaktis la revuon ankaŭ en ĝia unua periodo. Niaj 
redaktoroj estas Karlo Bodo kaj Francisko Szilàgyi la talentaj 
tradukistoj, ĉijare laŭritaj de nia Akademio. Por konstanta kun- 
laboro ni varbis la plej brilajn nomojn de nia literaturo. 

La revuo estos monata; ĝi estos ilustrita, ĝia aspekto estos 
same bela, kiel en la unua periodo. En la amplekso de dekses 
paĝoj, la vivo de la revuo estas nepre garantiata por jaroj. Sed 
mia granda deziro estas pliampleksigi ĝin. Tio cetere dependas 
de la nombro de la abonantoj. Do, niaj abonantoj, propagandante 
por la revuo, laboras en sia propra intereso. 

La gazeto estos 16-24 paĝa en formato de 24 X 32 cm. La 
unua numero aperos l-an de januaro 1931. Abonprezo: Tuta jaro 
P. 10-—. Vian subtenon esperas kaj atendas: LITERATURA 
MONDO, MONATA LITERATURA KAJ ARTA GAZETO, Re- 
dakcio kaj Administracio: Bleier Vilmos, Budapest. IX., BORA- 
ROS-TER 6., IV. 11. HUNGARUJO. 

DUA ELDONO DE “KATALUNA ANTOLOGIO” 

La peza laboro pri maŝinkompostado plene marŝadas. Estas jam 

kompostitaj pli ol 320 paĝoj, kaj tuj komenciĝos la presado. 

Espereble, la verko aperos en decembro, okaze de la Festo de 

la Libro aranĝota de la Barcelonaj esperantistoj. 

MONDONACOJ POR “KATALUNA ESPERANTISTO” 

Narcís Bofill . . . . .. Pesetoj 25 

Delfí Dalmau... . . . i 25 

Antoni Massana. . . . == 15 

Ramon Soler ptes lic get i 15 

Fernando Soler Valls . . ie 5
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LA ELSORCIGO, de Pierre Loti 

(Daŭrigo) Ŭ 

Kaj neniam ĝis tiu grado ŝi sentis sin tiel mallibera kaj ri- 

belema, avida de sendependeco, de spaco, de vojaĝoj tra la ne- 
konata mondo.. Unu paŝon al tiuj fenestroj, kie ŝi ofte klinis 

sin por rigardi eksteren—sed ne, tie estis tiuj lignaj vergetoj kaj 
feraj kradoj kiuj incitegis ŝin. Ŝi turnis sin al duonmalfermita 
pordo, per piedbato pelante la trenaĵon de la edziniĝa robo eten- 
data sur la luksa tapiŝo—la pordo de ŝia tualetejo, ĉio marmore 
blanka, pli vasta ol la ĉambro, kun nekradumitaj aperturoj, tre 
larĝaj, rigardantaj la ĝardenon kun la centjaraj platanoj. Ĉiam 

kun sia letero malfaldita, ŝi kliniĝis al unu el tiuj fenestroj, por 

vidi liberan ĉielon, arbojn, la belecon de la unuaj rozoj, almeti 

siajn vangojn al la kareso de la aero, de la suno.. Kaj tamen, 
kiaj muregoj ĉirkaŭ la ĝardeno! Kial tiuj grandaj muroj kvazaŭ 
tiuj konstruataj ĉirkaŭ la korto de malliberejoj? De loko al loko, 

murapogiloj por subteni ilin, tiel senmezure altaj ili estas: ilia 
alteco estas kalkulita por tio ke, el la plej altaj najbaraj domoj, 
neniam iu povu observi kiu promenas en la fermita ĝardeno... 

Malgraŭ la malgajeco de tiu enfermo, oni amis tiun ĝardenon, 

ĉar ĝi estis tre malnova, kun musko kaj likenoj sur la ŝtonoj, ĉar 

ĝi havis aleojn herbe invaditajn inter la buksaj borderoj, akvoŝ- 
prucilon en marmora baseno laŭ antikva modo, kaj kiosketon tute 

difektitan de la tempo, por revadi en la ombro sub la platanoj 
tuberaj,,torditaj, plenaj de birdonestoj. Ĉion ĉi ĝi havis, tiu ali- 
tempa ĝardeno, precipe ĝi posedis kvazaŭ nostalgian kaj mildan 

animon, animon iom post iom al ĝi naskiĝintan, plensaturitan de 

nostalgioj de junaj enŝlositaj virinoj, de nostalgioj de junaj be- 
lulinoj dolĉe malliberaj. 

Tiun matenon, kvar aŭ kvin viroj—negroj kun senbarbaj vi- 
zaĝoj—tie troviĝis senjakaj, kaj laboris al preparoj por la granda 
morgaŭa tago, unu etendante vualon inter branĉoj, alia sternante 

surplanke admirindajn aziajn tapiŝojn. Ekvidinte la junulinon tie 
supre, ili adresis al ŝi, post malgrandaj aludoplenaj okulsignoj, 
santempe familiaran kaj respektan saluton, kiun ŝi klopodis re- 

doni kun rideto gaja, neniel timigita de iliaj rigardoj. Sed subite 
ŝi retiriĝis kun timo, pro juna kamparano “kun blondaj lipharoj, 
veninta por alporti korbegojn da floroj, kaj preskaŭ ekvidinta ŝian 

vizaĝon... 
La letero! Ŝi tenis en la manoj leteron de Andreo Lhĉry, ve- 

ran leteron. Momente tio ĉi estingis ĉion. Antaŭ unu semajno, 

ŝi plenumis la gravan malsaĝaĵon skribi al li, malserenigite de la 
teruro de tiu edziniĝo, decidita jam por morgaŭ. Kvar paĝoj da
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naivaj konfidencioj, kiuj ŝajnis al ŝi teruraĵoj, kaj, kiel fino, la 

peto, la alsopiro de urĝa respondo al.pruntnomo en restanta poŝto. 
Tuj, pro timo heziti en pripensado, ŝi ekspedis tion, iom hazarde, 
pro manko de ĝusta adreso, kun la kunkulpeco kaj perado de sia 
malnova instruistino (Fraŭlino Esther Bonneau, Bonneau de Saint- 
Miron, se plaĉas al vi, agregaciulo en la Universitato, oficiro de Pu- 
blika Instruado), tiu kiu instruis al ŝi la francan lingvon, eĉ al- 
donante, por amuzo, en la fino de ŝiaj kursoj, iom da ĵargono 
kolektita en la libroj de Gyp. 

Kaj ĝi atingis sian celon, tiu vekrio de junulino, kaj jen la 
romanverkisto respondis, kun eble nuanco de dubo kaj ŝerco, sed 
fine ĝentile: letero kiu povas esti montrata al la plej mokemaj 
el ŝiaj amikinoj kaj kiu ĵaluzigos ilin.. Tiam, tute subite, venis 
al ŝi la incito ĝin legi al siaj kuzinoj (por ŝi, kvazaŭ fratinoj), 
kiuj estis deklarintaj ke li ja ne respondos. Ĝi estis tute prok- 
sima, ilia domo, en la sama fiera kaj soleca kvartalo; ŝi iros, do, 

en matenvesto, ne perdante tempon en tualeto; kaj tuj ŝi vokis 

kun ordonanta malvigleco de infano parolanta al maljuna servis- 
tino, al mamnutristino “Dadi” (1). Poste ankoraŭ kaj pli vigle: 

“Dadi!”, alkutimiĝinte sendube al tio ke oni estu ĉiam tie, preta 
al ŝiaj kapricoj, kaj, ĉar la dadi ne venis, ŝi tuŝis per fingro 

elektran sonorigilon. ; 

Fine aperis tiu dadi, pli neatendita ankoraŭ en tiu ĉi ĉambro 
ol la Korana verso brodita per oraj literoj super la lito: tute 
nigra vizaĝo, la kapo vindita per vualo ornamita per arĝentaj 

fadenoj, etiopia sklavino nomata Kondja-Gul (Rozburĝono). Kaj 
la junulino parolis al ŝi per lingvo malproksima, lingvo el Azio, 
kiu mirigis sendube la tapetojn, la meblojn kaj librojn. 

—Kondja-Gul, vi neniam estas tie ĉi! 

Sed tio estis dirita per malvigla kaj afabla tono, kiu tre multe 

malgravigis la riproĉon. Riproĉo tamen senbaza, ĉar kontraŭe 

Kondja-Gul estis ĉiam tie, eĉ tro ofte, kvazaŭ tro fidela hundo, kaj 
la junulino plej ofte suferis pro tiu kutimo el sia lando kiu volas 
ke neniam havu la pordo riglilon, ke la domservistinoj eniru ĉiam 

kvazaŭ en propran hejmon, ke neniam oni estu certa pri momento 

da soleco. Kondja-Gul, piedpinte, jam estis veninta eĉ dudek fojojn 

tiun ĉi matenon por konstati la vekiĝon de sia juna mastrino. Kaj 

kiel ŝi estis tentata estingi tiun kandelon ĉiam ankoraŭ brulantan. 

Sed jen, ĝi staris sur tiu skribotablo kie malpermesate estis al ŝi 

iam meti manon, kiu ŝajnis al ŝi plena de danĝeraj misteroj, kaj ŝi 

timis, estingante tiun flameton, interrompi eble ian sorĉon... 

(1) “Dadi”, amika alnomo, uzata por maljunaj servistinoj aŭ 

sklavinoj kun la tempo fariĝintaj kvazaŭ familianoj.
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—Kondja-Gul, tuj mian Tcharcfaf-on (1)! Mi bezonas iri, al 
miaj kuzinoj. 

Kaj Kondja-Gul ekvindis la infanon per nigraj vualoj. Nigra, 
la jupo kiun ŝi metis al ŝi sur la matenvesto de la bona tajloro: 
nigra la longa pelerino kiun ŝi ĵetis sur la ŝultrojn kaj sur la kapon 
kvazaŭ kapuĉo; nigra, la densa vualo, retenata ĉe la kapuĉo per 
pingloj, kiun ŝi faligis ĝis sub la vizaĝo por kaŝi ĝin kvazaŭ per 
monaĥa survesto. Dum siaj iroj kaj reiroj por tiel envolvi la junu- 
linon, ŝi diris vortojn en azia lingvo, kvazaŭ ŝi parolus al si mem 
aŭ kantus al si iun kanton infanan aŭ lularion, kvazaŭ tute ne aten- 
tante pri la doloro de la fianĉineto: 
—Li estas blonda, li estas bela, la juna bejo kiu venos morgaŭ 

preni mian bonan mastrinon. En la bela palaco, kien li alkondukos 
nin ambaŭ, ho! kiel ni estos kontentaj! 

—Silentu, dadi, del fojojn mi malpermesis ke oni parolu al mi 
pri tio! 

Kaj, tuj post momento. 
—Dadi, vi estis tie, vi aŭdis ja lian voĉon kiam li venis paroli 

al mia patro. Do, diru al mi, kiel ĝi estas, la voĉo de la bejo? Ĉu 
iom dolĉa? 

—Dolĉa kiel la muziko de via piano, kiel tiu kiun vi faras per 
via maldekstra mano, vi komprenas, kiam ĝi glitas al la ekstremo 
kie ĝi finiĝas... Dolĉa kiel tio!.. Ho! kiel li estas blonda kaj kiel 
li estas bela, la juna bejo. 

—Nu, des pli bone! — interrompis la junulino per franca lingvo, 
kun akcento de preskaŭ tute parizana mokemo. 

Kaj ŝi daŭrigis per azia lingvo: 
—Vi scias, ĉu mia avino leviĝis? 
—Ne, la sinjorino diris ke ŝi leviĝos malfrue, por esti pli bela 

morgaŭ. 
—Do, kiam ŝi vekiĝos, oni diros al ŝi ke ni estas ĉe miaj kuzi- 

noj. Avertu la maljunan Izmaelon ke li akompanu min; vin kaj lin, 
ambaŭ mi kondukos kun mi. 

Tamen fraŭlino Esther Bonneau (de Saint-Miron), supre en sia 
ĉambro, — malnova ĉambro el la tempo kiam ŝi loĝis tie ĉi kaj 

kiun ŝi ĵus reprenis por ĉeesti la morgaŭan solenaĵon; — fraŭlino 

Esther Bonneau sentis konsciencan malkvietecon. Kompreneble ne 
ŝi enkondukis sur la blanke lakitan skribotablon la verkon el Kant, 
nek tiun el Nietzsche, eĉ ne tiun el Baudelaire; antaŭ dek-ok mo- 

natoj kiam oni juĝis finita la edukadon de la junulino, ŝi devis in- 
staliĝi ĉe alia paŝao, por instrui liajn filinetojn; nur tiam ŝia unua 
lernantino tiel liberiĝis koncerne legaĵojn, pro manko de persono 
kontrolanta ŝian fantazion. Tute egale, ŝi, la instruistino, sentis sin 

iom responda de la malregula ekflugo de tiu juna animo. Kaj an- 

  

(1) Kaŝantaj vualoj por la strato.
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kaŭ, tiu korespondado kun Andreo Lhĉry, kiun ŝi helpadis, kien ĝi 
alkondukos? Du estaĵoj ja, kiuj neniam vidos sin unu la alian: pri 
tio almenaŭ oni povis 'esti tute certa; la moroj kaj la kradoj res- 
pondas por tio... Sed tamen... 

Kiam ŝi fine remalsuprenvenis, ŝi troviĝis antaŭ personeto 
aranĝita kvazaŭ nigra fantomo por la strato, kun mieno maltrank- 
vila, preta eliri: 

—Kaj kien vi iras, mia amikineto? 
—Al miaj kuzinoj, montri al ili tion. (Tio, estis la letero.) 

Vi venas, vi ankaŭ, kompreneble, Ni tie legos ĝin kune. Nu, ni 
trotu! 

'—Al viaj kuzinoj? Jen!.. Mi iras meti mian vualon kaj mian 
ĉapelon. 

—Vian ĉapelon! Do tiam ni bezonas ankoraŭ unu horon, zut! 

—-Nu, atentu, mia amikineto, atentu!... 
—Atentu, kion?... Ĉu eble vi ne diras ankaŭ zut, vi, kiam pla- 

ĉas al vi.. Zut por la ĉapelo, zut por la vualo, zut por la juna 
bejo, zut por la estonteco, zut por vivo kaj morto, por ĉio zut! 

Fraŭlino Bonneau antaŭsentis ke larma krizo estis proksima, 
kaj, por alporti ŝanĝon, plektis la manojn, mallevis la kapon, kun 
la tradicia sinteno uzata en la teatro por tragedia pento: 

—Kaj pensi, diris ŝi, ke via malfeliĉa avino pagis kaj nutradis 

min dum sep jaroj por simila edukado!... 
La nigra fantometo, ekridegante malantaŭ sia vualo, per man- 

movo ĉapelumis fraŭlinon Bonneau per punto sur la haroj kaj kon- 

dukis ŝin je la talio: 
—Ke mi vindu min, estas dece, leĝo ordonas... Sed vi, kiu ne 

estas devigata... Kaj por marŝi nur du paŝojn.. Kaj en tiu kvar- 

talo, kie neniam oni renkontas eĉ katon!... 

Ili malsupreniris posalte la ŝtuparon. Kondja-Gul kaj la mal- 

juna Izmaelo, etiopia eŭnuko, atendis malsupre por ilin akompani: 

—Kondja-Gul enpakita de piedoj al kapo per verda silko arĝente 

brodita: la eŭnuko streĉita en nigra redingoto, laŭ eŭropa modo, 

kiu, sen fezo, ŝajnigus lin kampara pedelo. 

(Daŭros) 

El la franca trad. Marian SOLA, L. K.
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ĈE SAMOVARO 

Ĉe malnova samovaro 
sidas ruso kaj hungaro. 
Dum la akvo zume bolas, 

la amikoj ekparolas: 

“Havi landon en libero, 

tamen migri tra la tero, 

iri vojon, sed sencelan... 
Ĉu vi konas pli kruelan?” 

La hungaro ne respondas, 
liaj pensoj ĝeme ondas, 
viŝas larmon retenitan: 
“Havi landon, sed perditan...” 

Ĉe malnova samovaro 
sidas ruso kaj hungaro. 

Dum la akvo bolas zume, 
ili ploras, ploras kune. 

Julio BAGHY, L. K. 

VORA EL SAMOVAR 

Prato kej 

  

A la vora el samovar, 
seu un rus amb un magiar. 

Mentres l'aigua es mou, bullenta, 
Famic rus així es lamenta: 

“Una patria tenir lliure, 

però sempre emigrant viure, 
fer camí sens cap anhel... 

Sabeu cosa més cruel2" 

L'hongarès no li respon, 

el pensar li arruga el front, 
Una llàgrima és caiguda: 
"Tenir pàtria, prò perduda..." 

A la vora el samovar, 
seu el rus amb el magiar. 
Mentres fuma el te bullent, 
tots dos ploren. lentament. 

Trad. catalana de Jaume GRAU CASAS, L. E.
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LA PETOLAĴOJ DE AMO (Ĉapitro VII) 

(Daŭrigo) 

Lina, hontante pro sia konfeso, sufokadis malfortajn singultojn, 

kiuj fluidiĝis je akvo en la okuloj. Marti ne sciis kiamaniere res- 
pondi, pentante esti incitinta tiun eksplodon. 

—Kion mi devis fari? Kion mi devis fari?—ekkriadis Lina por 
sin senkulpigi. 

Kaj subite, per rikana tono kiu perforte superis la doloron, 
ŝi diris: 

— Jen, legu... 

El biletujo, kiun ŝi portis en sia sino, ŝi eltiris leteron de la 
fianĉo, de ŝi trovitan en la farmodomo, tiun tagmezon, kaj ĝin 
prezentis al Marti. 

—Ne, ne; dankon—li diris kun vera senintereso. 
—JĴam mi mem diros. Ĉiuj estas similaj. Ili ĉiam pli-malpli 

diras la samon. —Kaj kvazaŭ litaniante, Lina murmuris:—Ŝirmu vin 

de malvarmo je la noktiĝo. Ne trinku malvarman akvon el la fontoj 

ŝe tien vi alvenos ŝvita. Ne eliru nokte. Iru dormi frue. Manĝu mul- 
te, sed la fruktojn kun zorgo, precipe se ili estas nematuraj. Aŭskul- 

tu la konsilojn de Cori, pensu ke ŝi estas la pliaĝa fratino, kiu devas 
agi kiel patrino. Aliparte, ŝi ĉiam montriĝis kun pli da saĝo ol 

vi... 
Kaj subite, ekkolerinte, ŝi ekdiris ŝanĝante la tonon:—Kial, do, 

li ne enamiĝis je Cori, la malspritulo? 
Kaj poste, ridetanta, kun tiuj kavetoj sur la vangoj, ŝi aldonis: 

—Ĉu vi opinias ke mi tiom bezonas zorgi pri mia bonfarto? 
Kvazaŭ mi ne havus sufiĉan, eĉ por ĝin vendi, bonfarton kaj ĉion, 

kio mankas al li?... 
Marti restadis surprizita kaj ĉagrena. 

—Do, ne edziniĝu kun li, Lina—li diris—. Vi estos malfeliĉa. 

Aperis Cori ĉe la pordo de la farmodomo. Ankoraŭ ŝi estis 
endormema kaj malfermadis la okulojn, vunditajn de la grandega 
brileco de la ĉielo, La aero tremetis kun reflektoj kaj vibradoj, 

kvazaŭ ĝi estus removigata per batado de nevideblaj flugiloj. Tio 
estis la kuneco de etero kaj lumo en la plej kulmina momento 

de la somerpleno. Forto kaj malenergio influis la korpojn per 
kontraŭaj efikoj, ilin skuante per ondoj de malfortigo, kaj de 

ekscito. Eĉ la inerta materio, la apudvojaj rokoj, oni dirus, havas 

animon, dezirojn kaj voluptojn. 

Ŝajnis ke Pan, la kornulo, estis tuj aperonta ĝoja, kronante 

la vinberujan monteton, kiu staris ĝuste super la vojo al la far- 

modomo, Anstataŭ Pan, aperis Andreu, ruĝkolora kaj juna mal- 

graŭ sia aĝo, kun malkovrita brusto, elmontrante la fortan har- 

plenan sinon, kun malordigita kaphararo en kiu ne estis eĉ unu- 
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blanka haro. Maldika, nerva, muskolforta kaj krurlonga, li mal- 

supreniradis longpaŝe, rapidege, tra la vinberejo, sekvata de sia 

filo, kiu estis la printempa bildo de sia patro kaj ŝajnis juna 
faŭnuso, Ili ambaŭ 'havis la vizaĝon sunbrila, kaj la okuloj, kiuj 
magnete sin turnis al Lina, brullumadis. La studento divenis sur 
la okuloj de la knabino, kiuj ne povis sin deteni de rigardado al 

ili ambaŭ, ian ravemon. La viroj sin direktis al la farmodomo, 
tra la vinberujaro, ne malsuprenirinte al la vojo, por eviti trai- 

radon antaŭ Lina kaj Marti. Per salto de forta kaj rapidmova ” 
besto, ili eksaltis antaŭ la farmodomon. Ili estis irintaj trinki. 

Cori, kiam ŝi vidis ilin alproksimiĝantajn, alkuris al Marti 

kaj Lina. 
—Rigardu ilin. Ili estas sovaĝaj—ŝi diris. 

—Ne tiom—respondis Lina senvole—. Ili estas tiel fortaj... 
Marti restis unu momenton pensema. Ŝajnis al li, ke li legas 

klare en la spirito de Lina. Ŝi povas tamen esti honesta, sed ne 

povas sin deteni de komparado inter tiuj homoj, plenaj de vira 
vigleco, kaj ŝia fianĉo dika kaj sennerva. La spektaklo de tiu 
furiozo de pasio, kiun ŝi estis ekscitinta, same fortega en la 

dekkvinjara knabo kiel en la kvindekjara patro, eble igis ke ŝi 

ŝanceliĝu. 

Kompare al ŝia flanĉo, ili devas ŝajni al ŝi viroj el alia raso. 
Kaj'la sugestio de tiu plej aĝa filo, kiu estis sin mortiginta pro 

virino! Kiaj intensaj pasiemuloj tiuj Cogull'oj! 

Li preskaŭ pardonis ŝin esti tro plezuriĝinta je iliaj krudaj 
deziroj. 

Sed, vidante Cori'n, ĉiam tiel serenan kaj dignan, kvazaŭ la 
harmonio de ŝia korpo devenus de la ekvilibro de ŝia spirito, li 
ekkomprenis ke en Lina, kvankam ŝi estas pli alloga ol la alia 

fratino, estas io malklara, kio povus esti la malkvietiga elemento 

kiu efikis sur la CogulTojn. Ĉar neniu el ambaŭ, nek li mem, estis 

sentintaj inklinon al Cori, kiu entute estis pli bela ino ol Lina. 

Tio estis, ke la klareco de la animo de Cori lasis ĉiujn trankvilaj 

ĉirkaŭ ŝi. Lli paroladis ankoraŭ dum kelka tempo, li distrita kun 
siaj pensoj. Kaj Marti decidis, de tiu momento, sin dediĉi pli 
al Cori ol al Lina. Kaj li diris: 

—Cori, se ja ni devas baldaŭ disiĝi, kial ni ne faras belan 

ekskurson, ĉi-tiun posttagmezon? i 

La du fratinoj akceptis ĝoje. Ili foriris por ioma tualeto, 

ĉar tion ili ne povis forlasi eĉ por supreniri la montegon kie ili 
estus gratvundotaj de la kardoj. Kiam ili alproksimiĝis al la 
farmodomo, patro kaj filo elŝteliĝis kvazaŭ hontiĝintaj, furiozaj 
pro kolero. 

Marti daŭris turnante sian penson: 
—Estos pli dolĉe flirti kun Cori—li al si diris—kaj tio estos 

kvazaŭ bonfaro, ĉar Lina'n ĉiuj avidas kaj al la alia neniu diras 
10n.
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Tiam alproksimiĝis al li Teresa, flatema: 
—Cu vi vidas? Ili jam cedas—ŝi diris al l—. Ili fine ekrimarkos, 

ke ili avidas la lunon. Tamen la plej juna, mi pensas, estis tuj 
falonta se vi ne estus veninta. 

—fSed ŝi, ĉu ja ŝi ŝatis ilin?—diris la studento, kun intereso 
por vidi klare en la konduto de Lina. 

—Ŝi ŝatis malsaĝigi ilin. Ne agante malbonon, ŝi komencis 
montri sin tro komplezema, Nun, ne. Nun ŝi ŝatas vin, kaj ankaŭ 
la pli aĝa fratino. Mi aŭdas iliajn interparoladojn. Se vi volos, 
vi ruzetrompos unun kaj alian. Mi helpos vin, 

—Tiu ludo estas danŝera, 
—Kial danĝera? Por vi, juna, ĝentila kaj libera? Vi ne povas 

imagi, kiel mi antaŭgustumas la ĵaluzon de miaj hejmanoj! Hieraŭ, 
kiam la edzo ĵetis la panon sur mian kaipon, ĉu vi pensas ke 
mi ofendiĝis? Pro ĝojo mi preskaŭ saltis. 5 

—Rilate vian edzon, estas indiferente. Sed estas alia, kiu su- 
feras. 

—Ĉu la knabo? 
—Jes, via filo. Kaj ŝajnas al mi, ke li estas la plej enamiĝinta 

kaj kiun plej dolorigas mia ĉeesto. 
—Pro tio estas necese fari al li krudan kuracadon. Vinagro 

kaj salo, sur la vundon. Eĉ fajro, se nepre. Ke li ne rezultu kiel 
la patro kaj la unuenaskito. Super ĉio, vi venu. Ni forlasu la du 

fratinojn pro nenio en la mondo. Pensu ke vi faras al mi favoron. 
Vi reportas al mi la gajon kaj la pacon. Tion mi petegas, je la 
memoro de Jaume. Se tiu perdiĝis, ke mi ne perdu ĉi-tiun alian... 

Estis io teruriga kaj samtempe kortuŝa en la stranga peto 
de tiu virino, kiu konsideradis necese suferigi sian filon por re- 
sanigi lin e] neebla amo. 

—Ĉu vi promesas al mi veni ĉiutage, kiaj ajn estos iliaj 
faroj? 
—Jes—diris la studento. 
—Mi helpos vin en ĉio—rediris kontenta la maljunulino. 
Stranga situacio, tiu de Marti Gaia. Ĉio lin puŝis al sama 

celo. La petego de la maljunulino, tiu de Lina, lia propra inklino 

por tiu-ĉi lasta, inklino kiun li intencis deklini al Cori; la inte- 

resega kazo de la Cogull'oj, ilia konduto kiu incitis lin lukti 

kontraŭ ili... Ĉio, ĉio postulis ke, el observanto, kia li al si pro- 

ponadis esti, li ŝanĝiĝu en aganton, eble en naskanton de la oka- 

zontaĵoj kiuj ĝermis en la nerigardebla fundo de la tempo. Tiel 

la ventegoj formiĝas en la altega spaco, kiam la homoj ankoraŭ 

ne vidas la nubojn, kiuj ilin portas en sia sito, ŝvelajn kaj 

kvietajn. 

(Finota) 

Joan PUIG I FERRETER. 

El la kataluna trad. Artur DOMENECH MAS.
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DIVERSAJOJ 

VORTOJ DE K. DE KALOCSAY.—La konata poeto skribis 
al la kataluna tradukinto de “Kanto de la hundoj” kaj “Kanto 

de la lupoj”: Kun granda ĝojo mi ricevis vian valoran sendaĵon. 

Bedaŭrinde, mi ne scias vian belan gepatran lingvon, tamen, per 

mia latin-esperanta vortotrezoro mi povis traduki al mi la ver- 

sojn kaj ĝoji pri ilia forma perfekteco, belsoneco kaj fideleco. 
Permesu, ke mi sendu al vi miajn plej sincerajn gratulojn, 

Krom mia persona ĝojo, mi sentis ankaŭ alian ĝojon, Es- 

perantan, vidante, kiel perfekta interpretilo estas nia komuna 
lingvo por majstraj manoj, kiaj la viaj. Vere, neniu dirus, ke 

la Petoeĥ-poemoj ne el la originalo estas tradukitaj. 

“FLANDRA ESPERANTISTO” KAJ NI—En la numero 2, 

aŭgusto 1929, aperis belega poemo “Katalunoj”, de Jan Van Schoor, 
kiu tiel ofte pruvis al ni sian simpation, kaj letero el Katalunujo, 

de anonima aŭtoro, titolita “Antaŭen, Plandroj!”. 

En la numero 11, majo 1930, aperis kataluna traduko de la 

poemo “Katalunoj”, -originale verkita de Jan Van Schoor, kaj 
“post ĝi la jena noto de la Redakcio: 

“Ni ĉi supre presis la katalunan tradukon de la poemo “Ka- 
talunoj”, kiu aperis en nia numero de aŭgusto. Niaj legantoj kun 
intereso povos kompari la esperantan kun la kataluna teksto. Ni 

mem ne konas la nomon de la verkinto, sed tamen laŭ ĉi tiu vojo 
jam kore dankas lin pro la alsendo de lia traduko kaj aldonas 
niajn plej sincerajn bondezirojn por lia patrujo: la bela Kata- 
lunujo!” . 

Ni publike dankas niajn flandrajn amikojn. Nenecese diri al 

ili pri nia simpatio. 

VORTOJ PRI “KATALUNA ANTOLOGIO” Bedaŭrinde, 
mi ne supozis, ke vi envicigos miajn kelkajn vortojn en la re- 
cenzajn artikolojn, ĉar mi ne estus skribinta tiamaniere. Mi estus 

skribinta, ke la libro, kaj ĝia riĉa kaj instrua enhavo estas ad- 

mirinda, ke ĝi estas la baza ŝtono de la Esperanta literaturo, kaj 
ke neniu alia libro ĝis nun malfermis al la Esperantistaro tian 
vastan horizonton. Krom tio, ĝia kompilinto kaj tradukintoj, kaj 

la tuta eldona komitato, faris vere patriotan agon montrante la 
riĉecon de sia lingvo al la tuta mondo. Milionoj da pesetoj els- 

pezitaj por propagando ne donus tian rezulton! Persone, mi trovis 

konatajn verkistojn kaj verkojn, sed ankaŭ tiajn, kiujn mi ver- 

ŝajne neniam legus, aŭ eble sub masko, kiu malebligus la rekonon 

de ilia origino. Mi do restas al vi eterne danka pro la ĝuo, kiun 
donis al mi la legado de via admirinda verko I—E. F. Cense, Var- 

sovio,
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KONSERVADO DE LA VOĈO DE NIA MAJSTRO SUR 
GRAMOFON-DISKOJ. 

La direktoro de ICK en Ĝenevo ĵus informis nin laŭjene: 
“La ICK sukcese intervenis ĉe s-ro Sabadell, LK, en Barce- 

lono pri reproduktado de la sola fonograf-cilindro, per kiu la voĉo 
de nia Majstro, D-ro Zamenhof, estas konservita. Ĝi delegis s-ron 
Gili Norta, eksprezidanto de la Kataluna Federacio, por traktado 
kaj esploro de la eblecoj. S-ro Sabadell, konservante rajte la ci- 
lindron kiel relikvon altvaloran, fine esprimis sian principan kon- 
senton pri la reproduktado. 

Montriĝas multaj teknikaj malfacilaĵoj, sed oni esperas ĉiujn 
venki. La Kataluna Esperanto-Federacio mem prenos sur sin la 
organizadon de la afero kaj tiucele ricevis la rajton de s-ro Sa- 
badell. 

Nuntempe, ne povas esti dirate pli, La ICK petas ĉiujn intere- 
sitojn kaj intervenintojn ne plu adresi petojn al s-ro Sabadell, kiu 
dum la lastaj jaroj havis multajn ĝenojn kaj malagrablaĵojn pro 
afero en kiu li laŭjure rajtas decidi sola. 

La ICK ankoraŭ informos pri la progreso de la teknika esplo- 
rado.” 

La esperantistoj certe ĝojos pri la saĝa cedo de s-ro Sabadell 
kaj la morala sukceso de ICK en tiu ĉi afero, kiu havas altan sig- 

nifon por nia movado. 

  

OFICIALA PARTO 

S-ro Manuel Palomera kaj S-ro Josep Banet estas elektitaj 

Komitatanoj de la “Kataluna Esperantista Federacio”. Ambaŭ 

estas fervoraj samideanoj, kiuj certe grave helpos al la progreso 

de nia organizaĵo. 

Nia K. E. F. sendis oficialan dokumenton al Lia Moŝto S-ro 

Barono de Giiell, proponantan la servojn de la Federacio por 

aranĝi Esperantan Oficejon, kiu plenumus organizajn laborojn 

koncerne la venontajn Internaciajn Olimpiadojn de 1936, eble 

okazontajn en la Barcelona urbo.
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REVUO DE REVUOJ 

Heroldo de Esperanto——Ni kopias el la bonega “Heroldo de 
Esperanto”, Koln, numero de la 15. de novembro 1929, la jenan 
artikolon “Multlingveco en Sudokcidenta Eŭropo”, verkitan de 
nia Direktoro, kiu estis represata de “Flandra Esperantisto” en 
la numero 11, majo 1930. Ĝi ankaŭ aperis sur “Diario da Madeira”, 
31. julio 1930, en portugala traduko de S-ro Gomes Freitas kaj 
sub la titolo: “O cosmopolitismo na Catalunha”. S-ino E. F. Cen- 
se ankaŭ tradukis ĝin por apero sur pola gazeto. 

“Multaj personoj kredas, ke la problemo pri multlingveco ek- 
zistas preskaŭ nur en Mezeŭropo, kaj ke en Sudokcidenta Eŭropo 
la lingvaj interrilatoj estas simplaj kaj nekomplikitaj. 

Nu, por Barcelonano troviĝas en strataj gazetvendejoj la je- 
naj publikaĵoj plurlingvaj: “La Gaceta Literaria”, aperanta en 
Madrido, duonmonata, pri literaturo, arto kaj scienco, en lingvoj 
hispana, portugala kaj kataluna; “OC”, aperanta en Toulouse, 

semajna, pri literaturo kaj politiko, en lingvoj provencala, franca 
kaj kataluna; “La Revue de Catalogne”, aperanta en Marseille, 
monata, pri literaturo kaj arto, en lingvoj franca kaj kataluna; 

“Criterion”, aperanta en Barcelono, trimonata, pri filozofio, en 
lingvoj kataluna kaj latina; “Ciĉncia”, aperanta en Barcelono, 
monata, ĉefe en lingvo kataluna kaj en aliaj latinidaj; “El Co- 

rreo Catalan” kaj “El Diluvio”, ĵurnaloj, en lingvoj hispana kaj 
Eataluna: "L'Eveil Catalan", ĵurnalo, en lingvoj franca kaj ka- 
taluna; “El Dia Grafico”, ĵurnalo, en hispana lingvo, kun resumoj 
en lingvoj franca kaj angla. 

Oni devas ankaŭ mencii, ke en Katalunujo aperas ekskluzive 
en kataluna lingvo la jenaj semajnaj aŭ monataj gazetoj: “Re- 
vista de Catalunya”, politiko; “La Nova Revista”, literaturo kaj 
arto; “D'Aci i d'Alla”, magazino; “Gaseta de les Arts”, arto; “La 

Paraula Cristiana”, religio; “Mirador”, literaturo, arto kaj po- 

litiko; “L'Opini6”, socialismo; “Vibracions”, muziko; “Radio- 
Lot”, radiofonio; “L'Escena Catalana”, teatro; “Revista de Poe- 

sia”, poezio; “Llegiu-me”, por junuloj; “La Dona Catalana”, por 
virinoj; “En Patufet”, por infanoj; “Xut” kaj “La Nau dels Es 
ports”, sporto; “L'Esquella de la Torratxa”, politika satiro; “Ex- 

cursionisme”, “Agricultura”, “Economia i Finances”, kaj multaj 

aliaj revuoj pri ĝeneralaj aferoj, apefantaj en diversaj urboj, kaj 

bultenoj de specialaj societoj. Aliaj similaj gazetoj .aperas en 

Katalunujo ankaŭ en hispana lingvo. 

Koncerne ĵurnalojn, el la grandaj rotativoj aperantaj en Kata- 

lunujo estas kvar nur en kataluna lingvo kaj kvin nur en lingvo 

hispana. 

La produktado de libroj estas ankaŭ duonigita inter la kata- 

luna kaj hispana lingvoj. Kurioze estas, ke la katalunaj eldonistoj 

en hispana lingvo prefere konkeris la Amerikan merkaton. En
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la grandega (70 dikaj volumoj) “Enciklopedio Espasa” hispan- 
lingva, eldonata en Barcelono, ĉiu vorto havas tradukon katalu- 
nan, portugalan, francan, italan, anglan, germanan kaj esperantan. 

Pri spektakloj ni diru, ke nuntempe funkcias en Barcelono ses 
teatroj en kataluna lingvo kaj du en hispana, en la kabaredoj oni 
kantas ankaŭ france, en la opero ĉefe itale, kaj en la parolanta 
kino cni aŭdas anglan lingvon. Plie, teatraj prezentadoj france 
kaj itale ne estas maloftaj. 

La du sendstacioj “Radio-Barcelona” kaj “Radio-Catalana” dis- 
radias hispane kaj katalune, kaj ili okazigis kursojn pri esperanta, 
franca, angla kaj germana lingvoj. 

La “Fundacio Bernat Metge”, kiu eldonas la klasikajn aŭto- 
rojn grekajn kaj latinajn en tri eldonoj: Originala kaj kataluna 
—Nur originala—Nur kataluna, okazigas senpagajn diversgradajn 
kursojn pri lingvoj latina kaj greka. Tio estas farata eksterof- 
ciale, simile kiel ni esperantistoj instruas la Zamenhofan lingvon. 

Ankaŭ senpage, la “Alliance Francaise” instruas francan lin- 

gvon; societo “Dante Alighieri” la italan; kaj en komercaj ron- 
doj oni disvastigis la araban (vulgaran) por interrilato kun Nord- 
afriko. Kelkaj studemuloj okupas sin pri hebreismo, kelkaj teo- 

zofiistoj ŝatas la orientan kulturon, kaj kelkaj komunistoj lernas 
la rusan lingvon. 

Antaŭ tiom da lingvoj altirantaj la atenton de la popolamaso, 
ne estas strange ke eĉ multaj simpatiantoj kun la ideo de lingvo 
internacia ne tuj lernas Esperanton. Komprenante tion, ni ĉefe 
akcentu en nia propagando la allogecon de la Zamenhofa kreaĵo, 
kaj ne timu aserti la multrilatan superecon de nia lingvo, jam en 

ĝia nuna formo.” 

Diari de Vick-—Ni represas, katalunlingve, la recenzon pri nia 

kat£luna “Ruĝa Broŝuro”, aperintan la 22an de julio 1930: 

“Llengua auxiliar internacional Esperanto—Primer Manual — 

Eldona Fako de K. E. F.—Barcelona—Preu: 25 cèntims. 

Editat per la Federació Catalana d'Esperantistes, hem rebut 

un llibret de modesta apariència, adaptació catalana del "Premier 
Manuel" francès, deguda a la ploma del fervent esperantista Jau- 

me Grau Casas. , 

Precedeix l'opúscol una nota referent a l'Esperanto a Cata- 

lunya, en la qual es ressenya brevíssimament la tasca realitzada 

per la E. E. F. Segueix una concisa i raonada exposició d'Argu- 

ments pro Esperanto. 

Entra de ple en l'estudi de la llengua internacional amb les 

regles per a la pronunciació i la gramàtica en forma condensadís- 

sima, essent d'observar, com a innovació ben lloable, les notes 

resum extretes del contingut, que figuren al peu de cada pàgina. 

És de remarcar — i ben esperançador per a tots aquells que vul-
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guin estudiar l'Esperanto — que tota la gramàtica està continguda 
en nou lliçons. 

Segueix a la gramàtica un vocabulari, Acaba amb una nota 
relativa a l'actuació dels esperantistes arreu del món. 

Hem dit -aposta que aquest llibret és d'apariència modesta 
—32 pàgines—, però el seu contingut ens confirma la nostra dita 
que en el pot petit hi ha la bona confitura. 

Felicitem la Federació Esperantista de Catalunya i especial- 
ment al nostre amic Sr. Grau Casas. 

Es troba de venda en les principals llibreries." 

ENLANDA MOVADO 
En la Grupo “Barcelona Stelo” okazos la 14. decembro, je la 

10“ vespere, la Festo de l' Libro Esperantista. Estas invititaj 
ĉeesti ĉiuj Barcelonaj grupoj kaj ĉiuj simpatiantoj al Esperanto. 
Oni danke akceptos esperantaĵojn por aranĝi gravan ekspozicion. 
Okazos deklamoj, koncerto, propagandaj paroladoj, k. t. p. Gru- 
pa sidejo: Borrell, 253 (Kooperativo). 

La Grupo “Nova Sento” havas novan sidejon: Independencia, 
79, Barcelona. Tre sukcesa kurso de Esperanto komenciĝis, sub 
la gvido de la nelacigebla profesoro S-ro Artur Domĉnech Mas, 
komitatano de K. E. F. 

S-ro M. Rodellar (Diputació, 93, Barcelona), la ŝatata prezi- 

danto de “Barcelona Stelo”, prenis sur sin la taskon instrui Es- 

peranton per korespondado. Se vi havas amikojn, kiuj ne povas 
ĉeesti kursojn en niaj grupoj, bonvolu indiki al ili ke la fervora 

samideano Rodellar helpos ilin tute senpage. La afrankelspezoj 
estos malgrandaj. 

En Monistrol de Montserrat reorganiziĝis la Esperantista Gru- 
po. La 10. aŭgusto la grupanoj faris ekskurson al la bela vilaĝo 

Pierola, trans la monto Montserrat. Tie ili vizitis Pastron Oro- 
bitg, kiu ĵetis la unuajn esperantajn semojn en Monistrol, kaj 
li malavare regalis la ekskursantojn. Post la tagmanĝo, ĉiuj, unu 
post alia, ricevis la aerbapton per simpla aviadilo, konstruita de 

la fervora Pastro Orobitg. Oni turnflugis super la placo de la 
vilaĝo. 

Telegramo de la Prezidanto de la Barcelona Ateneo-—“La 
Barcelona Ateneo, ĉefasocio kultura privata de la katalunlingva 

popolo, honoriĝe kaj plezure aliĝas al la grandkultura kaj gran- 
dideala soleno de la nuna Universala Kongreso de Esperanto. 

Ĉiam pli kaj pli fervore la Barcelona Ateneo deziras al la 

movado esperantista, al la interlingva egaleco kaj justeco ĝene- 
ralan efektivigon, kaj al la Universala Oksforda Universitata 

Kongreso finan venkon, plenan sukceson!”   
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AL IBERIAJ GESAMIDEANOJ: 
UKOJ A A EAIA ANKI 

De antaŭ longe mi pensas, ke grava Iberia Esperantista Revuo 

estus tre utila por nia movado. Ĝi povus forigi multajn antaŭ- 

juĝojn, konigi unujn al la aliaj, informi pri la sukcesoj de Es- 

peranto, propagandi, kaj—ne laste!.~ebligi la aperon de longaj 

—valoraj—prozajoj, originalaj aŭ tradukitaj, kiuj en neniu es- 

peranta gazeto povas trovi lokon. 

Nu, mi kuraĝis entrepreni tiun laboron. En januaro 1931 ape- 

ros la unua numero de la IBERIA ESPERANTISTA REVUO, 

laŭ la plano, kiun vi vidos dorse, Kiuj konscias pri la graveco 

kaj signifo de la entrepreno, tiuj anoncu tuj, ke ili estos abo- 

nantoj. 

Kun permeso de la “Kataluna Esperantista Federacio”, la IBE- 

RIA ESPERANTISTA REVUO publikigos verkojn premiitajn 

aŭ menciitajn de la INTERNACIAJ FLORAJ LUDOJ, longe 

atendantajn ke iu kuraĝa mano montru ilin al la mirigitaj okuloj 

de la esperantistaro. Oni ne imagas, kiom da valoraĵoj restas 

kaŝitaj. 

Ne estu skeptikaj. Ne timu, ke la ŝultroj ne povos subteni tian 

pezon. Oferu laŭpove. Varbu helpantojn. Pensu, ke de ĉiu depen- 

das la sukceso. Entuziasmiĝu, ĉar entuziasmo estas krea. Kaj tuj 

post legado de tiu ĉi folio, BONVOLU SENDI AL MI SIM- 

PLAN POSTKARTON, PROMESANTAN VIAN KONTRI- 

BUON! 

Kun la plej kora antaŭdanko, salutas vin 

JAUME GRAU CASAS 

Membro de la “Lingva Komitato” 

Direktoro de “Kataluna Esperantisto”
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I TANMATEIX ES MOU! 

En el reportatge aparegut al número 92 de MIRADOR (L'idio- 

ma que s'escriu, però no es parla) sobre el moviment esperantista 
barceloní, hom feia, amb l'habitual agilitat dels repòrters, aHusions 

al suposat fet que els esperantistes, àdhuc d'un mateix país, parlant 
esperanto ells amb ells no s'entenen. Una tal constatació era la 
rebentada més grossa dels partidaris de la llengua auxiliar inter- 

nacional, el blasme d'una utopia... si no era la rialla cruel d'un 

facil humorisme. 
I bé: cal que els esperantistes riguem sorollosament de Vefici- 

cia i de la brillantor amb què s'entén, en moltes ocasions, un 

conjunt d'interlocutors multilingiies, que no és ben bé el mateix 

que políglotes. Cal haver penetrat en la vida europea i haver 

constatat el meravellós èxit d'intercomprensió de tants i tants 

congressos internacionals de tota mena d'especialitats, on són ad- 

meses vàries llengúes, però on predomina sempre una llengua— 

generalment la llengua del país—, per a fer-se una idea de la 

part faca dels qui malden per entendre's: la part còmica dels 

llavis que no s'expressen, la part tràgica dels cors que no es com- 

mouen... 

Cal capir les excellències del francès culinari, de l'anglès dels 

Slms parlats i de l'espanyol dels prospectes de productes estrangers, 

per a saber què cosa és bellesa d'expressió, naturalitat... 

Sense recórrer al llibre de Charles Richet "L'homme stupide", 

sense arguments trascendentals, només amb les armes de la fa- 

cècia, hom pot respondre als detractors de l'idioma que es critica,
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però no es coneix. Si aquell marit alemany anava a Caldetes, amb 
la senyora, "a tomar bafias", si hom caricaturitza el ciutadà an- 
glĉs que parla malament tot altre idioma que el seu; si parlant en 
català es pot escarnir un italià macarrònic, cal no riure's massa 
de l'esperanto perquè hom li atribueix una fonètica diferent de 
la que té en realitat, Si s'és amant del calembour, en esperanto — 
veritable llengua vivent — hom podrà dir litografo (litògraf) i 
hom podrà entendre, a més, lito-grafo o sigui comte que li agrada 
estar-se al llit, Si no tots els esperantistes, malgrat la relativa 
facilitat de l'esperanto, el parlen amb tota correcció, cal recordar 
l'espanyol de la gente bien, el francès de molts diplomàtics, el llatí 
dels capellans i el grec d'alguns humanistes. 

Una cosa és l'ús del irancès, de l'anglès o de l'alemany, entre 
dos interlocutors un dels quals és francès, anglès o alemany, i 
altra cosa és l'ús del francès entre un búlgar i un italià o l'ús de 
l'anglès entre un català i un egipci. Encara, una cosa és conversar 
i l'altra parlar en públic, i una cosa és l'adreçar-se als estudiants 
de Halle o als professors de la Sorbona, i l'altra l'haver de con- 
vèncer d'alguna cosa, en una assemblea internacional, a oients de 
diverses procedències. El problema es planteja més clar, la solució 
es fa més visible. L'esperanto pot provocar el riure quan hom l'e- 
xamina d'una manera frívola, però presenta una pila d'aspectes 
interessants als que s'hi acosten amb intenció seriosa. 

No cal que teoritzem, ni que presentem fets, perquè el fer-ho 

semblaria esperit de prosselitisme. Només hem volgut parlar als 
nostres co-lectors de MIRADOR, en defensa d'un ideal —el d'una 
Mengua internacional — fàcilment justificable als ulls dels qui han 
defensat l'ideal de la llengua nacional, 

No neguem el dret a riure's de l'esperanto. Però afirmem el 
nostre dret a dir que el nostre ideal progressa, en'les amplàries 

del món, molt més del que hom pensa, que tenim les mostres or- 

ganitzacions, els nostres congressos, les nostres revistes, els nostres 
cinc mil llibres, que ens entenem, que som una super-cultura en 

marxa. Que no exagerem, que existim, que esperem... 
Cal dir tot això, majestuosament, davant dels somriures 

d'altri. I si, malgrat tot, no podem guanyar les simpaties de tothom 
per al moviment esperantista, cal demostrar la nostra fe en l'es- 
peranto, exclamant, com Galileu: E PUR SI MUOVE! 

JAUME GRAU CASAS. 
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KONSERVADO DE LA VOCO DE NIA MAJSTRO SUR 

GRAMOFONDISKOJ 

Kiel anoncite, Kataluna Esperantista Federacio, laŭ instigoj de 

Internacia Centra Komitato de la Esperanto-Movado, prenis sur 

sin la taskon reprodukti la voĉon de D-ro Zamenhof el la mal- 

novaj vaksaj cilindroj impresitaj en 1909 okaze de la vizito de 

la Majstro dum la tagoj de la Ve Kongreso. 

La tasko estas jam farita. La konata firmo “Odeon” reproduk- 

tis sur gramofondiskojn la malperfektajn sonojn de tiuj eluzitaj 

cilindroj. 

Certe la sukceso de la reproduktado ne estas tia, kia ni estus 

dezirintaj. La cilindroj estas sufiĉe malbone impresitaj —ni pen- 

su ke tiam la tekniko de la fonografo estis en siaj unuaj paŝoj; 

alianke D-ro Zamenhof parolis tre mallaŭte kaj lia voĉo restis 

tre malforte impresita; krome la sulkoj de la cilindroj estas jam 

tre multe eluzitaj kaj en kelkaj lokoj oni preskaŭ ne aŭdas la 

sonon; ankaŭ la fonograf-aparato por aŭdigi la cilindrojn estas 

tre maloportuna kaj nur per tiu aparato estas ebla la reproduk- 

tado. 

Por fari la nunan matricon de la gramofondisko, estis necese 

lokigi la aparaton Pathĉ antaŭ mikrofonon, kaj per laŭtigilo, pli- 

laŭtigi la voĉon elirintan el la preskaŭ praava aparato. Certe oni 

sukcesis laŭtigi la voĉon ĝis grado ne imagebla, sed ankaŭ oni 

laŭtigis ĉiujn bruojn kiuj sur la reproduktata disko zumas: la 

diafragmo kun ĝia zafira pinto rulante sur la cilindroj sonas tre 

forte, ankaŭ ĉiuj etaj bruoj de la fonograf-aparato kaj ĝia funk- 

cianta kordo treege enuigas dum la aŭdado de la nova disko. Sed... 

ni nur posedas tiajn malbonajn elementojn kaj bedaŭrinde ni ne 

povas ilin plibonigi, : : 

Malgraŭ ĉio la elparolado de la Majstro estas sufiĉe klara 

kaj se oni atente aŭskultas proksime de la aparato, certe oni povas 

Ĉion interpreti. 

La nova disko enhavas, krom kelkaj enkondukaj vortoj de 

KEF, deklamon de “La Espero” kaj “Dankparoladeto” farita
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de' D-ro Zamenhof ĉe S-ro Sabadell, la posedanto de la cilin- 

droj. La unua parto de la disko sonas malbone. La alia parto, 

tiu kiu reproduktas la paroladeton, estas pi” klara, pli laŭta, pli 

forta, preskaŭ perfekta. 

La “Eldona Fako de KEF” zorgos pri la vendado de la nova 

disko. Oni nun studas la prezon, sendelspezojn, k. t. p. Ni es- 

peras baldaŭ konigi tiujn detalojn pere de “Kataluna Esperan- 

tisto” kaj de ĉiuj esperantistaj gazetoj. 

Interesatoj bonvolu sin turni al la “Eldona Fako de Kataluna 

Esperantista Federacio”, Duran i Bas, 8, Barcelona, por even- 

tualaj mendoj 

JOAN GILI NORTA 

DUA ELDONO DE “KAFALUNA ANTOLOGIO” 

Ni ĝojas sciigi niajn legantojn pri tio, ke, malgraŭ la diversspe- 

caj malfacilaĵoj renkontitaj kaj renkontataj, jam estas presitaj 

160 paĝoj de tiu grava verko, finkorektitaj pli ol 300 paĝoj kaj 

kompostita la tuta teksto. 
La samideanoj, kiuj pruntedonis monsumon por ebligi la duan 

eldonon de “KATALUNA ANTOLOGIO”, ricevos unu ekzem- 

pleron tuj post apero. 

ESPERANTO KIEL LINGVO DE EŬROPA 

STATA KONFEDERACIO 

La direktoro de la Internacia Centra Komitato de la Esperanto- 
Movado informas nin, ke la iniciato de la grupo “Esperantanaro- 
Fajro” en Barcelono, kaj menciita en “Hispana Esperanto” NN.” 9-10, 
1930, estis ĝis nun ne konigita al ĝi kaj ke ĝi neniam ricevis infor- 
mojn pri tio. La I. C. K. ĵus turnis sin al la Hispana Esperanto- 
Asocio kaj la Kataluna Esperanto-Federacio (ambaŭ membroj de 
KR) por ekscii, ĉu kaj kiaforme la iniciato okazas en kunagado 
kun tiuj asocioj aŭ kun unu el ambaŭ. La I. C. K. rezervas al si 
ekzameni la detalojn de tiu-ĉi projekto post ricevo de kompleta 
dokumentaro. Ĝi akcentas samtempe, ke la kompetenteco pri tia 
internacia iniciato estas sole en ĝia mano, en kunagado kun la 
xespektivaj asocioj esperantistaj.
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LA ELSORCIGO, de Pierre Loti. 

(Daúrigo) 

La pezanta pordo malfermiĝis; ili troviĝis ekstere, sur mon- 
teto, kun la hela suno de la dekunua horo, antaŭ tombeja bosko, 
plantita de cipresoj kaj de tomboj kun estingiĝantaj orumaĵoj, 
kiu malsuprendeklivis ĝis profunda golfo plena de ŝipoj. 

Kaj preter tiu marbrako sterniĝanta sub iliaj piedoj, preter 

ĝi, sur la alia marbordo duonkaŝita de la cipresoj el la malgaja 

kaj dolĉa bosko, alte profiliĝis, en la pureco de la ĉielo, tiu si- 

lueto de la urbo kiu de dudek jaroj naskis la nostalgian enuon 

de Andreo Lhĉry; Stambul tronadas ĉi tie, ne plu malpreciza kaj 

krepuska kiel en la revoj de la verkisto, sed preciza, hela kaj 

reala. 

Reala kaj tamen plena, kvazaŭ de ĥimera blua nebulo, de si- 

lento kaj mirbrilo, Stambul, la centjara Stambul estis ja tie ĉi, 
ankoraŭ tiel kiel la malnovaj kalifoj ĝin rigardadis, ankoraŭ tiel 
kiel la malavara Soliman iam konsciis kaj fiksis la grandajn traj- 
tojn, alte konstruante la plej belegajn kupolojn. Nenio aspektis 

ruina, en tiu amaso da minaretoj kaj kupoloj grupiĝintaj en la 

matena aero, kaj tamen sur ĉio ĉi troviĝis iu nedifinebla poste- 

signo de la tempo; malgraŭ la distanco kaj la iom blindiga 
lumo, la kadukeco vidiĝis ekstrema. La okuloj tute ne trompiĝis: 
ĝi estis fantomo, majesta fantomo de la pasinteco, tiu urbo an- 

koraŭ staranta, kun siaj sennombraj ŝtondaŭboj, tiel elegantaj, 

tiel altencelantaj ke oni miris pri ilia persisteco. Minaretoj kaj 
moskeoj kun la jaroj senblankiĝis kaj aspektis nun sennuance 
grizaj; kaj koncerne tiujn milojn da lignodomoj, amasigitaj sub 
ilia ombro, ili estis el okra aŭ brune ruĝa koloro, nuancoj mil- 
digataj de la bluo de l nebulo preskaŭ eterna kiun la maro 
elspiras ĉirkaŭ si. Kaj tiu grandega bildo reflektiĝis sur la spe- 
gulo de l' golfo. 

Ambaŭ virinoj, tiu fantome vualita kaj la alia kun sia pun- 
taĵo malzorge metita sur la haroj, marŝis rapide, sekvate de 
sia negra skorto, apenaŭ rigardante tiun mirindan pejzaĝon, kiu 

por ili estis la ĉiutaga vidaĵo. Ili iris sur tiu monteto vojon 

kun difektita pavimo, inter malnovaj kaj aristokrataj domoj mu- 
miiĝintaj malantaŭ siaj kradoj kaj tiu dekliva tombejo el Khassim- 

Pacha, kiu lasis ekvidi inter siaj malgajaj arboj la grandan kon- 

traŭan mirpejzaĝon. La hirundoj, kiuj ĉie havis nestojn sub la kradu.
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mitaj fermitaj balkonoj, delire pepadis, la cipresoj odoregis rezinon, 

la malnova grundo plena de ostoj de mortintoj odoris jam la 

printempon. 
Efektive ili renkontis neniun dum sia mallonga eliro, neniun 

krom akvoportisto, en orienta kostumo, veninta por plenigi sian 

felsakon en tre malnovan marmoran fonton kiu troviĝas sur 

la vojo, kaj estas tute skulptita per belaj arabeskoj. 

En domo kun severe kradumitaj fenestroj, domo de paŝao, 

kie diablego kun lipharoj, per ruĝo kaj oro vestita, pistoloj en 

la zono, senvorte malfermis al ili la pordon, ili enpaŝis, laŭku- 

time, nenion dirante ankaŭ, la ŝtuparon de l' haremo. 

En la unua etaĝo, vasta blanka ĉambro, pordo malfermita, el 

kiu aŭdiĝis voĉoj kaj ridoj el junaj virinoj. Tie, interne, oni 

amuziĝis per franca interparolado, sendube tial ke oni diskutis 

pri tualeto. Decis ja scii ĉu iuj rozoj sur korseto estus pli belaj 

aranĝitaj tiel aŭ alimaniere: 

—f”est bonnet blanc, blanc bonnet, diris unu. 

—C'est kif-kif bourricot, — helpis alia, flavruĝulineto kun 

lakta vizaĝkoloro, kun mokemaj okuloj, kies instruistino longe 

loĝadis en Alĝerio. 

Tio estis la ĉambro de tiuj kuzinoj, du fratinoj el dekses kaj 

dudek jaroj, al kiuj la morgaŭa edzino rezervis la unuan gustu- 

mon de ŝia letero el fama viro. Por ambaŭ junulinoj, du litoj 

blanke lakitaj, ĉiu kun sia araba verso ore brodita sur velura 

panelo adaptita al la muro. Surplanke, aliaj improvizitaj kuŝejoj, 

matracoj kaj littukoj el blua aŭ roza atlaso, por kvar junaj viri- 

noj invititaj al la edziĝfesto. Sur la seĝoj (blanke lakitaj kaj 

kun silko Pompadour kun etaj bukedoj), tualetoj por riĉa edziĝo, 

ĵus alvenintaj el Parizo, kuŝis helaj kaj freŝaj. Malordo de an- 

taŭtago de festego, kampadejon oni dirus, kampadejon de ciga- 

ninetoj, sed elegantaj kaj tre riĉaj. (Ĉar la mahometana leĝo 

malpermesas al la virinoj eliri post krepusko, fariĝis ĉe ili ĝen- 

tila kutimo tiel instaliĝi unuj ĉe aliaj, dum kelkaj tagoj aŭ kel- 

kaj semajnoj, por iu ajn kaŭzo, ial ajn, eĉ por fari simplan vizi- 

ton; kaj tiam oni aranĝas dormejon), Orientulinaj vualoj kuŝis 

ankaŭ dise, florornamaĵoj, juveloj el Laliko. La feraj kradoj, la 

lignaj vergetoj en la fenestroj donis sekretan aspekton al tiu 

disa lukso, celanta blindigi aŭ ĉarmi aliajn virinojn, sed kiun 

neniam viro kun lipharoj havos la rajton rigardi. Kaj, en angulo, 

du sklavaj negrinoj, en azia kostumo, senĝene sidantaj, kantadis 

ariojn el sia lando, ritmatajn sur tambureto kiujn ili frapis mal- 

laŭte. (Niaj feraj okcidentaj demokratoj povus akcepti lecionojn 
de frateco en tiu bonanima lando, kiu praktike ne konas kastojn
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nek sociajn apartigojn, kaj kie la plej humilaj servistoj aŭ servisti- 
noj estas ĉiam traktataj kvazaŭ familianoj.) 

La eniro de la edziniĝonta naskis sensacion kaj miron. Oni ne 
atendis ŝin tiun matenon. Kio povis ŝin konduki? Tute nigra en 
sia strata kostumo, kiel ŝi aspektis mizera kaj funebra meze de 
tiuj blankoj, de tiuj rozoj, de tiuj palaj bluoj de silkoj kaj mu- 
selinoj? Kion ŝi ja venis fari, tiel neatendite, ĉe siaj honoraj 
akompanantinoj? 

Ŝi relevis sian funebran vualon, malkovris sian delikatan vi- 

zaĝon kaj, per mallaŭta indiferenta tono, respondis france — kiu 
estis ja nepre familia lingvo ĉe la haremoj en Konstantinopolo: 

—Leteron kiun mi volas al vi montri! 
—De kiu la letero? 
—Ha, divenu! 
—El la onklino en Andrinopolo, mi vetas, kiu anoncas al vi 

brilantan ornamaĵon? 
—Ne. 

—E!l la onklino en Erivan, kiu sendas al vi paron da Angor- 
katoj, por via edziniĝdonaco? 

—Antaú ne. Ĝi estas el fremda persono.. Ĝi estas... el sin- 
joro... 

—El sinjoro! kia teruro!... El sinjoro! Vi ja estas monstreto!... 
Kaj, kiam ŝi etendis sian leteron, kontenta pri sia efekto, du 

aŭ tri belaj blondaj kapoj, — el vera kaj falsa blondo, — kune 
sin puŝis por vidi la subskribon. 

—Andreo Lhĉry!... Ne! Nu do li respondis?... Ĝi estas lia?... 
Ne eble... 

Ĉiuj estis ricevintaj la konfidencon pri la letero skribita al 
la romanverkisto, Ĉe la hodiaŭaj turkaj virinoj, ekzistas tia ribela 

solidareco kontraŭ la severa reĝimo de la haremoj, ke ili neniam 
perĥdas sin unu la alian; eĉ se la peko estus grava anstataŭ naiva 

kiel la nuna, ĉiam oni havus la saman diskretecon, saman silenton. 

Oni premis sin reciproke por kune legadi, haroj al haroj, 

ankaŭ fraŭlino Bonneau de Saint-Miron, tirante al si la paperon. 
Je la tria frazo rido eksplodis: 

—Hotl vi vi— das!... Li pretendas ke vi ne estas turka!.. Ko- 

mika afero, ja!.. Li estas tiel perfekta kompetentulo, ŝajne, ke 
jen li estas tute certa pri tio! 

—He! sed tio estas ja sukceso, mia kara, — diris al ŝi Zeyneb, 

la plej aĝa el la kuzinoj, — tio pruvas ke la pikanteco de via 

sprito, la eleganteco de via stilo.. 

—Sulceso, — kontestis la flavruĝulineto kun altencelanta nazo, 

kun mieno ĉiam komike mokema, — sukceso!... Se ĝi venas de 

tio, ke li kredas vin Peranino, mi fordankas tian sukceson. 

Oni devis ja aŭdi kiel estis elparolita tiu nomo Peranino (lo- 
ĝantino de la kvartalo Pera). Nur en la maniero de prononcado, 

ŝi metis sian tutan malestimon de pura Osmanliidino kontraŭ la
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Okcidentuloj aŭ Okcidentulinoj (Armenoj, Grekoj aŭ Hebreoj) 
el kiuj la Perano reprezentas la prototipon. (1) 

—Tiu malfeliĉa Lhĉry, — aldonis Kerimĉ, unu el la junaj 

invititoj, — li malfruas!.. Certe li restis ĉe la Turkino de la 

romanoj el 18302: nargileo, konfitaĵoj kaj divano la tutan tagon. 
—Aŭ eĉ tute simple, — daŭrigis Melek, la flavruĝulineto kun 

mokema nazpinto, — simple al la turkino el la tempo de sia ju- 
neco. Ĉar jam li devas esti iom kaduka, vi scias, via poetol... 

Kaj tamen tio estis vera, nekontesteble vera, ke jam ne plu 

povis esti juna Andreo Lhĉry. Kaj, por la unua fojo, tiu konstato 

trudis sin en la animon de lia malgranda nekonata amantino,. kiu 
neniam estis al tio ĉi pensinta: vere senreviga konstato, forpe- 

lanta ŝian iluzion, vualanta per melankolio ŝian adoradon al li... 
Malgraŭ siaj ridetantaj kaj mokemaj mienoj, ili ĉiuj amis tiun 

malproksiman kaj preskaŭ nepersonan homon, ĉiuj tie babilantaj; 
ili amis lin ĉar li parolis kun amo pri ilia Turkujo, kaj kun res- 

pekto pri ilia Islamo. Letero el li skribita al unu al ili estis granda 
okazaĵo en ilia mallibera vivo, kie, ĝis la granda fulmkatastrofo 
de la edziniĝo, neniam io okazas. Oni relegis ĝin laŭte. Ĉiu deziris 
tuŝi paperan folion kie lia mano ripozis. Kaj poste, ĉar ĉiuj estis 

grafologoj, ili entreprenis sondi la misteron de la skribaĵo. 

Sed envenis patrino, la patrino de la du fratinoj, kaj tuj, kun 
ŝanĝo de interparolado, la letero malaperis, subtile, Ne tial ke 

ŝi estus tre severa, tiu patrino, kun tiel trankvila mieno, sed ĉar 

ŝi tamen farus riproĉojn, kaj precipe ne komprenus; ŝi apartenis 
al alia generacio, tre malmulte parolis france kaj nur legis Alek- 
sandro Dumas, la patron. Inter ŝi kaj ŝiaj filinoj malfermiĝis 
abismo, almenaŭ de du jarcentoj, tiel rapide la aferoj antaŭeniras 
en la hodiaŭa Turkujo. Eĉ fizike ŝi ne similis ilin, ŝiaj belaj 
okuloj malkaŝis naivan pacon kiu tute ne troviĝis en la rigardo 

de la admirantinoj de Andreo Lhĉry: tio estas ĉar ŝi limigis sian 

teran rolon al tiu de afabla patrino kaj senpeka edzino, nenion 

pli celante. Cetere, ŝi malbone vestis laŭ eŭropa modo, kaj anko- 
raŭ mallerte portis tro ŝarĝitajn robojn, kiam ŝiaj filinoj kontraŭe 

sciis jam esti tiel elegantaj kaj delikataj kun tre simplaj ŝtofoj. 
Nun faris sian eniron la franca instruistino de la hejmo, — 

ia Esther Bonneau, sed pli juna, pli fantaziema ankoraŭ. Kaj ĉar 

la ĉambro estis jam tro implikata, kun tiom da gastoj, da roboj 

ĵetitaj sur la seĝojn kaj matracoj surplanke, oni transiris en pli 

  

(1) Kvankam akceptante la opinion de la Osmanlis pri la 
plej granda parto da Peranoj, mi konfesas esti renkontinta inter 

ili amindajn esceptojn, perfekte distingindajn kaj respektindajn 
virojn, virinojn kiujn oni trovus ravaj en kiu ajn lando kaj en 
kiu ajn medio.
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grandan najbaran ĉambron, “modern Style”, kiu estis la salono 
de la haremo. 

Aperis tiam senfrape, tra la ĉiam malfermita pordo, dika ger- 
mana sinjorino, kun peze plumornamita ĉapelo, kondukante je la 
mano Fahr-el-Niss4, la plej junan invititan. Kaj, en la rondo de 
junulinoj, tuj oni ekparolis germane tiel facile kiel ĵus france. 
Estis la profesoro de muziko, tiu dika sinjorino, kaj efektive 
virino de nekontestebla talento; kun Fahr-el-Nissŝĝ, kiu ludis jam 
artiste, ŝi ĵus ripetis dupiane novan aranĝon de fugoj de Bach, 
kaj ĉiu metis en ilin sian animon. 

Oni parolis germane, sed sen pli da peno oni parolus itale 
aŭ angle, ĉar tiuj Turkinetoj legadis Dante aŭ Byron, aŭ Shakes- 
peare en la originala teksto. Pli kleraj ol ĉe ni la plej multo el 
la junulinoj en sama socia klaso, sendube pro la mallibereco kaj 

longaj solecaj vesperoj, ili avide legadis la antikvajn klasikulojn 
kaj la grandajn modernajn senordigitojn; en muziko ili fervori- 
ĝis por Gluck tiel same kiel por Cesar Franck aŭ Wagner, kaj 
deĉifris la partiturojn de Vincent d'Indy. Eble ili profitadis an- 
kaŭ de la longaj kvietiĝo kaj intelekta dormetemo de siaj praa- 

vinoj; en ilia cerbo, konsistanta el freŝa aŭ longe ripozinta ma- 
terio, ĉio mirinde ĝermis, kvazaŭ en virga tero, la altaj frenezaj 
herboj kaj la belaj venenaj floroj. 

La haremsalono, tiun ĉi matenon, pleniĝis ankoraŭ ĉiam; la 
du negrinoj sekvis ankaŭ kun sia tambureto. Post ili maljuna 
sinjorino envenis, antaŭ kiu ĉiuj sin levis respekte: la avino. Tiam 

oni ekparolis turke, ĉar ŝi neniom komprenis la okcidentajn ling- 
vojn, — kaj kiom zorgis pri Andreo Lhĉry, tiu maljunulino! Ŝia 
robo arĝente brodita estis el antikva modo, kaj cirkazia vualo 
envolvis ŝian blankan hararon. Inter ŝi kaj ŝiaj nepinoj la abismo 
de malkompreno estis absolute nesondebla, kaj dum la tagmanĝoj, 

pli ol unu fojon ŝi sukcesis indignigi ilin per la kutimo de ŝi 
konservita manĝi la rizon per la fingroj kiel la prauloj, — kvan- 
kam tiel farante, ŝi restis tamen granda sinjorino, granda sinjo- 
rino ĝis la pinto de la ungoj, kaj impona por ĉiuj. 

Do, oni ekparolis turke, por respekto al la maljunulino, kaj 

subite la murmuro de la voĉoj fariĝis pli harmonia, dolĉa kiel 

muziko. 

Nun aperis virino, eleganta kaj ondolinia, kiu alvenis el eks- 
tere, kaj similis, kompreneble, tute nigran fantomon. Tio estis 

Alimĉ Hanum, profesoro agregaciulo de filozofio ĉe la liceo por 
fraŭlinoj fondita de Lia Imperiestra Moŝto la Sultano; kutime 
ŝi venadis trifoje ĉiusemajne instrui al Melek la persan kaj araban 
literaturojn. Kompreneble hodiaŭ ne okazas leciono, antaŭtago 

de edziĝo, tego kiam la cerboj estas malordigataj. Sed kiam ŝi rele- 
vis sian monabinan vualon kaj montris sian belan gravmienan figu- 
ron, la konversacio falis pri la malnovaj Iranaj poemoj, kaj Me-
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lek, serioziĝinta, recitis pecon el “Lando de la Rozoj” el Saadi. 

Neniu signo de odaliskoj, nek nargileo, nek konfitaĵoj, en tiu 

paŝaa haremo, konsistanta el avino, patrino, filinoj, kaj nepinoj 

kun ŝiaj instruistinoj. 
Cetere, kun escepto de du aŭ tri eble, ĉiuj haremoj en Kons- 

tantinopolo similas al tiu ĉi: la hodiaŭa haremo estas tute simple 

la virina parto de familio tute same konsistanta kiel la nia, — 

kaj edukita kiel ĉe ni, krom la mallibeteco, krom la densaj vualoj 

por la strato kaj la neebleco interŝanĝi penson kun viro, se tiu 
ne estas la patro, edzo, frato, aŭ iufoje, por tolero, la tre prok- 

sima kuzo kun kiu oni ludis en infaneco. 
Oni reekparolis france kaj diskutis pri tualeto, kiam homa voĉo, 

tiel pura ke oni dirus ĉiela voĉo, subite vibradis ekstere, kvazaŭ 

falanta el la supro de la aero: La Imam el la plej proksima moskeo 

alvokis el la pinto de la minareto la fidelulojn al la meztaga preĝo. 
Tiam la fianĉineto, rememorante ke ŝia avino tagmanĝis tag- 

meze, elŝteliĝis kiel la Cindrulino, kun fraŭlino Esther Bonneau, 

ankoraŭ pli ol ŝi timanta pro la penso ke la maljuna sinjorino 

povus jam atendi. (Daŭrigota.) 

Trad. el la franca: MARIAN SOLA, L, K. 

NEKROLOGO 

En lasta oktobro mortis la fervora esperantisto Tomas Berna- 

be, kiu dum kelkaj jaroj estis kasisto de la grupo “Barcelona 

Stelo”. Al liaj familianoj kaj al lia grupo ni esprimas sinceran 

kondolencon.
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LA BALENGERO 

La Balengero kun mistero, 
per aranea art', subtil', 
de l' Vivo tiras la fadenon, 
agas kaj agas la ŝpinilV. 
Al meditado ŝi inklinas, 
teksante por morgaŭa tag'. 
La Balengero ŝpinas, ŝpinas, 
senĉesa estos la ŝpinad'. 

Ekrigardante malantaŭen 
ŝi vidas ombrojn de l' pratemp', 
kaj de la nova printemp' scias 
kie kaŝiĝas nun la sem'. 
Ŝi scias: trunk' des pli altiĝas, 
ju pli eniĝas radikar'. 
La Balengero ŝpinas, ŝpinas, 

senĉesa estos la ŝpinad'. 

Kiam la par' edziĝofestas, 

jam ĝiajn filojn vidas ŝi; 
ŝi vidas, kiel en tomb' estas 
nuna sklavar' de V iluzi', 
kiuj la stratojn kune iras 
por kora rido, por kantad'. 
La Balengero ŝpinas, ŝpinas, 
senĉesa estos la ŝpinad'. 

Ĉiam en mov', ŝi fadenvolvas, 

kaj de l' patrujo la vizi' 
batigas eĉ la koron ŝian, 
maljunan koron sen pasi'. 
En la profunda nokt' trankvila 

ŝi vidas lumon de l” novtag'. 
La Balengero ŝpinas, ŝpinas, 

senĉesa estos la ŝpinad'. 

El tradicioj kaj esperoj 
ŝi teksas flagon de !' iunec', 

kvazaŭ ŝi farus edzvualon 

el haroj—oro kaj arĝent— 

de !” infanec' supreniranta, 

de l' laca jam maljunular”, 
La Balengero ŝpinas, ŝpinas, 
senĉesa estos la ŝpinad'. 

Joan ALCOVER. 

Muziko de Amadeu VIVES 

El la kataluna trad. Jaume GRAU CASAS, L. E.
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LA PETOLAĴOJ DE AMO 

ĉapitro VII 

(Fino.) 

Malsuprenvenis la du fratinoj, kun kanabŝuoj kaj pajloĉapelo, 

kokete ornamitaj. Ili entreprenis kun la studento la vojon post 
la domo, kiu supreniris al montego. Kiam ili transpasis la inter- 

limon de la arbaro kaj la vinberejo kaj malaperis sub la duon- 
lumo de la pinoj, la Cogull'oj, patro kaj filo, de sur la monteto, 
ankoraŭ longan tempon okulsondadis la arbaron, nostalgiante kla- 

rumadon de jupoj en la orumita verdo. 

Ambaŭ malrapide reprenis la laboron. Illi montris la koleron 

kaj la ĉagrenon, pentritajn sur la vizaĝo. Precipe ĉe Bielet, la 
koro elforkuradis al Lina. Li koleris, esti devigata sin klini al 
vinbertrunkoj, dum ŝi saltadetas kun la studento tra boskoj. Kaj 

ili rifuĝis ĉe ombro de fonto, kuŝiĝos sur malvarmeta musko, 

Lina kun la studento apude, Cori iom pli malproksime... Malĝojo 

kaj kolero elprenis de li la emon labori. 
Ĉe la patro, tio efikis alie. Li malbonhumoriĝis, lia cerbo 

pleniĝadis de malbonaj pensoj. Vidinte la studenton, vageme ĝuan- 

tan la akompanon de Lina dum li devas klini la kapon al la 
tero, li sin sentis viktimo de la socia maljusteco. Tial ke li 

ne povis kuniri kun Lina, brakon ĉe brako, tra la valoj, vidante 

sin rifuzita kiam la studento estis akceptata kun tiom da ceremo- 

nioj, en momentoj kiel tiu, kiam li vidis ilin foriri montsupren, 

ekbruladis tia kolerego en lia brusto ke ĝi povus elflamigi la 
mondon. Li ne konsideradis sian aĝon, nek sian edzecon, nek 
sian senkulturecon. Li nur rimarkadis, ke la alia kuniradas kun 

Lina, kaj li ne. Kaj tion li kredis maljusta, tiel maljusta kiel 
la neposedado de la tero, dum aliaj posedas ĝin je miloj. Kaj 
li silentadis kaj sin enpuŝadis al laboro kun sovaĝeco. Ju pli 

kh silentadis, des pli plivigliĝis lia enpuŝo, ĝis klakado de den- 
toj, ĉar li apartenis al fortuloj, kiuj moderigas la pasiekscitojn 

per agado. 
Por li, la plej granda diferenco inter riĉuloj kaj malriĉuloj 

konsistis el tio, ke la riĉuloj, kiam ili avidas iun virinon, ŝin 

alproprigas al si per la mono, per siaj elegantaj manieroj, per 

siaj grandsinjoraj vestoj kaj siaj vortoj de kleraj viroj. En sia 
malsukceso kun Lima, li ne vidis malsukceson de la viro, sed 

malsukceson de lia socia situacio. Ĉiam, kiam li pensis ĉion-ĉi, 
pro la miksiĝo en lia koro de envio, kolero kaj ĵaluzo, li eks- 

plodadis kun siaj edzino kaj filo per senkaŭzaj kriadoj, ne mon-
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trante la blankon de la okuloj, aŭ silentante dum du sinsekvaj 
tagoj. 

Bielet, kontraŭe, velkis kaj sopiris, nostalgianta kaj revema. 
lli rekomencis labori, pripensante ĉiu siamaniere siajn afe- 

rojn. La patro, vidante la filon tiel senvigla, rigardadis lin stra- 
be. Li divenis sub lia frunto la melankolion de liaj pensoj. Kaj 
li des pli enkoleriĝis, ju pli li vidis ke la filo malĝojiĝas. Li 
sondadis lian rigardon. Ŝajnis al li vidi malsekan helon en liaj 
okuloj. Momenton post momento li plikoleris. Tio ne plu estis 
furiozo pro la malforteco de la filo, sed la ĵaluza ponardo aliajn 
fojojn sentita, precipe antaŭ la alveno de la studento, kiam Lina 
akceptis la komplimentojn de Bielet kun plaĉa rigardo. Denove 
tiun posttagmezon la ĵaluzo revenis kun la kolero kaj la furiozo, 
ĵaluzo pro lia filo, nun pli forta kaj pli kaŝita ol tiu antaŭe sentita 
pro la studento. Kaj tio ne estis ĵaluzo pro flataĵoj, rigardoj 
aŭ alridetoj, sed envio pro la amsento kiun Andreu volonte el- 
tranĉus el la koro de sia filo. Li sentis furiozon pro tiu pura 
kaj naiva amo, freŝa kiel la unua helo de la tagiĝo, apud lia 
amo, malklara kaj densa kiel acidiĝinta vino. Ju pli la posttag- 
imiezo progresis, des pli la malvigliĝo de Bielet kreskis, kaj An- 

dreu sin sentis pli kaj pli furioza kaj ĵaluza. Li devigis lin labori 
pli ol liaj fortoj permesis. Kiam li vidis lin senfortiĝintan, li 

“incitis lin tute same kiel oni faras kun mallaborema azeno, kaj 
diris al li: 

—Nu, nu, peco da azeno! fantaziulo! Ĉu vi. hodiaŭ trinkis 
sorĉaĵojn? 

La knabo ne respondis. Atakita de sia patro, li ploris super 

la vinberujojn. Ekrimarkinte tiujn larmojn, Andreu ne plu povis 
sin deteni. Li suprenlevis la brakon kaj preskaŭ estis fraponta 
lin per bato de fosilo. 

—Hundo! maldiligentulo! —li diris kun la fosilo altenlevita. 
La knabo forkuris de lia flanko, plorante. Li ne plu povis 

rezisti. 
Vidante lin supre de la deklivo, Andreu ekkriis: 
—Anstataŭ plori kiel suĉinfano, pli bone estus, se vi lasus 

lin senviva, per ŝtonbato, por ke ne restu al li deziroj reveni al 

la Comba. 
La knabo haltis subite. Li aŭskultis kvazaŭ li atendus el la 

patraj lipoj aliajn vortojn. 

' -—Se vi, ja, ne faros tion, ĝin faros mi mem!—findiris Andreu. 

Bielet foriris plorante. Li estis fininta siajn fortojn, Li ne 

havis emon reiri al la laboro. Kaj li sin sentis honta, ke lia patre 

divenis liajn koraferojn. Kvazaŭ plenaĝa viro, li klopodadis re- 

teni sian pasion fermita en sia brusto, kaŝita al ĉiuj krom al 
Lina. Sed lia patro malkaŝis ĉiujn liajn pensojn. Tio furiozigis 

kaj dolorigis lin, ĉar li komprenis ke, se lia patro ne estus ena- 

miĝinta je Lina, neniam li estus kapablinta eniri tiel ĝisfunde
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en lian fermitan bruston. Kaj li ankaŭ sentis ĵaluzon je sia patro. 

Kelkafoje eĉ pli ol je la studento. Kaj tiel same kiel ĵaluzon, 

li sentis honton, ĉar tiu amo de lia patro al Lina, ŝajnis al li 

abomena kaj malklara. 

Estis la vesperiĝa horo. Bielet malsupreniris la deklivon, plo- 

rema. Ĉe la alia deklivo, Andreu havis la bruston skuita de di- 

versaj kolerkirloj: kontraŭ sia filo, kontraŭ sia edzino, kontraŭ 

Lina kaj la studento, kontraŭ la mizero, kontraŭ la tero subte- 

nanta lin, tial ke ĝi ne estis lia. 

Kvazaŭ el tiuj kolerskuoj iu ero estus atinginta al Bielet, tiu- 

ĉi subite ĉesis plori, tute instigita de tiuj vortoj: Estus pli bone, 

ke vi sensentigu lin per ŝtonbato, tiel ke ne restus al li deziro 

reveni al la Comba. 
Instinkte la infano prenis ŝtonon kaj ĝin ĵetis tra la aero, 

rapidan kaj siblantan, kvazaŭ ĝi estus elirinta el ŝtonĵetilo. Oni 

dirus, ke li provlernadas. 

JOAN PUIG I FERRETER 

Trad. el la kataluna: ARTUR DOMENECH MAS 

BIBLIOGRAFIO 

EN OKCIDENTO NENIO NOVA.—pDe Erich Maria Remar- 
que, el la germana lingvo tradukita de “Kvar”. 252 pĝ. Eldonis: 
Heroldo de Esp., Koln. Prezo: 5 RM, 

Jen verko, kiu ne bezonas rekomendon, ĉar ĝi estas tiu, kiu 
akiris plej grandan popularecon en plej mallonga tempo. De libroj 
pri militaj travivaĵoj ekzistas nombro, sed sendube la plej fama 
estas tiu ĉi. Ĝia eldonnombro vere estis io eksterordinara. Je la 
dato de la Esperanta eldono (1929) estis presitaj en la diversaj 

lingvoj pli ol du milionoj da ekzempleroj. Laŭ la lastaj raportoj, 
ankaŭ la Esperanta eldono estis granda sukceso. La Kvaro, nome: 
ĉefredaktoro Teo Jung, redaktoro Jos. Berger, Prof. D-ro Hans 
Ellinger kaj instruisto W. Hoffmann, bone solvis sian taskon tra- 
duki primilitan verkon, enhavantan multajn fakajn esprimojn; pro 
tio estis uzataj kelkaj novaj vortoj, kies signifo estas klarigata en 
aldona terminareto ĉe la fino de la libro. Ĉar la verko estas tre 
konata de la leganta publiko, almenaŭ en la nacilingvaj eldonoj, 
ni ne faros priskribon pri ĝia signifo—kiun, pro ĝia vereco en 
objektivismo, ni povas kvalifiki kontraŭmilita—nek pri ĝia stilo, 
miksaĵo de poezio kaj filozofio eltirata el unu el la plej teruraj 
travivaĵoj. Tamen, ni rekomendas al ĉiu Esperantisto, eĉ se li 
legis tiun verkon en iu nacia eldono, eĉ en la originalo mem, ke 
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“MN legu ĝin por komparo kaj ekzerco en Esperanta traduko, kiu 
certe estas unu el la plej fidelaj, tiel pro la lerteco de la tradu- 
kintoj, kiel pro la adaptebleco de nia lingvo—J. A. P. 

WIEN KAJ NIEDEROSTERREICH.—Sub ĉi tiu titolo ĵus el- 
donis la “Komisiono por fremdulfrekvento de la Liglandoj Wien 
kaj Niederosterreich” (Malsupra-Aŭstrio) 16 paĝan falditan gvid- 
folion kun bela titolbildo kaj 27 en la teksto troviĝantaj arte re- 
produktataj fotobildoj pri vidindaĵoj en Wien kaj Niederosterreich. 
La teksto entenas ekzaktajn informojn pri ĉio sciinda por voja- 
ĝanto per fervojo aŭ aŭtomobilo, pri vivkostoj en Wien, pri pota- 
gaj programoj de l'vizitanto kaj pri la belaĵoj de la ĉirkaŭaĵo. Ĉi 
tiu belega gvidfolio certe estas taŭga por allogi ties posedantojz 
al vizito de la ĉefurbo Wien kaj la lando Niederosterreich. Spe- 
ciale niaj alilandaj samideanoj povas esti certaj, ke ili ĝuos ĉie 
en la rondo de esperantistoj la plej koran akcepton kaj gastamon. 

La Esp. traduko el germana originalo, farita de reg. kons. 
H. Steiner, prez. kaj fond-into de IEMW. estas perfekta, 

La gvidfolio estas ricevebla por aliland-anoj pere de IEMW. 

INTERNACIA KANTARO. Kolekto de 139 popolaj kantoj el 

55 landoj, 7 esperantaj kantoj, rondkantoj kaj kantsalutoj, 3 famaj 

koncertarioj; kolektitaj, grandparte tradukitaj kaj prilaboritaj de 

Paul Bennemann, L. K. Muzika eldono. Eldonejo Ferdinand Hirt 

e Sohn, Leipzig. 

Prezo: 3.50 RM. 
Jen verko tre bone prezentita kaj presita, kies enhavo laŭ ĉi 

supra indiko, estas alfabete katalogita en oportuna indekso espe- 

ranta kaj nacilingva, montranta la titolojn de la kantoj. Pri la 

aranĝo de tiuj ĉi, ni nur devas diri ke ĝi estas farita de Paul Ben- 

nemann, kies sperteco en tiu kampo estas sufiĉe konata, Multaj el 

la popolaj kantoj estas ĉarmaj specimenoj el la popola muziko kaj 
poezio, kaj tiu ĉi verko estas pruvo de la fleksebleco de Esperanto 
por arte esprimi la poezian senton, kiu en la kantoj abundas. Tre 
rekomendinda verko, kiun devus aĉeti ĉiu literatur—kaj muzika- 

manto kaj precipe la Esperantistaj Grupoj por vivigi siajn literatur- 

muzikajn vesperkunvenojn, aldonante al la programoj kelkajn kan- 

tojn en Esperanto. Por tiu verko ekzistas tekstaro, kies prezo 

estas 1750 germanaj markoj—jJ. A. P.
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PRI LA NOVA “IBERIA ESPERANTISTA REVUO” 

Jam aperis la unua numero de dumonata IBERIA ESPERAN- 

TISTA REVUO, kun 48 paĝoj, tre bele presita. Jen la enhavo: 
SALUTO. — “HISPANA ANTOLOGIO”. — DUA ELDONO 

DE “KATALUNA ANTOLOGIO”. — LA EXPRESION LITE- 

RARIA EN ESPERANTO, hispanlingva artikolo pri la literaturaj 

eblecoj de Esperanto, de J. G. C. — TRI BENOJ, poemo de K. de 

Kalocsay, kaj TRES BENEDICCIONS, ĝia katalunlingva traduko. 

—VI ESTAS LA PACO, unua ĉapitro de novelo de la hispana Gre- 

gorio Martinez Sierra. — AL AMATINO DORMANTA, poemo de 

Artur Domènech Mas. — DIOJ DE MILITO, de Maurice Maeter- 

linck. — Tri poemoj dediĉitaj AL JULIO BAGHY, AL NIKOLAO 
HOHLOV, AL K. DE KALOCSAY, de Jaume Grau Casas. — 

LA FORGESEMA SENDITO, de Renĉe Erdos. — BIBLIOGRA- 

FIO. — LA VESPERMANĜO DE LA KARDINALOJ, lasta sceno 
de versa teatraĵo de la portugala Julio Dantas. — RILATO KUN 
HOMOJ, de Prentice Mulford. — WALT WHITMAN, soneto per 

kiu la hispan-amerita Rubén Dario gloras la faman Usonan poeton. 
—LA ESPERANTO-MOVADO EN IBERIO. — EL MOVI- 

MIENTO ESPERANTISTA MUNDIAL, tripaĝa artikolo en his- 
pana lingvo, informanta pri la Esperantista organizacio—ADMI- 

NISTRACIA AVIZO. 
Kelkaj el la diritaj verkoj estas premiitaj de la Intefnaciaj 

Floraj Ludoj, al kiuj dediĉos grandan atenton la nova IBERIA 
ESPERANTISTA REVUO. Ĝi certe estos la sola Esperanto-revuo 

publikiganta en unu sama numero longajn literaturaĵojn aŭ scien- 
cajn artikolojn. 

La Direktoro-Eldonanto de IBERIA ESPERANTISTA RE- 
VUO estas S-ro Jaume Grau Casas, L. K., kompilinto de la KA- 

TALUNA ANTOLOGIO kaj preparanto de la HISPANA ANTO- 
LOGIO. Adreso de la revuo: Diputacio, 50. Barcelona. Abono: 
Por Iberio: Unu jaro, 9 pesetoj. Duonjaro, 4750 pesetoj. Por aliaj 
landoj: Unu jaro, unu dolaro. 

RE oh 

“KATALUNA ESPERANTISTO”, kiu ĉiam deziris plenan 

konkordon, rekomendas al siaj legantoj la abonon al “IBERIA 
ESPERANTISTA REVUO”. Ni ne laŭdos ĝin, ĉar la Direktoro- 
Eldonanto de I, E. R. samtempe estas Direktoro de K. E. Ni nur 

deziras atentigi, ke S-ro Jaume Grau Casas laboras tute honoro- 

fice, kaj ke li imagas bonekomprenata de ĉiuj katalunaj samideanoj, 
fice, kaj ke li imagas bone komprenata de ĉiuj katalunaj samideanoj, 
je la Iberia kulturo. 

 



NOVAJ 

AMAJ POEMOJ 
DE 

JAUME GRAU CASAS, L. R. 

90 originalaj poemoj en facila Esperanto 

82 p.~libreto 16 x 22 cm., kun fortaj kovriloj 

PREZO: Por Iberio, Ptoj. 0'70; por aliaj landoj, 1 peseto. 

Tarifo de reklamoj 

Unu p.: Dek pesetoj 

Duona p.: Kvin pesetoj 

LASTA KOVRILPAGHO: 18 PESETOJ 

Anonceto pri korespondado: 1150 pesetoj 

RABATO POR PLURFOJA ENPRESO!   
 



  

  

NBERIA 
ESIPERANTISTA 

REVUO 
DIPUTACIÓ, 50 - BARCELONA 

KAKAO TE LLL ALA IMALI 

REDAKTATA EN ESPERANTO 

KAJ EVENTUALE EN LA KVAR IBERIAJ LINGVOJ: HISPANA, 

PORTUGALA, KATALUNA KAJ BASKA 

DUMONATA 48 D. (16 |; x 24 cm.) 

LITERATURO :: INFORMADO :: PROPAGANDO 

DIREKTORO = ELDONANTO: 

JAUME GRAU CASAS, L. K. 

DIREKTORO DE «KATALUNA ESPERANTISTO» 

JARABONO : 

POR IBERIO; 9 PESETOJ 

POR ALIAJ LANDOJ: 1 DOLARO 

SCIIGU TUJ VIAN ABONON! 

 



  

  

   

  

kE NA 
ĈES PERANTI(To 
Organo de la KATALUNA ESPERANTISTA FEDERACIO 

kaj de la INTERNACIAJ FRORAJ LUDOJ 

  

JANUARO-FEBRUARO 1981 N-RO 175 

 



  

  

Primer Manual d'Esperanto 

en kataluna lingvo 

Primer Manual de Esperanto 

en hispana lingvo 

29 p. — Unu ekzemplero: Ptoj. 0198 

La hispana eldono estas en preparo 

  

KATALUNA 

ANTOLOGIO 
  

DUA ELDONO 

  

DIKA VOLUMO KUN 416 P., 16 x 22 CM. 

PREZO: 109 PESETOJ 

PLUS sENDKOSTOJ 

"ESO TOME TEZEO EFE STS ORMO A SESTETO OST EEE EGEN 

 



  

   

    

ONFARO=-PEBROANO I9M8k CM I o is Ne FEBRUARO 1981 : N-RO 175 

£ETALUNA 
IRsrrTIrTo 
ORGANO DE LA KATALUNA ESPERANTISTA FEDERACIO 

KAJ DE LA INTERNACIAJ FLORAJ LUDOJ 

ADRESO: Duran i Bas, 8 - BARCELONA 

  

E DIREKTORO: 
Enlande: pesetoj kemo boo JAUME GRAU CASAS, L. K. 
  

OFICIALA PARTO. 

Al la iamaj membroj de “Kataluna Esperantista Federacio” 

Ni devas komuniki al kelkaj gesamideanoj, kiuj fariĝis abo- 

nantoj de KATALUNA ESPERANTISTO, ke la fakto de tiu 

abono ne supozas aliĝon al K. E. F. 
Por fariĝi KEF-ano estas necese pagi 10 centimojn ĉiumonate 

al sia Grupo, se tiu aliĝis al K. E. F. Se via grupo ne ankoraŭ 
aliĝis al la Federacio, vi devas pagi 1'20 pesetojn por la tuta 
jaro. Se vi ne apartenas al iu ajn grupo en la katalunlingva te- 
ritorio, vi devas pagi, por esti membro de K. E. F., 2'50 ptojn. 
ĉiujare. 

Ĉiuj esperantistaj grupoj, simpatiantoj, societoj, institucioj, 

k. c., povas fariĝi Membro-protektantoj de K, E. F. pagante unu 

peseton ĉiumonate, minimume, 

HELPU AL K. E. F. KAJ AL ĜIA PRESORGANO “KATA- 
LUNA ESPERANTISTO”! 

Nova komitatano de K. E. F. 

La fervora samideano S-ro Jacinto Comella, el Vich, kiu tiel 
bone organizis nian dekunuan katalunan kongreson de Esperanto, 
nun loĝadas dumvintre en Barcelona kaj tial povos havigi al 
ni sian valoran helpon, en la tasko direkti nian federacion. Li 
estas elektita en la Direktan Komitaton de K. E. F.



  

50 KATALUNA ESPERANTISTO 

ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA PER AL DIA 19 D'ABRIL 

DE 1931. ' 

Tots els adherits a la nostra Federació Esperantista Catalana, 

individuals i coHectius, són convocats a la dita assemblea, la qual 

tindrà lloc al nostre estatge, carrer Duran i Bas, 8, principal, el 

dia 19 d'abril de 1931, a les 10 del matí, sota el seguent. 

Ordre del dia: 1, Lectura i aprovació de l'acta de l'Assemblea 

General anterior. 2. Raport del Secretari. 3. Lectura i aprovació 

de l'Estat de comptes. 4. Proposicions. Precs i preguntes. 5. Re- 

elecció del Comitè Directiu. 
Esperem que tots els federats voldran aportar llur ajuda, as- 

sistint personalment a dita assemblea. 

El Secretari: EDUARD CAPDEVILA 

ESTATUTS DE LA FEDERACIO ESPERANTISTA CATALANA. 

Article primer-—L'agrupacio general d'esperantistes en terres 
de llengua catalana es denominarà, en català, "Federació Espe- 
rantista Catalana”, i eĥ Esperanto, “Kataluna Esperantista Fede- 

racio” (K. E. F.) 

Article segon.—L'objecte de la “F. E. C.” és la unió d'entitats 
i individus esperantistes en terres de llengua catalana per a la 
divulgació i propaganda de l'Esperanto, i per a donar compliment 

als acords i consells que afectin a la coHectivitat, provinents deis 
Congressos Internacionals o dels nuclis directors de la llengua del 
Dr. Zamenhof. 

La “F. E. C.”, sempre que les circumstancies economiques ho 
permetin, s'adherira, pagant la quota corresponent, a la “Kons- 

tanta Reprezentantaro de la Naciaj Societoj”. 

Article tercer—La “F. E. C.”, sera integrada per membres 
actius i protectors. 

Per a la classificació dels actius es tindrà en compte el segient: 
Els socis actius es dividiran en socis collectius i isolats. 
Els socis coMectius pagaran, per mitjà de la seva entitat i per 

cada un dels socis que la mateixa tingui, la qiiota de 0'30 ptes. tri- 
mestrals, 

Els socis individuals que acreditin pertànyer a una entitat es- 
perantista, no adherida a la Federació, hauran de pagar, solament, 
una quota de 1720 ptes. anualment. 

Els socis isolats pagaran una quota de dues pessetes amb cin- 
quanta cèntims anualment. 
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Els socis protectors (individus o entitats) pagaran una quota 

de 12 ptes. cada any, com a mínim. 

Article quart—La “F. E. C.” sera regida per una Junta, reno- 
vable cada any, composta de: President, vice-President, Secretari, 
vice-Secretari, Caixer, Comptador, Bibliotecari i dos Vocals. 

Article cinquè—La Junta. de la “F. E. C.” cridara, almenys 

una vegada a l'any, si és possible en diferents localitats, durant 
la primavera i en dia festiu, els seus associats a Assemblea o Con- 
grés general, en la qual, prèvi ordre del dia, es donarà compte. 
als federats dels treballs i gestions fets pel referit Comitè Direc- 
tiu durant el temps del seu exercici, s'acordarà, si és possible, el 
loc on hagi de celebrar-se el pròxim Congrés o Assemblea, es 

nomenarà els individus que hagin de formar la Junta pel segiient 
exercici i es discutiran les proposicions que hagin estat presenta- 

des 30 dies abans del Congrés o Assemblea i, d'ésser possible, 
hagin estat publicades en la revista i incloses en l'ordre del dia. 

Article sisè.—La Junta permetrà la constitució de seccions 
dins la Federació. ; 

Aquestes seccions, que podran ésser de caràcter ben autònom, 
hauran de regir-se per un reglament interior, en el qual es cedei- 
xin, com a minim, dos llocs, en els corresponents Comitès de Sec- 
ció, al Consell Directiu de la Federació. 

Article setè—Tots els acords de les Assemblees o Congressos 
seran presos per majoria de vots dels socis assistents. Les esmenes 
que puguin presentar-se a aquest reglament deuran ésser presen- 

tades amb la deguda antelació per tal d'incloure-les en l'ordre del 
dia i publicar-les en llur totalitat, puix que només podran ésser 
discutides i estudiades en les Assemblees o Congressos generals. 

Article vuitè—Tots els socis actius, individuals o coHectius, 
tindran veu i vot en les Assemblees o Congressos generals a les 
quals assisteixin. 

Article novè—Aquesta "F. E. C." podrà actuar mentre compti 
amb dues entitats adherides o 30 membres isolats. En cas de dis- 
solució, previ acord de la "F. E. C.", els cabals existents o que 
resultin de la liquidació passaran a la “INTERNACIA CENTRA 
KOMITATO DE LA ESPERANTO-MOVADO”, domiciliada a 
Ginebra, per a la propaganda de VEsperanto. Si aquella entitat 
Central no existís en els moments de la dissolució, podrà la Junta 
General de Socis acordar el fi dels cabals i objectes en existència. 

Article transitori.—La “F. E. C.” estarà domiciliada a Barce- 
lona, carrer de Duran i Bas, núm. 8, principal. 

Barcelona, 9 d'agost de 1930. — El President accidental, MA- 

NUEL RODELLAR.
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LA ELSORĈIĜO, de Pierre Loti. 

III 

Silenta estis ŝia lasta tagmanĝo en la familia hejmo, inter tiuj 

du virinoj sekrete malamikaj unu al la alia, la instruistino kaj 

la severa maljunulino. 

Poste, ŝi retiriĝis en sian ĉambron, kie ŝi dezirus sin enŝlo- 

si per duobla seruro; sed la ĉambroj de la turkaj virinoj tute 

ne havas serurojn; decis kontentigi sin per instrukcio donata al 

Kondja-Gul por ĉiuj servistinoj aŭ sklavinoj tage kaj nokte aten- 

taj kaj pretaj, laŭkutime, en la vestibloj, en la longaj koridoroj 

de ŝia ĉambraro, kvazaŭ gardohundoj familiaj kaj maldiskretaj. 

Dum tiu lasta al ŝi restanta tago, ŝi volis prepariĝi kvazaŭ 

por la morto, ordigi siajn paperojn kaj mil malgrandajn memora- 

ĵojn, precipe bruligi, bruligi pro timo al la rigardo de la nekona- 

ta viro kiu post kelkaj horoj estos ŝia mastro. La malespero de 

ŝia animo estis senkonsola, kaj ŝia teruro, ŝia ribelemo kreska- 

dis, 
Ŝi sidiĝis antaŭ sia skribotablo, kie oni reflamigis la kandelon 

por komunikigi ĝian fajron al tiom da misteraj leteretoj dormantaj 

en la tirkestoj el blanka lako; leteroj el ŝiaj amikinoj hieraŭ 
edziniĝintaj aŭ tremantaj antaŭ edziniĝo; leteroj en lingvoj tur- 
'ka, franca, germana, angla, ĉiuj kriantaj ribelon, kaj ĉiuj vene- 
nigitaj de tiu granda pesimismo kiu, en niaj tempoj, maltrank- 
viligas la turkajn haremojn. De tempo al tempo ŝi relegis para- 

grafon, malgaje hezitis, kaj poste, tamen, alproksimigis la fo- 

lieton al la pala flameto, apenaŭ brilanta, pro la suno. Kaj ĉio 
ĉi, ĉiuj sekretaj pensoj de belaj junaj virinoj, iliaj moderigataj 

indignoj, iliaj vanaj plendoj, ĉio ĉi faris cindron, kiu amasiĝis 

kaj miksiĝis en kupra fajrujo, sola orienta meblo en la ĉambro. 
Jam elĉerpitaj la tirkestoj, detruitaj la konfidencioj, restis an- 

taŭ ŝi granda kajero kun ora fermilo, kiu estis plena de france- 
verkitaj folioj.. Ĉu ankaŭ tion bruligi?.. Ne, ŝi jam ne sentis 
sin kun sufiĉe da kuraĝo. Tio estis tuta ŝia vivo de junulino, ĝi 
estis ŝia intima ĵurnalo komencata la tagon de ŝiaj dek-tri jaroj, 
—la funebran tagon kiam Ŝi vestis la tcharchaf (laŭ tiea direspri- 
mo), tio estas, la tago kiam jam por ĉiam decis kaŝi al la mon- 

do sian vizaĝon, enŝlosi sin, fariĝi unu el tiuj sennombraj nigraj 
fantomoj el Konstantinopolo. 

Nenio okazinta antaŭ la vualiĝo estis notita en tiu ĵurnalo. 
Nenio el ŝia infaneco de barbara princineto, tie, meze de la ebe- 
naĵoj el Cirkazio, en la perdita teritorio kie, de du jarcentoj, re- 
gadis ŝia familio. Nenio ankaŭ el ŝia ekzistado de mondana ju- 

nulino, kiam ĉirkaŭ ŝia dek-unua jaro, ŝia patro instaliĝis kun ŝi en
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Konstantinopolo, kie li ricevis de Lia Moŝto la Sultano la titolon 
de Kortega Marŝalo; tiu periodo estis plena de miroj kaj de 

eleganta adaptiĝado, kun ankoraŭ lecionoj lernotaj kaj taskoj 
farotaj, dum du jaroj oni vidis ŝin en festoj, en laŭntennisludoj, 
en baloj ĉe ambasadorejoj; kun la plej malfacilaj dancantoj el 
la eŭropa loĝantaro, ŝi estis valsinta tute kiel granda fraŭlino, 
tre invitata, ŝia balkarto ĉiam plena, ŝi allogis per sia rava vi- 
zaĝeto, per sia eleganteco, per sia lukso, kaj ankaŭ per tiu de 
neniu imitebla mieno, tiu sinteno “samtempe impona kaj dolĉa, 
samtempe tre timema kaj tre fera. Kaj, jen, iun tagon, en balo 
por junuloj okazanta en la angla ambasadorejo, oni demandis: “Kie 
ŝi estas, la Cirkazianineto?” Kaj enlandanoj simple respondis: 
“Ha, ĉu vi ne scias? Ŝi ĵus survestis la tcharchaf.” — (Ŝi sur- 

metis la tcharchaf, tio estas: finita, forŝtelita kvazaŭ sorĉe; ne- 

niam plu oni revidos ŝin; se hazarde oni renkontas ŝin, pasantan 

sur iu fermita veturilo, ŝi estos nur nigra figuro, nerekonebla; 

ŝi estas kvazaŭ mortinta...) 
Do, kun siaj plenumitaj dek-tri jaroj, ŝi eniris, obeante la 

neflekseblan leĝon, en tiun vualitan mondon, kiu, en Konstantino- 
polo, vivas apud la alia, kiun oni tuŝetas en ĉiuj stratoj, sed kiun 
oni ne devas rigardi kaj kiu, post sunmalleviĝo, kaŝiĝas malantaŭ 
la kradoj; en tiun mondon, kiun omi sentas ĉie ĉirkaŭ si, kon- 
fuzantan, allogantan, sed nepenetreblan, kaj kiu observas, kon- 
ĵektas, kritikas, vidas multajn aferojn tra sia eterna masko el 
nigra gazo, kaj tuj divenas kion ĝi ne vidas. 

Subite mallibera, en la aĝo de dek-tri jaroj, inter patro ĉiam 
oficanta en la Palaco kaj rigida avino sen videbla karesemo, sola 
en sia vasta loĝejo en Kassim-Pacha, meze de kvartalo de mal- 
novaj prinopalacoj kaj tombejoj, kie, post krepusko, ĉio fariĝis 
timo kaj silento, ŝi pasie sin donis al studado. Kaj tio daŭris 
ĝis ŝiaj dudek du jaroj hodiaŭ plenumataj, tiu fervoro ĉion koni, 
ĉion profundigi, literaturon, historion aŭ transcendan filozofon. 
Inter tiom da junaj virinoj, ŝiaj amikinoj, tre kleraj ankaŭ pro 
la favora mallibereco, ŝi fariĝis famulineto kies juĝojn kaj sen- 
pekajn aŭdacojn oni laŭdis, samtempe imitante ŝiajn multekos- 
tajn elegantaĵojn, precipe ŝi estis kvazaŭ la standardisto de la 
virina ribelo kontraŭ la severaĵoj de la haremo. 

Malgraŭ ĉio, Ŝi ja ne bruligos tiun ĵurnalon komencitan la 
unuan tagon de la tcharchaf! Sed prefere ŝi konfidos ĝin, tute 
sigelitan, al certa kaj iom sendependa amikino, kies tirkestoj bon- 
ŝance ne estas esplorotaj de edzo. Kaj kiu scias, en estonteco, 

ĉu-ne estos iam eble repreni ĝin kaj plilongigi ankoraŭ?,.. Ŝi pre- 
cipe volis ĝin konservi ĉar ŝi preskaŭ fiksis en ĝi okazintaĵojn 

el sia vivo morgaŭ ĉesonta, feliĉajn alitempajn momentojn, prin- 

tempajn tagojn pli helajn ol la ceteraj, vesperojn da plej rava 

nostalgio en la malnova rozplena ĝardeno, kaj promenadojn sur 

la mirbela Bosforo, kun akompano de siaj tiel karaj kuzinoj. Ĉio 
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ĉi ŝajnus al ŝi pli nerevokeble perdita en la abismo de la tempo, 
se la kompatinda ĵurnalo estus jam detruita. Ĝia verkado estis 
cetere la granda rimedo kontraŭ ŝia melankolio de enmurigita 
junulino, — kaj jen venis al ŝi la deziro ĝin daŭrigi eĉ nun, por 
trompi la malesperon de tiu lasta tago... Ŝi restis, do, sidanta 
antaŭ sia skribotablo, kaj reprenis sian plumingon, kiu estis ora 
vergeto plena de oraj rubenetoj. Se ŝi alprenis la francan lingvon 
de la komenco de tiu ĵurnalo, en la unuaj folioj jam verkitaj 
antaŭ naŭ jaroj, la kaŭzo estis precipe eviti ke ŝia avino aŭ 
kiu ajn el la hejmo ŝatu ĝin legi. Sed, de proksimume du jaroj, 
tiu franca lingvaĵo, kiun ŝi prizorgis kaj elpurigis kiel eble plej 
multe, celis nerealan leganton. (Fraŭlina ĵurnalo estas ĉiam. des- 
tinata al leganto, fiktiva aŭ reala, nepre fiktiva koncerne turkan 
virinon.) Kaj tie ĉi la leganto estis malproksima, tre malproksi- 
ma persono, por ŝi preskaŭ neekzistanta: la romanverkisto Andreo 
Lhĉry!... Ĉio estis nun verkata por li sola, eĉ imitante, senvole, 
iom lian manieron; tio prenis la formon de leteroj al li adresi- 
taj, kaj en kiuj, por pli bone fari al si la iluzion lin koni, li 
estis nomata per lia nomo: Andreo, simple, kvazaŭ vera amiko, 
granda frato. 

Nu, do, tiun vesperon, jen kion skizis la maneto per tro be- 
laj ringoj ŝarĝata: 

18an Aprilo 19018 

“Mi neniam - parolis al vi pri infaneco, Andreo, ĉu ne vere? 

Vi devas tamen scii: mi kiu tiel civilizita ŝajnas al vi, funde mi 

estas barbarineto. Io restos ĉiam en mi el la junulino el liberaj 
spacoj, kiu iam ĉevalgalopadis kun grinco de armiloj, aŭ dancis 

en la heleco kun tintado de siaj arĝentaj zonoj. 

Kaj, malgraŭ la tuta glazuro de la eŭropa kulturo, kiam mia 
nova animo, de kiu mi sentas min fiera, mia animo de pensanta 
estaĵo, mia konscia animo, kiam do tiu animo tro multe suferas, 

estas la rememoroj de mia infaneco tiuj kiuj revenas trudeme al 
mi. Ili reaperas persistaj, koloraj kaj brilaj; ili montras al mi 
helan landon, perditan paradizon, al kiu mi ne plu povas nek vo- 
lus reiri; cirkazia vilaĝo, tre malproksima, preter Koniach, kiu 
nomiĝas Karadjamir. Tie, mia familio regadas de sia elveno el 
Kaŭkazo. Miaj prauloj, en sia lando, estis khans de Kiziltepe, 
kaj la tiama sultano donacis al ili feŭde la landon Karadjamir. 
Tie, mi vivadis ĝis la aĝo de dekunu jaroj, Mi estis libera kaj 
feliĉa. La cirkaziaj fraŭlinoj estas senvualaj. Ili dancas kaj ba- 
bilas kun la fraŭloj, kaj laŭ propra koro elektas sian edzon. 

Nia domo estis la plej bela el la vilaĝo, kaj longaj akaciaj 
aleoj el ĉiuj flankoj kondukis al ĝi. Ankoraŭ la akacioj ĉirkaŭis 
ĝin laŭ granda cirklo, kaj, je la plej malgranda ventblovo, ili 
balancigis, kvazaŭ homaĝe la branĉaron; tiam parfumitaj petaloj 
neĝfaladis. Mi revidas en miaj revoj fluantan riveron... El la 
granda salono oni aŭdis la murmuron de ĝiaj rapidantaj onde-
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toj. Ho! kiel ili rapidis en sia fluado al la nekonataj malproksi- 

maĵoj! Kiam mi estis infano, mi ridis vidante ilin kolere disrom- 

piĝi kontraŭ la rokojn. 

En la direkto al la vilaĝo, antaŭ la domo, etendiĝas vasta li- 

bera spaco. Tie ni dancadis, laŭ cirkazia ritmo, je la sono de niaj 

malnovaj muzikiloj. Duope aŭ are; ĉiu vestita per blanka silko, 
florgirlandoj en la haroj. Mi revidas miajn tiamajn kunulinojn. 

Kie ili estas hodiaŭ?.. Ĉiuj estis belaj kaj mildaj, kun longaj 

okuloj kaj freŝaj ridetoj. 
En krepusko, somere, la cirkazianoj de mia patro, ĉiuj junu- 

loj. el la vilaĝo, lasis siajn taskojn kaj ĉevalrajdis tra la ebenaĵo. 
Mia patro, malnova soldato, metis sin antaŭ ili kaj kondukis ilin 

kvazaŭ por atako. Tio okazis en la ora horo kiam la suno estas 

kuŝiĝonta. Kiam mi estis malgranda unu el ili prenis min sur la 

selon; tiam mi ebriiĝis de tiu rapideco, kaj de tiu pasio kiun la 

tutan tagon senbrue eligis la tero ardanta kaj vespere krevis per 
bruo de armiloj kaj sovaĝaj kantoj. Tuj poste la horo ŝanĝis sian 
nuancon; ĝi ŝajnis fariĝi la purpura horo de batalvesperoj.., kaj 
la rajdantoj ĵetis al la vento militkantojn. Poste ĝi fariĝis la horo 
rozkolora kaj opala... 

Ŝi haltis en tiu ĉi horo “opala”, demandante al si ĉu tiu vorto 

ne estus tro afekta por plaĉi al Andreo, kiam subite Kondja-Gul, 

malgraŭ la malpermeso, enpaŝis en la ĉambron. 

— Li estas tie, mastrino!! Li estas tie!... 
— Li estas tie, kiu? 

— Li, la juna bejo!!... Li venis interparoli kun via patro, la 

paŝao, kaj estas tuj elironta. Rapidu kuri al via fenestro, vi vidos 

lin surrajdi la ĉevalon! 

Al kio la princineto senmove respondis, kun glacia trankvileco 

kiu preskaŭ konsternis la bonan Kondja-Gul: 

— Kaj nur por tio vi ĝenas min? Mi lin vidos ankoraŭ ĉiam 

tro baldaŭ, tiun! Krom tio ke ĝis maljuneco mi povos lin revidi 

laŭplaĉe! 

Ŝi diris tion precipe por bone atestigi, antaŭ la servistaro, sian 
malŝaton al la juna mastro. Sed, tuj kiam Kondja-Gul foriris kon- 
fuzite, ŝi alproksimiĝis tremante al la fenestro: li ĵus surrajdis 
la ĉevalon, en sia bela oficiruniformo, kaj trote forrajdis, laŭlon- 
ge de l” cipresoj kaj tomboj, sekvate de sia servosoldato. ŝi havis 
tempon vidi ke efektive liaj lipharoj estas blondaj, eĉ laŭ propra 
gusto tro blondaj, sed ke li estas ja bela fraŭlo; kun sufiĉe fiera 
sinteno. Tamen li pro tio ne ĉesis esti la malamiko, la trudata 
mastro neniam akceptota en la intimon de ŝia animo. Kaj rifu- 
zante al si pli longe okupi sin pri li, ŝi revenis sidiĝi antaŭ la 
skribotablo—kun tamen iom da sangoruĝiĝo en la vangoj—por 
daŭrigi la ĵurnalon, la leteron al nereala konfidenciulo: 

la rozkolora horo (simple, la rozkolora horo; opala estis 
forstrekita), la rozkolora horo kiam la rememoroj vekiĝas, kaj
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la Cirkazianoj rememoris pri la lando de siaj prauloj; unu el ili 

eldiris ekzilkanton, kaj la aliaj malrapidigis la marŝon, por aŭs- 

kulti tiun voĉon izolan kaj malrapidan. Poste la noro estis viol- 

kolora, kaj freŝa kaj dolĉa, kaj la tuta ebenaĵo ekkantis la him- 

non de amo... Tiam la rajdantoj returnis la bridojn kaj rapidigis 

sian galopadon por reveno. Sub iliaj paŝoj la floroj mortadis kun 

lasta parfumado; ili radiis; ili kvazaŭ portis kun si sur siaj ar- 

miloj la tutan fluidan arĝenton disverŝitan de l somera krepusko. 

Malproksime antaŭ ili, brulhelaĵo montris la etan punkton kie 

la akacioj el Karadjamir grupiĝis, meze de la plata kaj silenta 
stepo. La helaĵo pligrandiĝis, kaj baldaŭ ŝanĝiĝis en altega fla- 

manta flagraĵo kiu lekis la unuajn stelojn; ĉar tiuj en la vilaĝo 

restintaj bruligis grandajn fajrojn, kaj ĉirkaŭ ili ĉio estis dancoj 
de fraŭlinoj, ĉio estis kantoj, ritmitaj per la svingoj de blankaj 

drapoj kaj malpezaj vualoj. La junaj amuziĝis, dum la maturaj 

viroj sidadis ekstere fumante kaj la patrinoj, tra la fenestraj pun- 
taĵoj, sekrete observis la amon venantan al iliaj infanoj. 

En tiuj tagoj mi estis reĝino. Tewfik-Pacha mia patro kaj 

Seniha mia patrino amis min super ĉio, ĉar la ceteraj iliaj infanoj 
estis mortintaj. Mi estis la sultanino de la vilaĝo; neniu alia pose- 
dis tiel belajn robojn, nek orajn aŭ arĝentajn zonojn tiel arte ĉizi- 
tajn; kaj, kiam tie pasis unu el tiuj vendistoj venintaj el Kaŭkazo 

kun sakoj plenaj de multekostaj ŝtonoj, kaj de faskoj da delikataj 
silkoj ore striataj, ĉiu sciis ja ke en mia domo li unue devas eniri; 

neniu kuraĝus aĉeti simplan skarpon tiel longe kiel la paŝaidino 
ne estos mem elektinta siajn ornamaĵojn, 

Mia patrino estis diskreta kaj dolĉa. Mia patro estis bona kaj 
oni sciis lin justa. Ĉiu trapasanta fremdulo povis frapi nian por- 
don, la domo estis lia. Kvankam malriĉa oni lin akceptis kiel la 
Sultanon mem. Elpelito, forkuranto——mi vidis tion——la ombro 
de la hejmo lin defendus ĝis la morto de liaj gastigantoj. Sed ve 
al tiu kiu pretendus uzi al si Tewfik-Pacha por helpi sin en iu 
malhonesta aŭ nur suspektinda ago: mia patro, tiel bona, estis 
ankaŭ terura punanto. Mi vidis tion. 

Tia estis mia infaneco, Andreo. Poste, mi perdis mian patri- 
non, kaj mia patro, tiam ne plu volante resti en Karadjamir sen 
ŝi, kondukis min kun si al Konstantinopolo, al mia avino, apud 
miaj kuzinoj. 

Nune estas mia onklo Arif-Bey kiu regas tie anstataŭ li. Sed 
preskaŭ nenio ŝanĝiĝis en tiu nekonata angulo de la mondo, kie 
la tagoj silente teksadas la jarojn. Oni, mi scias, konstruis mue- 
lilon sur la rivero; la ondetoj kiuj nur amuziĝis ŝajnigi sin timi- 
gaj estas lernintaj fariĝi utilaj, kaj mi pensas aŭdi ilin priplori 
sian malnovan liberecon. Sed la bela domo ankoraŭ ĉiam staras 
inter la arboj, kaj tiun ĉi printempon ankoraŭ, neĝos sur la vo- 
joj kie mi ludis en infaneco. Kaj sendube alia fraŭlineto rajdadas 
anstataŭ mi kun la rajdistoj... 
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Dek unu jaroj baldaŭ jam estos forpasintaj preter ĉio ĉi. 

La senzorga kaj gaja infano fariĝis junulino jam tre longe 

plorinta. Ĉu ŝi estus pli feliĉa daŭriginte sian primitivan vivon?... 

Sed skribite estis ke ŝi eliros el ĝi, ĉar estis necese ke ŝi ŝanĝiĝu 

en pensanta estaĵo kaj ke ŝia vojo kaj la via iam interkruciĝu. 

Ho. kiu diros al ni la kialon, la superan kaŭzon de tiuj renkon- 

toj, kie la animoj apenaŭ tuŝetas sin unu la alian kaj tamen ne- 
niam plu ili forgesas tion! Ĉar, ankaŭ vi, Andreo, vi ne plu for- 
gesos min... 

  

  

Ŝi estis laca de skribado. Kaj cetere la trapaso de la bejo ma- 
lordigis ŝian memoron. 

Kion fari por finigi tiun lastan tagon? Ha, la ĝardeno! la kara 
ĝardeno, tiel saturata de ŝiaj junaj revoj: tien ŝi iros ĝis vespe- 
o... En la fundo, benko, sub la centjaraj platanoj, kontraŭ la mal- 

nova muro muskotapetita; tie ŝi izoliĝos ĝis la fino de tiu aprila 
tago, kiu ŝajnis al ŝi la lasta el ŝia vivo. Kaj ŝi sonorigis Kondja- 
Gul, por fari la signalon postulatan de ŝia ĉeesto; al ĝardenistoj, 

veturigistoj, kiu ajn vira servisto, ordono forŝoviĝi el la aleoj por 
ne profani per siaj okuloj la diineton, kiu intencas tie promeni 

senvuale... 

(Finota.) 

Trad. el la franca: MARIAN SOLA, L. K. 

AL NIAJ ENLANDAJ KAJ EKSTERLANDAJ ABONANTOJ. 

Ni devas turni nin al niaj estimataj abonantoj, kiuj ankoraŭ 
ne pagis sian abonon al “Kataluna Esperantisto”, kun la peto, 
ke ili pagu ĝin tuj. 

Niaj enlandaj abonantoj, en kies urbo aŭ vilaĝo ne ekzistas 
delegito de K. E., povas pagi sian abonon (julio-decembro 1930) 
per p.markoj 5-centimaj. 

Niaj eksterlandaj abonantoj povas pagi sian abonon per frem- 

da mono, prefere per francaj bankbiletoj (20 francaj frankoj). 

La abono kostas, enlande, 5 pesetojn por la tuta jaro, kaj 
2750 ptojn. por duonjaro. Por eksterlando kostas, ĉiujare, 6 pese- 
tojn aŭ egalvaloron. 
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CIGANOJ 

Ripoz', konsol” post longa vojo pena: 
tendaro, riverborde dissemita; 
trankvi!” feliĉa sub tegment” stelplena, 
de l” nokto, per fajraĵoj heligita. 

Jen veturil” post veturil” vicorde; 

la ĉevalaĉoj mute kapbalancas; 
nomadoj—dormas. Blanka fum” sintorde 
el bruletantaj fajroj volve-dancas. 

Sendorme, iu sidas riverborde 
kaj violonas; klare la respondo 
plenigas la trankvilon mild-akorde. 

Sopiro de misteraj revoj trilas 
al dormaj tendoj pri mirinda mondo, 

kie ĉieloj nekonataj brilas. 

N. V. RAKITIN 

Trad. el la bulgara: IVAN H. KRESTANOV, L. K. 

(El la “Bulgara Antologio”) 

GITANOS. 

Repòs, consol, després de la fadiga; 

en tendes, vora el riu, gent escampada. 

Tranquilitat sota teulada amiga, 

amb resplandor d'estels illuminada. 

Hi ha carros i més carros en renglera, 

els cavalls, emmudits, el cap belluguen. 

La gent nòmada dorm. Blanca fumera 
surt d'espurnes del foc, que encara juguen. 

Algú vetllant, del riu s'està a la vora 
i toca el violí: la cantarella 

en la dolça quietud sembla que plora. 

I el plor i el càntic a les tendes duen 

el murmuri d'un món de meravella, 

on cels desconeguts amb força lluen. 

Traducció catalana de JAUME GRAU CASAS, L. E.   
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GRAMOFONDISKOJ KUN LA VOĈO DE D-RO ZAMENHOF. 

Ĉar la rezultato ne konformiĝas al niaj esperoj kaj la teknikaj 
malfacilaĵoj estis tiel nevenkeblaj por atingi bonan reprodukta- 
don de la malnovaj kaj eluzitaj vaksaj cilindroj, la Eldona Fako 
de “Kataluna Esperantista Federacio”, kiu zorgis, kun la helpo 

de kelkaj katalunaj samideanoj, pri la reproduktado de la kara 
voĉo de nia Majstro, post interkonsento kun “Internacia Centra 

Komitato de la Esperanto-Movado”, kiu iniciatis la ideon, deci- 
dis eldoni nur 50 diskojn. s 

ITiu ĉi malgranda kvanto devos kovri ĉiujn elspezojn: luo de 

la fonografa aparato, matrico de la elektraj diskoj, k. t. p., kaj 
pro tio la prezo devos esti iom alta kompare al tiu, kiun oni 
intencis fiksi se la provo estus sukcesinta kaj ni estus povintaj 

mendi pli grandan kvanton, de la ODEON-fabriko. Ni do fiksis 
la prezon kaj liveros ĉiun diskon po DE K pesetoj. 

Plie oni devos aldoni la pakaĵ-kaj sendelspezojn, kiuj valoros 
proksimume aliajn D E K pesetojn. Tiu ĉi elspezo restos la sama 
se oni mendas unu diskon aŭ dek, ĉar la poŝta afranko kaj la lig- 
na skatolo same kostas al ni. 

Ni rekomendas al ĉiuj interesatoj, ke, se eble, ili centrigu la 
mendojn de unu sama lando, kaj tiamaniere ni povos ekspedi pa- 
kaĵon enhavantan 10 diskojn kaj ne unu solam, kaj tiel ili re- 
zultos relative malkaraj. 

Interesatoj bonvolu sin turni al KATALUNA ESPERANTIS- 
TA FEDERACIO, strato Duran i Bas, 8, BARCELONA, kaj bon- 

volu sendi kun la mendo la koncernan monsumon. 
Ni denove atentigas la tutmondan esperantistaron pri tio ke 

la reproduktado certe ne estas ideala, sed tamen ĝi estas la sola 
ŝanco posedi la voĉon kaj aŭdi la elparoladon de nia kara Majs- 
tro. Ĝi estas, malgraŭ ĉio, vera relikvo por ĉiuj. 

Anoncu tuj vian deziron aĉeti la diskon. Ni ne povas garantii 
ke poste ĉiuj povos ricevi ĝin. La fabriko devigas nin ĉiufoje 

mendi almenaŭ 50 ekzemplerojn. Kiel ni diras, ni nur mendis 
tiun malgrandan provizon. 

DUA ELDONO DE “KATALUNA ANTOLOGIO”. 

La presado de tiu granda verko preskaŭ finiĝas. Estas jam pre- 

sitaj 20 el la 26 kajeroj 16-paĝaj, kiuj konsistigas ĝin, kaj estas 

sub preso la restantaj. Pro la peza laboro korekti presprovaĵojn de 

la 416 paĝoj de tiu verko kaj pro la redakto de Kataluna Espe- 

rantisto kaj Iberia Esperantista Revuo, S-ro Jaume Grau Casas 

ne povis ankoraŭ respondi al amasiĝintaj leteroj de geamikoj en- 

landaj kaj eksterlandaj. Li petas pardonon al ĉiuj kaj esperas bal- 

daŭ denove ĝui la amikan interkorespondadon.
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L'IDIOMA DE L'ESCOLA. 

Ocasió malaguanyada 

Badem, catalans. Si no badàvem, quan Menéndez Pidal, mesos 

enrera, féu gestions públiques prop del Ministre perquè s'ende- 

gués l'ensenyament primari a base de la llengua dels alumnes, 
la qual cosa féu l'iHustre president de la "Real Academia de ia 
Lengua" per imperatius de la seva consciència intelectual, si no 

badàvem, tots els mestres i els pares, els Ajuntaments i Diputa- 
cions, totes les entitats populars de Catalunya haurien secundat 

aquelles gestions al costat de la "Protectora", gairebé única que 
provà de moure's malgrat la clausura oficial que pesava damunt 

d'ella. 
Ara es belluguen per interès tots els elements de la carcassa 

viciosa de l'ensenyança oficial, automatitzada. Tot l'engranatge 
de la màquina, de la carraca, del carromato pedagògic primari es- 
panyol es posa a carrisquejar, a grinyolar tan bon punt s'adona 

que és qilestió de corregir o superar l'estat o règim docent que 
no resisteix la crítica pedagògica. Quan es canvia una peça ca- 
duca per una de nova que' colli bé se'n ressenten totes les velles 

que resten. I es posen a fer de polítics, a parlar com a polítics 

conservadors dels vicis que els són favorables i als quals estan 

fets. 
El problema 

La questió de la llengua de l'escola i sobretot de l'escola de 

pàrvuls i elemental, no presenta un problema polític, sinó un pro- 
blema pedagògic. Ací han de parlar les conciusions dels congressos 

pedagògics universals que han estudiat el bilingúisme a l'escola, 
o el cas, molt pitjor, de la substitució de la llengua dels pàrvuls 
per una altra. També han de parlar els Instituts d'Orientació Pro- 
fessional i les altres Entitats tècniques que han fet anàlisis, 
estudis i estadístiques, l'Institut Jean-Jacques Rousseau, de Gi- 

nebra, etc. I els únics que no haurien de parlar són els que per 
conveniències materials, personals o d'estament poden expressar 
criteris interessats polítics o professionals. 

El senyor Cambó, el senyor Rovira i Virgili, Acció Catalana, 
etc., poden reclamar una solució política. I ells poden ésser trac- 
tats com a polítics. Però nosaltres plantegem el problema pe- 

dagògic, i la Pedagogia està per damunt de la política, com l'Ar- 
queologia, el Dret, la Física, l'Electricitat, la Psicologia, etc. La 

política és l'art i la ciència de servir millor les ciències, la cul- 
tura, el progrés, la civilització dels pobles i terres. La política 

es torna raó de força i deixa d'ésser força de raó quan en comp- 

tes de servir al desenvolupament i bon ús de tots els elements 
naturals de riquesa material i cultural en destrueix cap. 

El ministre d'Instrucció ha de resoldre segons la tècnica, se- 
gons la pedagogia, un problema que és essencialment tècnic, pe-   
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dagogic. Ha de consultar o nomenar, si no hi veu prou clar, una 
comissió composta de Menéndez Pidal i José Ortega Gasset, de 
la Universitat Central, Lluis de Zulueta, de l'Escola Superior 
del Magisteri, Lorenzo Luzuriaga, director de la "Revista de 

Pedagogia”; Moneva Puyol, de la Universitat de Saragossa, 

Luis Bello, José Gullón, director d'un Grup Escolar de Ma- 

drid; Manuel Ainaud, assessor tècnic de la Comissió de 

Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Alexandre Galí, del Con- 
sell de Pedagogia, etc. L'opinió d'aquests senyors, l'opinió, no 

política, sinó científica d'aquestes autoritats tècniques, ha de pesar 

més àdhuc que l'opinió de mestres catalans vells fets a ensenyar 
en castellà—generalment en castellà ben poc recomanable—, puix 

que és natural que aquests a còpia de la repetició s'hagin viciat 

de tal manera, que sigui el règim dolent el bo per a ells, i que 

els costi molt més ara de posar-se a treballar drets que de con- 
tinuar ajupits. 

El senyor Royo Villanova te raó 

En el número de 31 de desembre deia en un editorial de 
l'A B C" el nostre conegut professor Antonio Royo: 

“Cuando yo estudiaba el doctorado me acostumbré a que mis 

condiscipulos catalanes me hablasen en su idioma y yo les con- 

testaba en castellano.” —; Voleu res mĉs correcte i just? 
“Afortunadamente, repito, todas las personas cultas de Espaŭa 

leen y entienden el catalàn sin haberlo estudiado, y casi lo mismo 
nos ocurre con el italiano y el portugués." 

Això és veritat, tant com que els catalans comprenen abans d'es- 

tudiar-los el portuguès i l'italià, i encara més comprendríem les- 
panyol, sense que calgui, "doncs", destorbar la formació normal 
lingúística dels nens catalans, fent-los educar a l'escola en un 

"idioma" diferent de "l'idioma" natural propi. Com que el pro- 
vençal, el català, el castellà, el portuguès, Vitalia, etc., son dia- 

lectes del llatí, són varietats del llatí vulgar i simplificat, si hi 
ha bona voluntat els comprenem tots fàcilment. Un exemple d'a- 
questa veritat es troba en el fet dels emigrants italians que van a 

l'Amèrica hispànica, que essent alguns àdhuc analfabets són allà 

compresos i s'entenen correntment amb tothom. Alguns emi- 

grants catalans analfabets presenten el mateix fenomen. Ja veu 

el nostre amic Lluis Bello com es pot convèncer que el català pot 

anar pel món, pel món llatí, amb el seu idioma. Li ho diu per- 

sona tan poc suspecta de catalanisme com el senyor Antonio 

Royo Villanova. Li ho diuen els fets, la realitat. 

Criteri medieval 

En “El Liberal”, de Madrid, del 20 de gener, a tres columnes 

del lloc frontal preferent, sota els titulars de “Temas fundamen- 

tales" i "El idioma en la ensefanza”, Juan Pedro Espaŭa exposa 
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el criteri medieval que la importància de l'ús de l'idioma en 

l'ensenyança està en relació directa amb la seva extensió. Rovira 

i Virgili, en "El Sol", de Madrid, refutava amb raons de debò 
aquest criteri materialista, algunes setmanes enrera. 

Però el que fa estrany és que persones inteHigents no es 
puguin posar d'acord amb elles mateixes, no sàpiguen raonar sobre 
una mateixa questió a base dels mateixos principis que exposen, 

Si en sabien, el dit articulista hauria de sostenir que l'idioma de 
l'ensenyança a les escoles de Castella i de tots els paisos del 

propi idioma hauria d'ésser l'anglès, puix que tota persona de 
cultura mitjana sap que la llengua de més extensió és avui la de 
John Bull i la de l'oncle Sam, la dels "dominions" i dels virregnats 
anglesos, i de tots els esports i dels dolars i lliures esterlines i 
fins del “Firecrest”. 

Els senyors que defensen aquest principi es contradiuen perquĉ 
no en volen l'aplicació en el territori de llur propi idioma, i volen 
imposar-lo en altres regions, i no precisament a favor de l'idioma 

cultural de més extensió, l'anglès, sinó a favor de l'espanyol, que 
no ho és. Aquests senyors confonen els tasos particulars i excep- 

tius amb els normals i generals, i us diuen que Pestalozzi no 

emprà la seva llengua vernacla, i que Conrad, polonès, escriví en 

anglès, i que Moréas, grec, fou literat francès. I nosaltres sabem 
que això val tant com dir que el basc Unamuno literàriament és 

castellà, com els catalans Balmes i Pi i Margall i tants d'altres. 
Però nosaltres sabem més que això: els retrets justos al llen- 
guatge literari de Balmes i de Pi fets pels millors crítics caste- 
lans, Sabem que el criteri d'aquests senyors ja fou rectificat per 

Ramon Llull, pel Poema de Mio Cid, Dante, Cervantes, Mistral. 
I aquesta rectificació d'aquells genis avui, és una consciència 
ciutadana general pròpia de la nostra civilització i sobretot de la 

moderna ideologia i consciència universals. Sabem, encara, que 

era molt més justificat el dit criteri medieval a la seva època, 
quan realment i pràcticament el llatí era la llengua universal de la 

cultura. 
Avui la pedagogia ha avançat tant que fins els literats bons, com 

Marcel Prévost, anatematitzen les "modes" de posar “nurses” i 
“Fraulein” als petits francesos, perquè avui se sap que això 
constitueix normalment un atemptat a la formació lingúística 
personal. Aquesta ha d'ésser absolutament monolingie. El poliglo- 
tisme, com una necessitat, es pot admetre, quan la pròpia persona- 
litat lingúística és ben ferma, i sense que mai cap altra llengua 
prengui el lloc de la pròpia, havent de servir totes les altres única- 
ment com a auxiliars artificials. I encara aquestes, en funció activa, 

en nombre mínim, segons genial previsió doctrinal i resolutòria 
del doctor Zamenhof, 

DELFI DALMAU. 

(De "La Publicitat", 13 febrer 1931). 
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de la malnova grupo “Barcelona Stelo” (Barcelona-Borrell 253), 
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Kameoka (Japanujo). 20-paĝa broŝuro, 11 X 15 cm., pri la esenco 
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Onisabro Deguĉi, naskiĝinta en 1870. Li publikigis, en 1921, la 
verkon Rakontoj el la Spirita Mondo, el kies projektitaj 120 vo- 
lumoj jam aperis 74. Ĝi donas solvojn por ĉio en la mondo, “ko- 
mencante de grandaj problemoj, kiel estas politiko, ekonomio..., 
ĝis malgrandaj aferoj pri regado de hejmo aŭ persono. 

WIESBADEN, la plej granda sanigbanloko de Germanujo, la 
mondfama kuracurbo, la belega loĝ-kaj ĝardenurbo. 16-paĝa bro- 
ŝuro, 20 X 23 cm., kun belegaj ilustraĵoj ĉefe pri la granda ka- 
zino kaj bolfontoj. 

ESPERANTO « COMMERCE, interesa folio eldonita de “Aso- 
cio por la disvastigo de la Franca Komerco per Esperanto”, 23 rue 
Nĉotre-Dame-des-Victoires, Paris 2, kiu pritraktas la taskon necesan 
por atingi ke la komercistoj pli vaste ol ĝis nun uzu Esperan- 
ton, 

KAJ ĈIO RESTAS PENSO SED NE FARO, de Lakshmiswar 
Sinha. Eldona Societo Esperanto, Fack 698, Stockholm 1. 16-paĝa 
broŝuro, 13 X 20 cm., kun bela kovrilo, bone presita, pri inter- 
kompreno kaj homara frateco, bone verkita de la hinda samideano 
kiu tiel trafe propagandis por Esperanto en la nordaj landoj de 
Eŭropo. Ĝi pledas por reciproka interkonatiĝo inter Azio kaj 
Eŭropo, inter Oriento kaj Okcidento, kaj reflektas spiriton tre 
kompreneman kaj simpatian, 

ESPERANTO LERNOLIBRO POR POPOLLERNEJOJ, laŭ 
rekta metodo verkita de Arthur Degen. Unua parto: 13-2slern- 
jaro. Eldonis: Ferdinand Hirt Sohn, Leipzig, 1930. Belega libro, 

15 X 22 cm., 70 paĝoj, kartona kovrilo, kun multaj koloraj bil- 
doj. Tre bona eldonaĵo, kiel kutime ĉe F. Hirt $ Sohn. Kvankam 
nia opinio ne estas tre favora al la “rekta metodo”, ni ne dubas 

ke tiu libro povas doni eĉ tre bonan rezultaton, en la manoj de ler- 
ta instruanto. Laŭ nia sperto, rekta metodo taŭgas kiam oni volas 

eltiri, el lernado de lingvo, tujan rezultaton, em limigita nombro 

da okazoj, sed ne taŭgas por vasta kaj profunda studo de lingvo, 

kiun oni volas mastri... kaj propagandi. 
J. G. C:     
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ENLANDA MOVADO. 

Barcelona—La Esperantista Societo Nova Sento (Independen- 

cia, 79, Centre Democrĉtic) okazigis, la 19. de oktobro, honoran 

vermuton al nia samideano $-ro Artemi Barba, por festi la ricevon 

de Zamenhof” a skulptaĵo, donacita de samideano Barba. Post kel- 

kaj salutaj vortoj de nia prezidanto S-ro E. Gili, parolis s-ano 

Barba esprimante sian kontentecon pri la festo. Tuj oni malko- 

vris la buston de nia kara Majstro, Aplaŭdoj kaj fortega “Vivu 

D-ro Zamenhof!” ekaŭdiĝis dum tiu neforgesebla momento por 

nia societa vivo. Denove parolis s-ano Barba per kortuŝaj vortoj, 

klarigante sian ĝojiĝon-—Oni aŭskultis salutparolojn de Centre 

Democratic, Paco kaj Amo, Barcelona Stelo kaj K. E. F.—S-anoj 

Banet, Pujol kaj Serra, el nia societo Nova Sento, aŭdigis belajn 

paroladetojn rilatantajn al la festo—Nome de Nova Sento s-ano 

Gil: donacis al nia kara honorato skatoleton kun plumo kaj kra- 

jono, kaj amiko Barba dankis per afablaj vortoj tian donacon.— 

Nia prezidanto fermis la feston, dankante la ĉeestantaron kaj ĝo- 
jiĝante pro la sukceso. Ni volas esprimi per KE niajn plej since- 

rajn dankojn al samideano kaj amiko A. Barba, pro lia bonvoleco 
havigi al ni tian meritplenan laboraĵon, kia estas la busto de nia 
kara Majstro —La 20. okt. 1930 komenciĝis en nia societo elemen- 

ta kurso, gvidata de S-ro A. Domĉnech Mas. Partoprenas 35 geler- 

nantoj—J. Banet, sekretario. 

La malnova grupo Barcelona Stelo, en kunveno okazinta la 12. 
jan. 1931, elektis la jenan komitaton: Prezidanto, S-ro M. Rode- 

lar; Vicprezidanto, J. M. Coll; Sekretario, V, Andres; Kasisto, 
E. Martin; Kalkulisto, A. Rubi6; Bibliotekisto, J. Pruna; Voĉdo- 
nantoj, J. Gili, E. Capdevila, M, Palomera Eaj A. López. 

Antaŭ kelkaj semajnoj fondiĝis la “Zamenhof-Instituto”, per 
kiu oni celas efikan disvastigon de Esperanto kaj ĝia interna ideo, 
kaj ankaŭ la disvolvon de U. E. A. La membroj sin nomas Za- 
menhofanoj, tial ke ili deziras sekvi la konsilojn kaj orientigojn 
de D-ro Zamenhof „je la servo de interhoma frateco, per inter- 
nacia lingvo. La Komitato konsistas el: Prezidanto, Valdepefias; 
Vic-Prezidanto, Gorgues; Sekretario, Anglada; Vic-Sekretario, 
Vila; Kasisto, Campdelacreu; Kalkulisto, Corredĝ; Bibliotekisto, 
Lopez; kaj Voĉdonantino, Ullastres. La Instituto, kies provizora 
Oficejo estas ĉe la Sekretario, strato Sitges, 8, starigis inform- 
servon ĉiulabortage de la 7 16 ĝis la 8 14 vespere. 
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KATALUNUJO, LIBERA ŜTATO! 

La 14. aprilo 1931, je la 1“ p.t.m., estis proklamata en Bar- 

celono la Kataluna Respubliko, sub prezido de S-ro Francesc 

Macià, 

En la sama tago, kelkajn horojn poste, estis proklcma:a en 

Madrido la Respubliko Federacia Hispana, ai kiu apartenas fe- 

deracie la kataluna ŝtato, nun ne plu nomata oficiale respubli- 

ko, sed: Generalitat de Catalunya. La unua sekvo estis la ofi- 

cialigo de la kataluna flago (antaŭe malpermesita eĉ en privataj 

rondoj) kaj la enkonduko de la kataluna lingvo en la publikaj 

lernejoj kaj en la Barcelona Universitato. 

Nia proksima numero estos dediĉata al la ĝojiga fakio de 

nia nacia libereco, al la persekutado suferita de la katalunaj 
esperantistoj dum la sepjara diktatoreco kaj al la raportado pri 

la lastaj Internaciaj Floraj Ludoj kaj lasta kongreso de Kataluna 

Esperantista Federacio. 

  

ESTIMATAJ SAMIDEANOJ! 

lam vi intencas aĉeti librojn, aboni al iu ajn gazeto, aniĝi al 

iu ajn Asocio k. t. p.. kaj vi ne scias kien direkti viajn paŝojn. Nu, 

IBERIA ESPERANTO-SERVO 

provizos vin de gramatikoj, vortaroj, materialo por kursoj—.Ta- 

beloj por helpi al kursgvidantoj. Gramofon-diskoj por esperanta 

instruado. 

Pere de ĝi vi povas aboni al tutmondaj esperantaj gazetoj kaj 

aliĝi al plej gravaj Esperanto-Asocioj Internaciaj kaj Naciaj. 

Insignoj tre diversaj; sigelmarkoj por propagando; poŝtkartoj, 

paperfolioj kun kovertoj; esperantaĵoj, k. t. p. 

ĈION PRI ESPERANTO PETU DE S-RO FERD. MONT- 

SERRAIT, str. Provenca, 99, 1.", 4.“, Barcelona (Apud str. Borrell. 

Aŭtobuso E.)
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“AŬSKULTU LA VOCON DE D-RO ZAMENHOF! 

Barcelono. En la granda koncertsalono de la mondkonata firmo 

Odeon. Personoj: Tri pioniroj de la Esv-movado Kataluna. Kro- 
me: Barono [Engelbrechten, afergvidanto de la firmo, kaj inĝeniero. 

Kvazaŭ oni ĉeestus komploton, en la salonon eniras la tri 
pioniroj. Surtutoj estas levitaj ĝis la kolo, kaj en la manoj ĉiu 
tenas pakaĵon: skatolon el ligno havantan en sia interno la plej 
primitivan instrumenton por reprodukti la homan voĉon. Ĝi estas 
la unua fonografo inventita de Edison. Ĝin portas s-ro Torres 

Carreres kun tia zorgo kaj atento, ke oni povus pensi ke ĝi es- 
tas pura juvelo, S-ro Gili, prezidanto de Kataluna Pederacio, tenas 
fere la metalan trumpeton, kiu ebligas aŭdi forte la sonojn eli- 

rantajn el la cilindroj, kaj en la du manoj de s-ro Bremon estas 
la vaksa cilindro, en kiu estas gravurita la voĉo de nia majstro, 

revivigita relikvo de lia estado en nia urbo. 

S-ro Engelbrechten parolas: „Ni faru antaŭe unu provon. Pos- 
te ni aŭdos ĝin senpere tian, kia ĝi estas, kaj se ĝi estas taŭga, 

ni faros la definitivan.“ 
Oni uzas unue cilindron alian, ne de l' Majstro. Ĝi estas 

“sufiĉe komprenebla. Kaj cetere, ĉiu samideano ja scias, ke la 

„voĉo de Zamenhof estas konservata en antikva primitiva fonogra- 
fo, kaj ke la transportado al nuntempa gramofondisko estas neebla 
sen kunesto de bruo. 

Do antaŭen! S-ro Torres zorgas pri la bona funkciado de l' 

aparato, s-ro Gili ankaŭ atentas la bonan ruliĝadon de l' ins- 

trumento, kaj s-ro Bremon preparas sin por diri kelkajn vortojn,
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priskribantajn la parolon de l!” Majstro al la cilindroj en la hejmo 
de s-ro Sabadell, nun loĝanta en Italujo. i 

Silento. Nenia bruo antaŭ la mikrofono. Oni atendas la eklu- | 
miĝon de elektra lampeto, signo konvencia montranta la ekfunk- | 
ciadon de l aparato, kiam.. ning, nang,.. ning, nang,.. sonorilo | 
de najbara preĝejo eksonas kaj malpermesas al ni agi. Oni aten- | 
das. Fine ĝi ĉesas. | 

Denova preparo. Atento. Eklumiĝas la lampeto, kaj post tre 
malmultaj vortoj de s-ro Bremon aŭdebliĝas, kvazaŭ eliranta el | 
transtombo, la mallaŭta voĉo de la Majstro. „En la mondon venis 

nova sento! Tra la mondo iras forta voko..“. Emocio esprimi- 
ĝas sur ĉiu vizaĝo. Jen la Majstro predikanta persone sian evan- 
gelion. Jen la kara voĉo, ĉu laŭtiĝanta kiel en la verso „ne al 
glavo sangon soifanta“, ĉu konfuziĝanta kun la aparata bruo. — 
Jen Zamenhof ankoraŭ en prozo. Saluto kiun li faras al la gru- 
po en Barcelono, al kiu li dankas pro la entuziasmo alportita al 
la 5-a Universala Kongreso... 

Ĉesas la ruliĝado post la vortoj „Lazaro Ludoviko Zamen- 

hof“, kiuj finas la cilindron kvazaŭ subskribo. 
Fine la voĉo estas konservita! Jam ne plu la esperantistaro 

devos timi pri perdo aŭ malapero de la voĉo de l' Majstro. Por 
ĉiam estas gravurita la modelo de la Esperanta prononcado, 

Esperantistoj, aŭdu Zamenhofon! 
D-ro J. B. M. 

(El “Heroldo. de Esperanto”) 

LA SLOVENOJ KAJ LA PAROLFILMO 

Ni slovenoj estas kultura nacio kaj ĝojas pri ĉiu progreso, 

„ankaŭ pri la parolanta flmo. Sed ĉu ni ankaŭ pripensas kiel tiu 

progreso influas nin el nacia vidpunkto? Mi pensas, ke ne. Ni pri- 

pensu do unufoje la rezultatojn de la parolfiimo! Slovenajn paro!- 
filmojn ni ne havos, tio estas sufiĉe klara ankaŭ al la plej granda 
optimisto. Sed en kiuj lingvoj parolos la filmoj? Nature en la tut- 

mondaj. Ĉe ni estas konsiderinda nur la germana. Francan kaj 
anglan ni ne konas sufiĉe. Tiuj du lingvoj ne eltenus ĉe ni la kon- 
kurencon de la germana. Sed la germana fimo ne nur donos al ni 

la artajn ideojn, sed ankaŭ la germanajn mondbildojn. Ĉiu fakulo 

jam estas konvinkita, ke eĉ la raportado baldaŭ okazos per la 

parolfilmo. Kio estos verdire la parolfilmo por ni slovenoj? Nenio 
alia ol grava germanigilo. Ĉu estas necese, ke ni kontraŭstaru al 

la parolfiimo? Ne, tio ankaŭ ne estus ebla, same kiel estas neebla 

kontraŭstari al la presado. Necese estas konsideri, ke ekzistas 

ebleco havi parolfiimojn ne nur em la “tutmondaj lingvoj”, sed 

ankaŭ en neŭtrala helplingvo, kiu estas la sama por ĉiuj nacioj 
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malgrandaj kaj grandaj. Kiel tiu helplingvo estas konsiderenda 
nur Esperanto. Kontraŭ la parolanta filmo en Esperanto ne estas 
eble iom protesti el nacia vidpunkto. Kontraŭe ni devas nur 
deziri, ke Esperanto havu sukcesojn ĉe la parolfiimo.Tio estas 
la deziro ne nur de ni slovenoj, sed ankaŭ de ĉiuj malgrandaj nacioj. 

(Traduko el slovena ĉiutaga gazeto “Slovenec” -—(13. 7, 1930.) 

PROJEKTO DE INTERNACIA KONVENCIO. 

La n.” 9—10 (3-Jaro) de “Hispana Esperanto” enhavas arti- 
kolon pri iniciato de la grupo “Esperantanaro Fajro” en Barcelo- 
no pri la internacia helpa lingvo Esperanto en la Paneŭropa 
Konfederacio kaj pri Internacia Konvencio por atingi pere de 
konvenaj pritraktadoj, ke estu adoptata Esperanto kiel nura ling- 
vo en la Konfederaciaj rilatoj ktp. 

La nomita grupo invitis la Naciajn Societojn agi por la afero 
ĉe siaj registaroj. Ĝi mem turnis sin al la hispana ministro. 
"Ni deziras konstati, ke la nomita grupo neniel estas legiti- 

mita por tia iniciato, kiu, se ĝi estas efektiviginda, koncernas 
unuavice ICK-n kaj enlande la Naciajn Societojn kaj estas fa- 
rebla nur laŭ centra plano. 

La nelegitimita iniciato de E. F. nur povos kaŭzi konfuzon en 
la preparado por “Interŝtata Akordo” farata de sufiĉe longa tempo 
de nia komitato en intima kontakto kun la Nac. Societoj. Raporto 
pri tio estas farita al la Ĝenerala Estraro kaj al la Universala 
Kongreso. (Komp. cirkuleron N” 65. 15.6.30.) 

Ni neniam antaŭe aŭdis pri la propono de la “Esperantanaro 
Fajro”. Ni jam turnis nin al la naciaj societoj en “KR”, Hispana 
Esperanto-Asocio, Madrid, kaj Kataluna Esperanto-Federacio, 

Barcelono, por sciiĝi pri detaloj rilate interkonsenton kun la gru- 

po “E. F.” La Kataluna Fed. respondis, ke ĝi neniel estis infor- 
mita pri tiu-ĉi afero. 

Nur hazarde ni sciiĝis pri ĉio, ĉar ankaŭ la organon “His- 
pana Esperanto” spite al pluraj petoj al la eldonanto nia komitato 
ne. ricevas. 

Ni do petas la Naciajn Societojn kaj Redakciojn nenion en- 

trepreni pri tiu-ĉi afero por ne kaŭzi domaĝojn al la klopodoj 
jam faritaj antaŭe kaj daŭrantaj ankoraŭ. 

Ni uzas la okazon por peti al la Naciaj Societoj precipe kaj 

al la ricevantoj de niaj cirkuleroj speciale, zorgi, ke tiaj ini- 

ciatoj, se necesaj kaj utilaj, estu farataj nur de la kompetenta 

institucio, La interesitoj povas por tio disponigi sian helpon. 

INTERNACIA CENTRA KOMITATO 

de la Esperanto-Movado. 
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KIE FLIRTAS LA BLANKA-BLUA FLAGO 

Oni devas ĝin ami, ĉi tiun landon, ĝiajn arĝente briletantajn 
montojn, ĝiajn ombrumatajn arbarojn, ĝiajn verdajn valojn kaj 
ĝiajn malhelajn lagojn, kiujn la ĉielo kovras blanka-blua kvazaŭ 
festa flago-drapo. 

Blanka kaj blua kiel la ĉielo, tiel la bavaraj koloroj. 

Sanĝoplena estas la historio, kiun trapasis Bavarujo dum pli 
ol mil jaroj. Ŝtormoplenajn tempojn ĝi travivis sendomaĝe, ĉiam 
denove kreskante el propraj fortoj kaj hodiaŭ ĝi prezentas la 
duan plej grandan ligoŝtaton de l Germana Regno kun kelkaj 
valoraj specialaj rajtoj. 

Multgenta estas la popolo de la Bavaroj, sed ĝi estas solidare 
pensanta popolo. La plej variajn karakterecojn oni trovas je tiu- 
ĉi popolo. Jen la malfacile incitebla gento de la malnov-Bava- 
roj kun la kantema buŝo kaj la koro ekipata per sento pri arto, 
jen la konsiderema, laborema ano de la Supera Palato (Oberp- 
falz) alilanke la ruza, lertega ŝvabo, la temperamenta Palatano, 
la praktika, prudenta kaj fera Franko. Estas popolo, en kiu kuni- 

ĝas konsideremo kaj ardo, entuziasmo kaj pripensemo preskaŭ 
„samamezure. 

Ĉu ne la plej grandaj majstroj de la mezepoka arto vivis en 
la bavaraj urboj Nŭrnberg (Dŭrer), Regensburg, Augsburg, Miin- 
chen? Ĉu ne en Bamberj altiĝas la plej granda germana Kate- 

dralo? Ĉu ne Freising estas la plej malnova episkopa urbo? Ĉu 
ne Dinkelsbuhl, Niirnberg, Rothenburg, N5rdlingen estas la plej 

belaj malnovgermanaj urboj? Ĉu ne Regensburg, la roma Ratis- 
bonna, estas bela perlo en la ĉeno de bavaraj urboj? Ĉu ne Bay- 
reuth posedas ĝian festluddomon, Ansbach ĝian Rokoko-kastelon? 
Kiu povas denombri la trezorojn sin kaŝantajn en tiu-ĉi Bavarujo? 
Kiu volas nomi la sanktejojn, monaĥejojn, ĉiujn artoplenajn voj- 
krucifiksojn, kiujn kreis simpla sento, profunde artisteca kaj per 

kreaj fortoj talentita popolo? 
Tia popolo ne estas priskribebla, oni devas kelktempe vivi 

kun ĝi kaj samatempe ĝui la majestecon de la montoj, la kvieton 

de la arbaroj, la muĝadon de la alpriveroj. Oni devas ripozi ĉe 

unu el la belegaj alpolagoj kaj alrigardi la imponajn montojn 

ĉirkaŭe situantajn por povi kompreni kial Bavarujo estas alloga... 
Jenon mi volus havigi al ĉiu: la rigardon, kiam la poŝta aŭto- 

huso atingas la supron de la Monatshaŭs a Monto, ankoraŭ kadru- 

mata de malhelaj, sekretoplenaj arbaroj, tiun-ĉi vidon en la valon 

de Weilheim, kie dekstre brilas la Ammerlago trans afable salutan- 

taj lokoj, verdejoj, kampoj kaj arbaroj, trans la Staffel-lago en la 

montaron kun ĝia krono la 3 mil metrojn alta Zugspitze. Plue la 

rigardon al St, Bartholomi ĉe Konigsee (reĝa-lago) aŭ la vidon 

trans la kastelo —digon de Nŭrnberg aŭ boatveturon sur la Da- 

in 
—
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nubo de Weltenburg al Kelheim, aŭ la rigardon de la Walhalla aŭ 
de la Befreiungshalle (monumento por memorigi la liberiĝon de 
l Napoleona jugo) malsupren en la valon de l Danubo, duonan 

tagon en Passau, en la Bavara Arbaro, en la Fichtel-Montaro, en 

la Franka Jurao, restadon sur la Kippele de Wiirzburg, migradon 

tra Rothenburg — tion mi dezirus al vi. 

Jen Bavarujo. Jen la Bavaroj, la popolo, kiu elkreskis el tiu- 

ĉi ĉirkaŭo, el la miljara historio de ĉi-tiu riĉa benata lando, la 

popolo, kiu en senzorgo kaj korboneco evoluas tion, kion ĝi he- 

redis, el kio ĝi devenis kaj kion ĝi amas de sia tuta koro: la 
hejmujon protektatan de la blanka-blua flago. 

Kaj tia popolo kaj tia lando atendas vin, geamikojn, por gastigi 

vin. Venu, karaj samideanoj, kaj vidu propraokule la belecojn de 

nia ĉarma Bavarujo. 

. Venu, vi estos kore akceptataj. 
A. RADECKER 

BONAJNOVAĴOJ EL KATALUNUJO. 

Kun granda ĝojo ni eksciis, ke “Kataluna Esperantisto”, organo 

de la “Kataluna Esperantista Federacio” kaj de la “Internaciaj 

Floraj Ludoj”, reaperis: la malnova, la vera “Kataluna Esperan- 

tisto” en sia tradicia formo! La direktoro estas Jaume Grau 

Casas, L. K., la fama esperanta ampoeto kaj kompilinto de la im- 

pona “Kataluna Antologio”. 

Sub lia gvido “Kataluna Esperantisto” kreskos kaj florados 

kaj-ni tion almenaŭ esperas-baldaŭ povos kiel iam iĝi monata, 

anstataŭ dumonata kiel nun. La abonprezo estas 6 pesetaj por la 

eksterlando, la adreso: Duran i Bas, 8, Barcelona. 

Kun “Kataluna Esperantisto”, kun “Kataluna Esperantista Fe- 

deracio” reviviĝis la “Internaciaj Floraj Ludoj”; ili okazos 

en 1931 kun la Kataluna kongreso en Granollers. Jen bona novaĵo 

por la esperantaj plumkavaliroj! 

Kaj ne jam estas ĉio! La dua eldono de la “Kataluna Anto- 

logio” nun estas presata en 1500 ekzempleroj. Pri tiu antologio, 

kiun ĉiu literaturamanto devas posedi, ni aliokaze reparolos. 

Nun ni antaŭ ĉio deziras esprimi al niaj Katalunaj Samideanoj 

nian varman simpation por ilia afero, por ilia luktado, kiu tiel 

ege similas nian. 

Niaj vojoj certe iam kaj ie kuntuŝiĝos: ni tiam staros apud ili 

kun la samaj idealoj, kun la samaj postuloj, kun la sama fido je 
nia bona rajto! 

Vivu niaj Katalunaj Samideanoj kaj ilia patrolando! 

(El “Flandra Esperantisto”.) $ 
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LA ELSORCIĜO, de Pierre Loti. 

(Fino.) 

Sed, ne, pripensinte tion, ŝi ja ne malsupreniros, ĉar ĉiam €s- 
tas ebla renkonto kun eŭnukoj, servistinoj, ĉiuj kun la konvena 
rideto al la edziniĝonta, kaj ŝi vidus sin devigata, antaŭ ili, elmontri 
ravigitan mienon, ĉar la etiketo tion postulas en similaj okazoj. 
Kaj, poste, la incitado konstati tiujn festpreparojn, tiujn tablojn 
aranĝitajn sub la branĉoj, tiujn belajn tapiŝojn disĵetitajn sur la 
planko... 

Tiam, ŝi rifuĝis en saloneto, apud sia ĉambro, kie ŝi havis 
sian pianon Erard. La muzikon decis ankaŭ adiaŭi, ĉar piano ne 
troviĝos en ŝia nova domo. La patrino de la juna bejo, — 1320- i 
ulino (1), kiel la maljunajn sinjorinojn alnomas la floretoj de in- 
tensa kulturo burĝonintaj en la moderna Turkujo, — pura 1320- 
ulino, estis ne sen malfido, permesinta la bibliotekon de novaj 
libroj en okcidenta lingvo, kaj la revuojn kun bildoj; sed la 
piano videble ofendis ŝin, kaj ne plu oni kuraĝis insisti. (Ŝi es- 
tis veninta plurfoje, tiu maljuna sinjorino, fari viziton al la fian- 
ĉino, surŝutante ŝin per dorlotaĵoj, per elmodiĝintaj komplimen- 
tetoj kiuj incitis ŝin, kaj observante ŝin ĉiam kun daŭra atento, 
por pli bone poste priskribi ŝin al sia filo.) Do, ne plu da piano, 
en ŝia morgaŭa hejmo, tio, en la kontraŭa flanko, trans la golfo, 
en la koro mem de la malnova Stambul, Sur :la klavaro ŝiaj ma- 
netoj nervaj, rapidaj kaj cetere mirinde spertaj kaj lertai, ekim- 

provizis unue konfuzajn kaj strangajn aferojn, sencele, kun akom- 

pano de subitaj krakoj, kiam la tro grandaj ringoj tuŝis la be- 
molojn aŭ la diesojn. Kaj, poste, ŝi forprenis-la ringojn, kaj, post 
meditado, ekludis tre (malfacilan Wagneran transskribon de Liszt, 

tiam „iom post iom ŝi ĉesis esti tiu al kiu edziĝos morgaŭ la ka- 
pitano Hamdi-Bey, Adjutanto de Lia Imperiestra Moŝto; ŝi estis 

la fianĉino de juna militisto kun longa hararo, loĝanta en kas- 
telo sur montosupro, en la malheleco de la nuboj, super tragedia 

riverego; ŝi aŭdis la simfonion de la malnovaj legendaj tempoj, 

en la profundaj Nordaj Arbaroj... 
Sed kiam ŝi ĉesis ludi, kiam ĉio estingiĝis kun la lastaj vibra- 

doj de la kordoj, ŝi rimarkis la sunradiojn, jam ruĝajn, kiuj eni- 
ris preskaŭ horizontale tra la eternaj fenestrokradoj. Tio estis 

ja la fino de tiu tago, kaj la timo resti sola en tiu lasta vespero, 
— kiel tamen ŝi deziris, — subite ŝin kaptis. Tuj ŝi alkuris al sia 

avino, peti permeson kiun ŝi atingis, kaj rapide ŝi skribis al siaj 

kuzinoj, petante kvazaŭ malespere ke ili venu spite ĉio akom- 

  
(1) Tiel nomita persono kiu akceptas nur la datojn de la he- 

ĝiro, anstataŭ uzi la eŭropan kalendaron. 
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pani $inj ——sed nurçili ambaú, Zeyneb haj Melelç, ne la ceteraj 
honorakompanantinoj loĝigataj en ilia ĉambro; nur ili ambaŭ, Zey- 
neb kaj Melek, ŝiaj preferataj amikinoj, ŝiaj konfidenciulinoj, 
ŝiaj animfratinoj. Ŝi timis ke ilia patrino ne permesos tion, pro 
la ĉeesto de la aliaj invititoj; ŝi timis ke la horo ne estu tro 
malfrua, la suno tro malalta, ĉar la turkaj virinoj ne plu eliras 
kiam ĝi kuŝiĝis. Kaj, de sia kradumita fenestro, ŝi rigardis la mal- 
junan Izmaelon kiu kuradis alporti la leteron. 

De kelkaj tagoj, eĉ al siaj kuzinoj kiuj suferis de tio, ŝi 
mutiĝis pri la gravaj aferoj, ŝi estis fermita kaj preskaŭ fiera; 
eĉ al tiuj ŝi kaŝis la honton de sia suferado, sed nun ŝi jam plu 
ne povis; ŝi deziris ilin por ploradi sur iliaj ŝultroj. ) 

Kiel ĝi rapide malleviĝis, tiu suno de la lasta vespero! Ĉu ili 
havos la tempon alveni? Super la strato, por pli malproksimen 

3 rigardi, ŝi klinis sin tiel longe kiel tion permesis la kradoj kaj 
la lignaj vergetoj. Ĝi estis nun “la purpura horo de la batalves- 
peroj”, kiel ŝi diris en sia infana ĵurnalo, kaj revoj de forkuro, 
de klara ribelo puŝis ŝian nebrideblan kaj ĉarman kapeton... Kaj, 
tamen, kia serena senmoveco, kia fatalista kaj rezigna kvieteco, 
ĉirkau ŝi! Parfumo de aromaĵoj suprenvenis el tiu granda fune- 
bra bosko, tiel trankvila antaŭ ŝiaj fenestroj,— parfumo de la 

malnova neŝanĝebla turka tero, parfumo de la malalta herbo kaj 

de la plantetoj kiuj de la mateno varmiĝis pro la aprila suno. 
La iImalhelaj verdaĵoj el la arboj, kontrastantaj antaŭ la ardanta 
krepusko, estis kvazaŭ trafendataj, kvazaŭ traborataj de la lumo 
kaj radioj. Malnovaj orumaĵoj briladis tie ĉi kaj tie, sur la pinto 
de tiuj tomboŝtonoj, hazarde displantitaj en vasta spaco, mal- 

dense dissemitaj sub la cipresoj. (En Turkujo, oni ne timas la 
mortintojn, oni ne apartigas sin de ili; en la koro mem de la 
urboj, ĉie oni lasas ilin dormi). Tra tiuj melankoliaĵoj de la 
unuaj planoj, inter tiuj faskoj de malhela foliaro kiuj tenis sin 
starantaj kvazaŭ turoj, en ;,la intervaloj de ĉio ĉi, aperis la mal- 
proksimaĵoj, la granda senkompara dekoracio: tuta Stambul kaj 

ĝia golfo, en la plena fajro de la puraj vesperoj. Malsupre, tute 
malsupre, la akvo de la Ora Korno, al kiu deklivis tiuj proksi- 
maj tombejoj, estis ruĝa, ardanta kiel la ĉielo; centoj da boatoj 

fendis ĝin, — centjara svarmo, post la fermo de la bazaroj, — sed 

de tiel alte oni aŭdis nek la murmuron de ilia sulkaĵo, nek la 

penadon de iliaj remistoj; ili aspektis kvazaŭ longaj insektoj, 

vicirantaj sur spegulo. Kaj la kontraŭa bordo, tiu bordo de Stam- 

bul, okulvideble ŝanĝiĝis; ĉiuj domoj apud la maro, ĉiuj mal- 

supraj etaĝoj de la mirinda amaso, ĵus estingiĝis kaj kvazaŭ mal- 

aperis, sub tiu eterna violkolora nebulo, kiu konsistas el akvova- 

poro kaj fumo; Stambul ŝanĝiĝis kvazaŭ trompiluzio; nenio plu 

distingiĝis, nek la ruiniĝo, nek la mizero, nek la malbeleco de 

| kelkaj modernaj konstruaĵoj; nun ĝi estis nur silueto, el ore stria- 

ta malhela violkoloro, kolosa urbotranĉaĵo tute plena de pintu- 
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roj kaj kupoloj, starigita, kvazaŭ ekrano, por maski la brulegon 
de la ĉielo. Kaj la samaj voĉoj, kiel matene, la klaraj voĉoj, la 
ĉielaj voĉoj rekantis liberaere, alvokante la fidelajn Osmanliojn 
al la kvara tagdiservo: la suno kuŝiĝis. 

Tiam la malliberulineto, malgraŭ si mem iom kvietigita tamen 
per tiom da paco, des pli maltrankviliĝis pri Melek kaj Zeyneb. 
Ĉu ili sukcesos atingi ŝin, malgraŭ la malfrua horo?.. Pli atente 
ŝi rigardis la ekstremon de tiu vojo, kiun borderis ĉe unu flanko 
la malnovaj kradumitaj domoj, ĉe la alia rava regno de la mor- 
tintoj... 

Ha! ili venis!.... Ili estis, tie, tiuj malgrandaj nigraj fantomoj 
sen vizaĝoj, elirintaj el malgaja pordego, kaj rapidantaj kun es- 

korto de du negroj kun longaj sabroj.. Tre rapide decidiĝintaj, 
tre rapide pretaj, la malfeliĉaj fraŭlinetoj!.. Kaj tial ke ŝi re- 
konis ilin, alkurantajn al ŝia 'malespera Sluio) ŝi sentis siajn 

okulojn malheliĝi; larmoj, sed tiun ĉi fojon dolĉaj larmoj, fluis 
sur ŝiaj vangoj. 7 

Kiam ili eniris, relevante siajn malgajajn vualojn, la edzini- 
ĝonta sin ĵetis plorante al iliaj brakoj. 

Ambaŭ premis ŝin kontraŭ siajn junajn korojn kun plej gran- 
da kompato: 

—Ni ja ne dubis ke vi ne estas feliĉa... Sed vi nenion volis 
diri al ni.. Paroli al vi, ni ne kuraĝis... De kelkaj tagoj ni trovis 
vin tiel sinkaŝema kontraŭ ni, tiel malvarma. 

—Nu! vi ja bone scias kiel mi estas... Estas malsaĝe, mi hon- 

tas ke oni vidu min suferi. 
Kaj ŝi ploris nun singulte. 
—Sed kial vi ne diris “ne”, mia kara? 
—Ha, jam tiom da fojoj mi diris “ne”!.. Ĝi estas tro longa, 

ŝajne, la listo de tiuj kiujn mi jam rifuzis!... Kaj, ankoraŭ, pensu 
nur: dudek-du jaroj, mi estas preskaŭ maljuna fraŭlino.. Krom 
tio, ĉu tiun aŭ alian akcepti, ne gravas, ĉar ĉiam mi fine devos 
al iu edziniĝi. 

Antaŭe, ŝi aŭdis amikinojn ŝiajn tiel paroli, la antaŭtagon de 

sia edziniĝo; ilia pasiveco malplaĉis al ŝi, kaj jen ŝi finiĝis tute 
same... “Ĉar li ne estos tiu, kiun mi elektus kaj amus, diris unu, 

negrave ĉu li nomiĝas Mehmed aŭ Ahmed! Ĉu mi ne havos in- 

fanojn por konsoli min kontraŭ lia ĉeesto?” Alia, tre juna, kiu 

akceptis la unuan pretendanton, senkulpigis sin per tiuj vortoj: 

“Kial ne la unuan anstataŭ la sekvantan, kiun mi cetere ne pli 

multe konos?.. Kion diri por lin rifuzi?.. Kaj, ankoraŭ poste, 

kia raportado, nu do pensu, mia kara!”... Ha, ne, la apatio de tiuj 

fraŭlinoj ŝajnis al ŝi ja nekomprenebla: lasi sin edzinigi kvazaŭ 

sklavinoj! Kaj jen ŝi mem ĵus konsentis al simila marĉandado, 

kaj morgaŭ estos la terura tago de la pagdato. Pro laceco ĉiam 

rifuzi, ĉiam batali, ŝi, kiel la ceteraj, fine diris tiun jes kiu perdis 

ŝin, anstataŭ la me kiu savus ŝin, almenaŭ por iom da tempo an- 
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koraŭ. Kaj nun, tro malfrue, por sin repreni, ŝi atingis jam la 
bordon de la abismo: morgaŭ!... 

Nun ili kune ploris, ĉiuj tri; ili ploris la larmojn kiujn ;dum 
tagoj retenis la fiereco de la edziniĝonta; ili ploris la larmojn de 
la granda disiĝo, kvazaŭ unu el ili estus imortonta... 

Melek kaj Zeyneb, kompreneble, ne reiros tiun ĉi vesperon 
hejmen, sed ili kuŝos tie ĉi, ĉe sia kuzino, kiel kutime estas kiam 
oni vizitadas unu la alian, antaŭ la nokto, kaj kiel ili konstante 
faris de deko da jaroj. Ĉiam kune, la tri fraŭlinoj, kvazaŭ ne- 
disigeblaj fratinoj, ili kutimis plej ofte dormi en kuneco, ĉe unu 
aŭ ĉe alia, kaj precipe tie ĉi, ĉe la Cirkazianino. 

Sed, tiun ĉi fojon, kiam la sklavinoj, eĉ ne petinte ordonojn, 
jus sternis sur la tapiŝoj la silkajn matracojn por la gastoj, ĉiuj 
tri, sole restintaj, havis la senton kunveni por funebra vespero. 
Ili petis kaj atingis la permeson ne malsupreniri por altabliĝo, 
kaj senbarba negro, kun vizaĝo de tro grasa makako, ĵus alportis 
al ili, sur orarĝenta pleto, iom da manĝaĵo kiun ili tute ne volis 
tuŝi. 

Malsupre, en la manĝoĉambro, ilia komuna avino, la paŝao, 
patro de la edziniĝonta, kaj fraŭlino Bonneau de Saint-Miron, ves- 

permanĝis sen interparolado, kun silento de katastrofo. La avino, 
pli ol iam ofendata de la sinteno de la filino de sia filino, sciis 
ja kiun kulpigi, ŝi kulpigis la novan edukadon kaj la instruis- 
tinon: ŝi ja amis ŝin, tiun etulinom, naskitan el ŝia sango de 

senmakula mahometanino, kaj poste fariĝinta kvazaŭ erarinta filo 
de kiu oni eĉ ne esperis la revenon al la heredataj tradicioj, sed 
ŝi kredis ĉiam sia devo montri sin severa, kaj hodiaŭ antaŭ tiu 
nekomprenebla, silenta kontraŭstaro, ŝi volis ankoraŭ pliakrigi 
la malvarmon kaj severecon. Koncerne la paŝaon, li kiu ĉiam kon- 

tentigis kaj dorlotis sian solan infanon kvazaŭ sultaninon el la 

Mil kaj Unu Noktoj, kaj interŝanĝe ricevis tiel dolĉan amemon, 
li ne pli bone komprenis ol ŝia bopatrino 1320-ulino, kaj li ko- 

leris ankaŭ; ne, jam tro granda, tiu lasta kaprico; ŝajnigi sim 
martiro, ĉar, la tempo veninta doni al ŝi mastron, oni elektis al 

ŝi belan junulon, riĉan, el granda familio, kaj en favoro apud 

Lia Imperiestra. Moŝto!... Kaj fine la malfeliĉa instruistino, kiu 

almenaŭ sentis sin tute senkulpa koncerne tiun edziĝon, kiu ĉiam 

estis la konfidenciulino kaj la amikino, silente kaj dolore miris; 

ĉar ŝia tiel kara lernantino revenigis ŝin en la domon por la ed- 
ziniĝo, kial ŝi ne deziris ŝian akompanon, tie supre, en sia ĉambro, 

por la lasta vespero?... 

Sed ne; la tri fantaziulinoj,— ne kredante tamen tiel suferigi 

ŝin, deziris resti solaj, la antaŭvesperon de tiu disiĝo. 

Por ĉiam finitaj iliaj vesperkunvenoj por nur ili tri, en tiu 

ĉi ĉambro morgaŭ neloĝota, kaj kiun oni devis adiaŭi... Por ke 

ĝi ne estu tiel malgaja, ili ekbruligis ĉiujn kandelojn el la kan- 

delingoj, kaj la grandan kolonlampon, — kies lumŝirmilo, laŭ modo
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ankoraŭ nova en tiu jaro, estis pli larĝa ol sunombrelo kaj fa- 
rita el florpetaloj. Kaj ili reviziadis, kolektis aŭ kelkafoje detruis 
mil amatajn objektojn, de ili longe gardatajn kiel tre karaj re- 
memoraĵoj. Ili estis- garbetoj el oraj aŭ arĝentaj fadenoj, kiuj 
kutime ornamas la harojn de la edziniĝantaj, kaj kiujn la hono- 
rakompanantinoj poste konservas ĝis kiam ilia vico venas; da 
ili troviĝis tie kaj tie ĉi, brilantaj, alkroĉitaj iper rubandoj al la 
vitrofrontonoj, al la blankaj muroj de la ĉambro „kaj ili elvokis 
la belajn kaj palajn vizaĝojn de suferantaj aŭ mortintaj amiki- 
noj. Ili estis, en ŝranko, pupoj iam karese amataj; rompitaj lu- 
diloj, velkintaj floroj, malfeliĉaj relikvoj de ilia infaneco, de 
ilia unua juneco kune pasigita, inter la muroj de tiu malnova 
domo. Ankaŭ troviĝis tie, en kadroj preskaŭ ĉiuj pentritaj aŭ 
broditaj de ili imem, fotografaĵoj de junaj virinoj el la ambasa- 
dorejoj, aŭ de junaj mahometaninoj en vesperroboj kiujn oni fa- 
cile kredus elegantaj Parizaninoj, sen la skribaĵeto en arabaj 
literoj malsupre skizita; penso aŭ dediĉaĵo. Fine troviĝis anko- 
raŭ humilaj luksaĵetoj, gajnitaj en la antaŭaj vintroj en tiuj 
bonfaraj lotoj organizataj de la turkaj virinoj dum la vesperoj 
de la Rhamazan; ili havis neniom da valoro, tiui, sed ili reme- 
morigis pri pasintaj imomentoj de tiu vivo, kies senrevena forpaso 
naskis la plej grandan maltrankvilon.. Koncerne la edziĝdona- 
cojn, el kiuj kelkaj tre luksaj kaj kiujn fraŭlino Esther Bon- 

neau aranĝis ekspozicie en apuda salono, ili sentis sin tute in- 
diferentaj. 

Apenaŭ finita la melankolia revizio, oni aŭdis ankoraŭ, super 

la domo, resoni la belajn klarajn voĉojn: ili vokis la fidelulojn 
al la kvina preĝo de la tago. 

Tiam la fraŭlinoj por pli bone ilin aŭdi, eksidiĝis antaŭ mal- 

fermita fenestro, kaj tie enspiris la mildan freŝecon de la nokto, 

odoranta je cipresoj, aromaĵoj kaj marakvo. Malfermita ilia fe- 

nestro, sed kradumita, kompreneble, kaj krom ĝiaj feraj stange- 

toj, ŝirmata per la eternaj lignaj vergetoj sen kiuj neniu turka 

virino rajtas eksteren rigardi. La aeraj voĉoj kantadis ankoraŭ 

ĉirkaŭe, kaj, el malproksime, aliaj kvazaŭ respondis, granda kvan- 

to da aliaj voĉoj malsuprenvenis el la altaj minaretoj de Stambul 

kaj traflugis la dormantan golfon, portataj de la sonorado de la 

maro; oni dirus eĉ ke en la ĉielo mem okazas, tiu subita vi- 

brado de puraj voĉoj vin vokantaj, laŭ facila melodio venanta 

el ĉiuj lokoj samtempe. 

Sed tio nelonge daŭris; kiam ĉiuj muezimoj jam disverŝis, 

al kvar direktoj, la religian frazon el senmemora tradicio, subite 

sekvis granda silento. Stambul nun, trans la intervaloj de la tute 

proksimaj kaj tute nigraj cipresoj, blue kontrastis antaŭ la ĉielo 

penetrita de malpreciza lunhelo, iu nebuleca Stambul, Stambul 

pligrandigata ankoraŭ kun tute gigantaj kupoloj, kaj ĝia cent- 

jara silueto, ne ŝanĝebla, estis punktita de sennombraj fajroj re-
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brilantaj sur la akvo de la golfo. Ili admiris, la fraŭlinoj, tra 
la mil rombetoj de la malliberigantaj lignaĵoj; ili demandis al 
si ĉu tiuj famaj urboj el Okcidento (kiujn ili konis nur per bil- 
doj kaj kiujn ili neniam vidos ĉar la;mahometaninoj ne havas la 
rajton eliri el Turkujo) ĉu Vieno, Parizo, Londono povis doni 
similan impreson de beleco kaj grandeco. Okazis ankaŭ ke ili 
ŝovis la fingrojn ekstere, tra la kradotruoj, kiel la malliberu- 
linoj ŝatas fari, kaj freneza envio pelis ilin vojaĝi, koni la mon- 
don,—aŭ nur unu fojon promenadi, en bela kiel la nuna nokto, 
en la stratoj de Konstantinopolo, — aŭ nur iri ĝis tiu tombejo, 
sub ilia fenestro... Sed, vespere, mahometano tute ne rajtas eliri... 

La silento, la absoluta silento, grade vindadis la malnovan 
kvartalon de Khassim — Pacha, kun fermitaj domoj. Ĉiu rigidiĝis 
ĉirkaŭ ili, La murmuro de Pera — kun nokta vivado kiel en la 
eŭropaj urboj, — estingiĝis jam antaŭ ol atingi tien ĉi Kaj kon- 
cerne la akrajn voĉojn de tiuj vaporŝipoj, kiuj svarmas tie mal- 
supre en la Pointe-du-Serail, oni liberiĝis de ili jam antaŭ la 

“horo de la kvina preĝo, ĉar la ŝipmovado en la Bosforo haltas 
krepuske. En tiu orienta kvieteco, kiun tute ne konas niaj urboj, 

sola bruo de tempo al tempo aŭdiĝis, bruo karakteriza de la nok- 
toj en Konstantinopolo, bruo simila al neniu alia, kaj kiun la 
Turkoj el antaŭaj jarcentoj konis jam tute saman: tak, tak, tak, 
tak! sur la malnovaj pavimoj; iun tak, tak pli gravan pro la 
funebra sonoro de la stratoj kie jam neniu (pasas. Tio estis la 
kvartala noktgardisto, kiu dum sia longa promenado kun pan- 
tofloj, frapis la ŝtonojn per sia peza ferbastono. Kaj en la mal- 
proksimo aliaj noktgardistoj same respondis kaj tio ripetiĝis de 
unu strato al alia, tra la tuta grandega urbego, de Eyoub al 

Bept-Tours, kaj, laŭlonge de la Bosforo, de la Marmara al la 

“Nigra Maro, por diri al la loĝantoj: “Dormu, dormadu, ni estas 
tie, ni, viglaj la okuloj ĝis mateno, spionante la rabistojn aŭ la 
bruliĝon”. ; ' 

La fraŭlinoj, momente, forgesis ke tiu vespero estis la lasta. 

Kiel okazas en la antaŭtago de grandaj vivoŝanĝoj, ili lasis sin 

allogi per la kvieteco de la aĵoj jam delonge konataj: en tiu 

ĉi ĉambro ĉio restis en sia loko kaj kun sia ĉiama aspekto... Sed 

la subitaj rememoroj baldaŭ suferigis ilin: morgaŭ, la disiĝo, la 

fino de ilia intimeco de fratinoj, la ruiniĝo de tuta ilia kara pa- 

sinteco! 

Ho! tiu morgaŭ por la edziniĝanta!.. Tutan tagon por ludi 

komedion, kiel la kutimo ordonas, kaj ludi ĝin bone, volenevole! 

Tutan tagon por rideti kvazaŭ idolo, rideti al dekduoj da amiki- 

noj, rideti al tiuj sennombraj scivolulinoj kiuj okaze de grandaj 

edziĝoj, invadas la domojn. Kaj oni devos trovi afablajn vortojn, 

akcepti plezure la bondezirojn; de mateno ĝis vespero montri al 

ĉiuj tre feliĉan mienon: fiksi ĝin sur la lipoj, en la rigardo, mal- 

graŭ la kolero kaj la teruro... Ho! jes, ŝi tamen ridetos! Ŝia fie- 
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reco nepre postulis tion: aperi tie kvazaŭ venkito, estus tro hu- 
milige por ŝi, la nesubigita, kiu tiel vantis sin ke ŝi nur memvole 
pariĝos, kiu tiom predikis al aliaj la provirinan bataladon... Sed 
super kiu ironia kaj kruela tago la ŝuno leviĝos morgaŭ!... “Kaj 
se nur ankoraŭ, ŝi diris, tio finiĝus post krepusko... Sed ne, pos- 
te venos la monatoj, la jaroj, la tuta vivo, por esti posedata, 
piedpremata, fuŝata de tiu nekonata mastro! Ho! pensi ke neniu 
el 'miaj tagoj, nek iu el miaj noktoj apartenos plu al mi, kaj nur 
tial ke tiu ĉi viro havis la kapricon edziĝi al la filino de Kor- 
tega Marŝalo!”... 

  

La kuzinoj ĝentilaj kaj dolĉaj, vidante ŝin nervoskue piedfra- 
pi, petis kiel ŝanĝon, ke oni ludu tmuzikon, por sola kaj lasta 
fojo.. Tiam ili kune turnis sin al la buduaro kie la piano restis 
malfermita. Tie, granda amaso da objektoj metitaj sur la tabloj, 
sur la antaŭtabletoj, la tapiŝoj, kaj kiuj perfidis la animstaton 
de la modernaj mahometaninoj, tiel avidaj ĉion elprovi, en sia 
enŝlosiĝo, ĉion posedi, ĉion koni. Troviĝis tie eĉ fonografo (la 
plej perfekta el tiu jaro), per kiu ili amuziĝis dum kelkaj tagoj, 
lernante la murmuradon de okcidenta teatro, la bagatelaĵojn de 
opereto, la malsaĝaĵojn de, kafkoncertejo. Sed, al tiuj malsamde- 
venaj luksaĵoj, ili ligis neniun rememoron; kie la hazardo ilin 
lasis, ili restos kvazaŭ forĵetindaĵoj, por pli granda ĝojo de eŭ- 
nukoj kaj servistinoj. 

La fianĉino, sidanta antaŭ la piano, unue hezitis, poste ekludis 
“Koncerton” de ŝi mem komponitan. Lerninte de bonegaj ins- 
truistoj la harmonion, ŝi havis inspirojn de neniu fremda deve- 
nantajn, ofte iom sovaĝajn kaj preskaŭ ĉiam belegajn; kiel re- 

memorojn, oni trovis, eble nur imallonge, tiun de la galopado de 

la cirkaziaj rajdantoj en ŝia enlanda stepo; sed neniun alian. 

Ŝi daŭrigis per “Nokturno” ankoraŭ ne elfinita, datanta de la 

antaŭa vespero; ĝi komenciĝis per ia malgaja ventego, kiun tamen 

fine pacigis kaj superregis la paco de la apudaj tombejoj. Kaj 

bruo el ekstere de tempo al tempo miksiĝis al ŝia muziko, tiu 

bruo tiel propra al Konstantinopolo: en la kvazaŭ tomba strata 

sonorado, la bastonfrapoj de la noktgardisto. 

Zeyneb tuj alproksimiĝis nor kantado, akompanata de sia juna 

fratino Melek; kiel preskaŭ ĉiuj turkaj virinoj, ŝi havis varman 

vaĉon, iom tragedian, kaj kiun ŝi vibrigis kun pasio, precipe en 

ŝiaj belaj malaltaj notoj, Post hezitado ankaŭ en elektado, kaj 

post senefika malordigo de muzikmeblo, ŝi malfermis partituron 

de Gluck kaj belege ekkantis tiujn senmortajn malbenojn: “Dioj 

de la Stikso, ministroj; de la Mortoj!” 

La prauloj, kuŝantaj en la kontraŭaj tombejoj, tiuj prauloj 

el la malnova Turkujo ripozantaj inter la radikoj de la cipresoj, 

sendube tre longe miris pri tiu fenestro tiel malfrue ankoraŭ 

lumigita kaj verŝanta en la mezon de ilia malhela loĝejo sian lums- 
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trekon: harema fenestro sendube, pro la krado, sed el kiu elĝo- 
viĝis melodioj por ili ja strangaj... 

Tamen Zeyneb apenaŭ fimis la belegan frazon: “Mi ne alvo- 
kos ja vian kruelan kompaton”, kiam la pli malgranda akompa- 
nantino haltis, konsternita, frapante falsan akordon... Homa figuro, 
kiun ŝi la unua ekvidis, ĵus stariĝis antaŭ la piano; figuro gran- 
da kaj malgrasa kun malhelaj vestoj, aperinta senbrue kiel aperas 
la fantomoj!,.. 

Tio ne estis ja dio el la Stikso, ne, sed ĝi ne estis io pli 
bona: preskaŭ “kif-kif”, laŭ la esprimo kiu amuzis tiun mal- 
grandan Melek kun flaveruĝaj haroj. Tio estis sinjorino Hus- 
nugul, la teruro de la hejmo: “Via avino, diris ŝi, ordonas al vi 
kuŝiĝi kaj estingi la lumon”. Kaj ŝi forŝovis sin senbrue kiel 
ŝi estis veninta, lasante ilin tri tute frostaj. Ŝi havis talenton 
por alveni ĉiam kaj ĉien neaŭdite; tio estas „ia. pli facila ol 
aliloke. en la haremoj, ĉar la pordojn neniam oni ŝlosas. 

Malnova cirkazia sklavino — sinjorino Husnugul (Beleco „de 

rozo), kiu, antaŭ tridek jaroj, preskaŭ fariĝis familiano, naskinte 
infanon de bofrato de la paŝao. La infano mortis, kaj oni ed- 
zinigis ŝin al intendanto, en la kamparo. La intendanto mortis, 
kaj iun tagon ŝi reaperis, por vizito, alportante grandan kvanton 
da vestaĉoj en lanaj sakoj laŭ malnova modo. Nu, tiu “vizito” 
daŭris jam de preskaŭ dudek-kvin jaroj. Sinjorino Husnugul, duo- 
ne observanto kaj spiono de la junulinoj, fariĝis la dekstra brako 
de la (maljuna dommastrino; cetere tre bone edukita, ŝi faris je 
sia propra konto vizitojn al la najbaraj sinjorinoj; ŝi estis akcep- 
tata, tiel indulgema kaj egaliga ĉiu estas en Turkujo, eĉ en la plej 
riĉa mondo. Multaj familioj en Konstantinopolo havas tiel en sia 
hejmo ian sinjorinon Husnugu!l,—aŭ Gulchinasse (Rozservistino); 
aŭ Chemsigul (Suna rozo), aŭ Purkemal (La perfekta), aŭ io 
alia simila,— kiu ĉiam estas pesto. Sed la maljunaj sinjorinoj 
1320 ŝatas la servojn de tiuj guvernistinoj kiuj sekvas la fraŭli- 
nojn en la promenadoj, kaj poste reveninte ili faras sian rapor- 
teton. - 

Nediskutebla estis la ordono sendita per sinjorino Husnugul. 

La tri malĝojigitaj fraŭlinoj silente fermis la pianon kaj bloves- 

tingis la kandelojn. 
Sed, antaŭ ol kuŝiĝi, ili sin ĵetis en la brakojn unu al alia, 

por adiaŭi sin; ili ploris al si reciproke, kvazaŭ tiu morgaŭa tago 

disigos ilin por eterne. Pro timo al reapero de sinjorino Husnu- 

gul, kiu certe troviĝis aŭskultanta malantaŭ la neŝlosita pordo, 

ili tute ne kuraĝis paroli; dormi ili ne povis ankaŭ, kaj de tempo 

al tempo oni aŭdis sopiron, aŭ singulton, elpuŝiĝi el unu el tiuj 

junaj brustoj. 
La fianĉino, meze de tiu profunda nokta silento, favora al 

la klarvido de la korpremo, konsterniĝis pli kaj pli sentante ke 

ĉiu horo, ĉiu minuto alproksimigis ŝin al la neevitebla humiligo, 
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al la fina malfeliĉego. Ŝi malestimis lin nun, kun sia barbara im- 
pulsemo, tiun fremdulon, kies vizaĝon ŝi apenaŭ ekvidis, sed kiu 
morgaŭ havos ĉiujn rajtojn super ŝia persono kaj por ĉiam. Ĉar 
nenio estas ankoraŭ plenumita, venis al ŝi pli forta tento provi 
kiun ajn plej lastan klopodon por elŝteliĝi el li, eĉ ĉion riskante... 
Sed kio?... Kies homan helpon ŝi povis atendi? Kiu do ŝin kom- 
patus?... ĵeti sin al la piedoj de la patro, tro malfrue, ŝi ne plu 
cedigos lin.. Baldaŭ noktomezo; la luno sendis sian spektran 
lumon en la ĉambron; ĝiaj radioj penetris, desegnante sur la 
murblankecon la senkompatan kradaĵon de la fenestroj. Ili lumigis 
ankaŭ, super la kapo de la princineto, tiun verseton de la Korano 
kiun ĉiu mahometanino devas havi super sia lito, kiu sekvas ŝin 
de la infaneco kaj kiu estas kvazaŭ kontinua preĝo protektanta 
ŝian vivon; ŝia verseto estis, sur velura emirverda fundo, malnova 
kaj admirinda orbrodaĵo, desegnita de fama kaligrafo el malnova 
tempo, kaj ĝi diris tiun frazon tiel dolĉan kiel tiuj de la Evange- 
lio: “Miaj pekoj estas grandaj kiel la maro, sed via pardono pli 
granda ankoraŭ, ho Allah!” Kvankam jam de longe la fraŭlino 
ĉesis kredi, la sankta skribaĵo, gardisto de ŝia dormo, efikadis 
sur ŝia animo, kaj nedifinita konfido restis en ŝi al iu supera 
boneco, al iu supera pardono. Sed nun ĉio estis finita; nek an- 

taŭ, nek post la morto, ŝi plu esperis kompaton, eĉ malgrandan: 
ne, sola en suferado, sola por defendi sin, kaj sole respondat... 
En tiu momento, do, ŝi sentis sin preta al ekstremaj decidoj. 

Sed, ankoraŭ, kion fari, Kion?... Forkuri? Sed kiel, kaj kien?... 
Noktomeze, forkuri sencele, tra la timigaj stratoj?.. Kaj ĉe kiu 
renkonti rifuĝejon por eviti reprenon ?... 

Zeyneb, tamen, kiu ankaŭ tute ne dormis, parolis tre mallaŭte. 

Ŝi ĵus memoris ke oni estis ja en tago de la semajno nomata de 

la turkoj Bazar-Gumi (respondanta al nia dimanĉo) kaj kiam oni 

devas vespere preĝi por la mortintoj, tiel kiel ankaŭ en la ves- 

pero de la Tcharbembĉ (kiu respondas al nia ĵaudo). Nu, ili 

neniam ĉesis plenumi tiun devon, ĝi estis eĉ unu el la solaj re- 
ligiaj kutimoj de la Islamo kiujn ili fidele observis ankoraŭ; por 

la cetero, ili estis kiel la plej multaj mahometaninoj el ilia tem- 

po kaj mondo, tuŝitaj kaj velkigitaj de la blovo de Darwin, de 

Schopenhauer kaj aliaj. Kaj ilia avino ofte diris al ili: “Tre 

malgaje en mia maljuneco, estas vidi ke vi fariĝis pli malbonaj 

ol se vi estus konvertiĝintaj al la kristanismo, ĉar fine, Dio amas 

ĉiujn kiuj havas religion. Sed vi, vi estas tiuj veraj malfidelu- 
loj kies tempon tiel saĝe la Profeto antaŭdiris”. Malfidelaj ili 

ja estis, skeptikaj kaj malesperantaj multe pli ol la meznombro 

da nialandaj fraŭlinoj. Sed, tamen, preĝi por la mortintoj restis 

por ili devo al kiu ili ne povus manki, kaj cetere tre dolĉa devo; 

eĉ dum iliaj somerpromenadoj, en tiuj vilaĝoj de la Bosforo, 

kiuj havas belegajn tombejojn, sub la ombro de la cipresoj kaj 

kverkoj, okaze ili haltis kaj preĝis, super malfeliĉa nekonata tombo. 
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Do, ili senbrue rebruligis tre diskretan noktolampeton; la fian- 
ĉineto prenis sian Koranon, kuŝantan sur murtableto, apud ŝia 
novarta lito (tiu Korano ĉiam volvita per silkaĵo el la Meko kaj 
santale parfumita, kiun ĉiu mahometanino devas havi apud sia 
lito, precipe por tiuj preĝoj, kiujn oni preĝas nokte), kaj ĉiuj 
tri mallaŭte ekpreĝis, kun progresanta kvietiĝo; la preĝado iom 
post iom pacigis ilin kiel la freŝa akvo kvietigas la febron. 

Sed baldaŭ alta malhele vestita virino, alveninta kiel ĉiam sen 
bruo de paŝoj, sen bruo de malfermita pordo, kvazaŭ fantome, 
stariĝis apud ili: 

—Via avino ordonas estingi la noktolampon... 
—ITre bone, sinjorino Husnugul. Se tio plaĉas al vi, estingu 

ĝin vi mem, ĉar ni estas kuŝantaj, kaj havu la bonecon klarigi al 
nia avino ke ni tute ne intencis mmalobei ŝin: sed ni preĝis la 
preĝojn por mortintoj... L 

Baldaŭ estis la dua horo de la nokto. Jam estingita la lampeto, 
la tri fraŭlinoj, lacigite de emocioj, de bedaŭroj kaj koleroj, 
dormiĝis samtempe, per bona trankvila dormo, kiel tiu de la 
kondamnitoj en la antaŭvespero de la lasta tmateno. 

Trad. el la franca: MARIAN SOLA, L.K. 

(Premiita de la “Internaciaj Floraj Ludoj”.) 

KORESPONDADO. 

Fidia Cesarini, del de UEA en Potenza, Italujo.—S-ro Dal- 

mau transdonis al ni vian p. k. Se vi vere ne konas katalunan ling- 
von, plej malfacile estas ankoraŭ interpreti ĝin el legendoj kaj 
popolrakontoj. S-ro Ferd. Montserrat, Provenca 99, Barcelona, 

vendos al vi ĉiuspecajn gramatikojn kaj vortarojn pri la kataluna 

lingvo. 3 ; 
Giov. Ponti, Via Aurelio, 1-6, Sampierdarena-Genova, Italu- 

jo——Ni penos trovi zorganton pri via produkto “Manna”. 

Gĉza Berki, Debrecen (Kir. Tabla) Hungarujo —Kvankam mul. 

te interesas nin ĉio rilata al popolkutimoj, superstiĉoj, ktp, ni 

donas al vi adreson de unu el la plej kleraj folkloristoj en Ka- 

talunujo kaj iama Prezidanto de KEF. Lia adreso: S-ro Joan 

Amades, Peŭ de la Creu 15, Barcelona. Ni rekomendas al vi la 

libreton “La Kataluna Popolkanto”, prilaboritan de S-roj Joan 

Amades kaj Jaume Grau Casas. Ĝia kosto: 1 peseto, afrankite. Vi 

povas aĉeti ĝin ĉe ni mem. 

P. Tarnow, Galkhansen b. Langenfeld, Rejn. (Germanujo). —Ni 

supozas, ke vi jam ricevis nian p.k. kaj ekz. de “L/Esperantista 

Català". 

F. Curtó Basté, Barcelona. Vi pagis nur kotizon al KEF, kaj 

mankas, ke vi pagu abonon al KE. 
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KRISTANISMO KAJ PATRIOTISMO, de L. N. Tostoj, trad. 
I. Maĉernis. Biblioteko de “Sennaciulo”, serio: Literatura, n-ro 
12-13. Eldono de “Sennacieca Asocio Tutmonda”, Paris-Leipzig, 
1931. Libreto 112-paĝa, 12 X 15 cm., klare presita, kun tre bona 
traduko de tiu fama verko per kiu la granda rusa verkisto vipis, 
laŭ ni, la maljustan naciismon, sed ne la patriotismon. Ni estas 
sinceraj pacifistoj, opinias iun ajn mortigon krimo, ĉu ĝi estas 
farata de persono, de tribunalo aŭ de armeo, sed ni ne kredas ke 
vera patriotismo estas kulpa je la malbonoj, kiujn oni aljuĝas al 
ĝi. En hispana lingvo oni nuancas inter patriotismo kaj patriote- 

rismo; la unua estas tute respektinda kaj per tiu ĉi lasta oni ne 
volas aludi precize la fiagojn de troa naciemo, sed eĉ nur la sim- 
plan esprimon per tro ardaj vortoj de cetere tre pravigebla pa- 
triotismo. Ni partoprenas la sentojn de Tolstoj, estas veraj inter- 
naciistoj, supernaciistoj, sed ne malŝatas, en ilia ĝusta kaj justa 

signifo, la vortojn patriotismo kaj nacio. Eble temas tie ĉi nur 
pri malsama koncepto de unuj kaj aliaj antaŭ la simpla vorto: 
patrujamo. En lasta okazo, ni ne precizigas ĉu la ujo de niaj pa- 
troj ampleksas nian urbon (antikva koncepto), nian landon (nun- 
tempa sento) aŭ la tutan mondon (morgaŭa espero). 

JG. C. 

ENLANDA MOVADO. 

Monistrol de Montserrat.—Esperanta propagando organizita de 

la grupo de Monistrol de Montserrat, okazinta en la teatra salono 

de la societo “Ateneu Obrer Monistrolenc”, sidejo de la grupo, 

disvolviĝis laŭ la sekvanta programo: La estraro de la societo 

Ateneu kaj partoprenantoj en la propagando prezidis la feston. 

S-ro Pere Estatuet prezentis la oratorojn kaj parolis pri la orga- 

nizo de la grupo. S-ro Miquel Marti deklamis esperantan poezion. 

S-ro Salvador Marcet, prezidanto de la esperanta grupo “Aplec”, 

el Sabadell, paroladis longe pri la neceseco kaj utileco de la za- 

menhofa lingvo. Pastro Fidel Orobitg en sia parolado, komparis 

Esperanton al la semado de kampo, rimarkante la neceson res- 

terki ĝin; ĉar ne estas sufiĉa la semado, necesas sterkado por ke 

la semo kresku kaj produktu abundajn fruktojn. S-ro Jaume Oller 

fermis la kunvenon kaj anoncis samtempe ke dancado de sardanoj 

tuj komenciĝos —Estis feliĉa ideo de la organizintoj anonci dan- 

cadon de sardanoj luditaj de orkestro je la fino de la programo, 
ĉar ĝi certe altiris tiom da personoj el ĉiuj aĝoj, ke la granda 

salono restis tute plena. Bela okazo por propagandi Esperanton. 
—Delfi. 
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ESTIMATAJ SAMIDEANOJI 

Iam vi intencas aĉeti librojn, aboni al iu ajn gazeto, aniĝi al 

iu ajn Asocio k. t. p., kaj vi ne scias kien direkti viajn paŝojn. Nu, 

IBERIA ESPERANTO-SERVO 

provizos vin de gramatikoj, vortaroj, materialo por kursoj—.Ta- 

beloj por helpi al kursgvidantoj. Gramofon-diskoj por esperanta 

instruado, 

Pere de ĝi vi povas aboni al tutmondaj esperantaj gazetoj kaj 

aliĝi al plej gravaj Esperanto-Asocioj Internaciaj kaj Naciaj. 

Insignoj tre diversaj; sigelmarkoj por propagando;, poŝtkartoj, 

paperfolioj kun kovertoj; esperantaĵoj, k. t. p. ' 

ĈION PRI ESPERANTO PETU DE S-RO FERD. MONT- 

SERRA, str. Provenca, 99, 1.", 4.7, Barcelona (Apud str. Borrell. 

Aŭtobuso E.)  
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THEOPHILE CART MORTIS! 

Ne plu estas inter ni nia karega Prezidanto de la Akademio! 
La mofto forprenis lin subite, neatendite. La 21-an de majo, ma- 

tene, kiam, eksidiĝinte ĉe skribotablo, li volis komenci la ko- 
rektadon de presprovoj de la bulteno de Esperantista Akademio, 
li sentis sin ĝenata de malfacila enspirado, apogis siajn brakojn 
sur la brakseĝon, kaj mortis. Lia morto venis al li dolĉe, sen- 
dolore, tiel, kiel li meritis, tia, kia estis lia vivo. Vivo plena de 

memofero, de laboro, de konsilado, de ĉio; kaj ĉio estis por Espe- 

ranto, por la Internacia Lingvo. 
Lia malkaŝa karaktero ravis ĉiujn. Liajn lingvistikajn konsilojn 

ŝatis ĉiuj. Depost la morto de la Majstro, li reprezentis por ni la 
stelon de nia flago, tiun stelon kun blanka ĉirkaŭo, flankstaran- 

tan en nia standardo. Kaj tiu standardo, sub lia firma teno, ne- 

niam deflankiĝis, impone staris. 
Th. Cart-Lingva Unueco. Du malsamaj nomoj en unu sola es- 

primo. Li amis la pliriĉiĝon de nia vortaro, sed defendis la gra- 
matikon de senutilaj enkondukoj. Antaŭ kelkaj jaroj, nia amiko 

kaj Direktoro de “K. E.”, S-ro. Jaume Grau Casas, aperigis sur 

tiuj-ĉi paĝoj kelkajn tre interesajn notetojn en formo de Ling- 
vaj Respondoj; nia plorata Th. Cart tuj rimarkis ilin, kaj gratu-
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lis lin per sinceraj dankemaj vortoj. Neforgesinda estas lia skri- 

botrajto. Liaj koncizaj poŝtkartoj estos por ni agrablaj rememo- 

raĵoj... 
Kataluna Esperantista Federacio, la Redakcio de ĝia presor- 

gano “Kataluna Esperantisto”, kaj la tuta samideanaro enlanda, 

sendas al la funebrantaj vidvino kaj familio sian plej sinceran 

kaj elkoran kondolencon. 

NOVA ARANĜO DE NIA REDAKCIO 

Ĉar nia Direktoro S-ro Jaume Grau Casas transloĝiĝis al Sant 

Quinti de Mediona, nia Redakcio estas aranĝita jenc: 

Direktoro: S-ro Jaume Grau Casas, L. K. — Ĉef-Redaktoro: 
S-ro S. Alberich Jofre. — Redaktoro: S-ro Manuel Rodellar. — 

Redakcia Sekretario: S-ro Eduard Capdevila. 

ADRESŜANĜO DE KEF. KAJ KE. 

Kataluna Esperantista Federacio kaj la redakcio de Kataluna 

Esperantisto transloĝiĝis al la antaŭa adreso: str. Valencia, 245, 

Barcelona. 
Ni devas ŝpari la pagon de sendependa luejo por eviti la mala- 

peron de nia kara presorgano Kataluna Esperantisto. 

Nur dank' al la senfina ĝentileco de nia kara kaj malnova ami- 

ko, iama prezidanto de KEF., sro. Delfi Dalmau, ni povos uzi lian 
Liceon por niaj esperanto-aferoj. 

ALS NOSTRES LECTORS 

A l'objecte de completar la coHecci6 de la nostra Revista que 
figura en els arxius de l'important fundació "Internacia Espe- 
ranto-Muzeo" de Viena, preguem encarescudament als nostres 

amics i llegidors la tramesa dels segiients exemplars de "Bataluna 
Esperantisto": any 1914: Gener, Març, Juliol i fins Desembre. 

1015: Setembre. 1917: Maig i fins a Desembre. 1921: Gener, Fe- 

brer i Març de "L'esperantista català", 1928: Agost. 
Hem de remarcar als mostres lectors que "Internacia Esperan- 

to-Muzeo" de Viena, és una institució oficial de l'estat austríac, 

subvencionada i protegida pel mateix, i que s'estatja en un superb 
palau a la inauguració del qual va assistir amb caràcter oficial 

el President de la República Federal Austríaca. 
Es, com poden veure els nostres REF-anoj, interessant la pos- 

sessió dels mentats exemplars de "Bataluna Esperantisto", i espe- 
rem que els individus que els posseeixin i no els coHeccionin ens 

els enviaran tot seguit, contribuint d'aquesta manera a la difusió 

de l'òrgan dels esperantistes de Catalunya. 
LA REDACCIO 
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$ 
PRI LA NACIA LIBERECO DE KATALUNUJO 

Multajn gratulojn de eksterlandaj esperantistoj ricevis ni kata- 

lunoj okaze de la proklamo de la Hispana Respubliko kaj de la 

rekono de la Aŭtonomio (self.government) de Katalunujo. Plej 

koran dankon al ĉiuj! 
Aparte ni devas danki niajn flandrajn amikojn, duoble sami- 

deanojn, pro ilia simpatio al ni. En speciala artikolo ni raportas 
pri ilia sinteno. 

La 14. aprilo 1931, je la 12 p. t. m., estis proklamata en Bar- 
celono la Kataluna Respubliko, sub prezido de S-ro Francesc 

Macia. 
En la sama tago, kelkajn horojn poste, estis proklamata en 

Madrido la Respubliko Federacia Hispana, al kiu apartenas fe- 

deracie la kataluna ŝtato, nun ne plu nomata oficiale respubliko, 

sed: Generalitat de Catalunya. La unua sekvo estis la oficialigo 

de la kataluna flago (antaŭe malpermesita eĉ en privataj rondoj) 
kaj la enkonduko de la kataluna lingvo en la publikaj lernejoj 
kaj en la Barcelona Universitato. 

“oom 

Nia Kataluna Esperantista Federacio sendis la jenan leteron: 

Barcelona, 27 d'abril de 1931. 

Senyor Francesc Macia, President del Govern de la Genera- 
litat de Catalunya. — Ciutat. 

Honorable senyor: La “Federacio Esperantista Catalana”, en 
assemblea general celebrada el dia 19 del corrent, prenguĉ l'acord 
de felicitar-vos entusiàsticament i palesar-vos la seva profunda 
adhesió al President del Govern de la Generalitat de Catalunya. 

La nostra Federació, que des de 1909 treballa per tal de propa- 
gar a Catalunya la llengua auxiliar internacional ESPERANTO amb 
caràcter de segona llengua per a tothom, ha reconegut sempre com 
a primera llengua dels catalans la parla acolorida de Bernat Metge, 
i consequientment avui exulta amb autèntica joia. 

Utopistes com érem, avui veiem en el reconeixement dels drets 
de la llengua catalana el triomf de la meitat del nostre ideal, tot 
esperant que en el dia no llunyà la llengua internacional Esperanto 
s'imposi, per a la major comprensió i efectiva germanor de tots 
els pobles de la terra. 

El Secretari, Eduard Capdevila. — El President, S. Alberich-Jofre.
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Kaj ni ricevis la jenan respondon: 

Barcelona, 3 de juny de 1931. 

Senyor President de “Kataluna Esperantista Federacio”. — 

Ciutat, 

Distingit senyor: M'és grat regraciar-vos la vostra afectuosa 

comunicació que im'adreceu amb ocasió d'haver-se constituit el 

Govern de la Generalitat de Catalunya. Confio que la vostra col- 
laboració no ha de mancar-nos i que contribuireu en tot moment 

al sosteniment del règim que hem implantat. 

Cordialment vostre, Francesc Macià. 

ANDREO CE EN BARCELONA 

Ne estas necese fari biografion pri la aŭtoro de la nova me- 

todo, kiu portas lian nomon, pri klarigado de esperanto-kursoj. 
Multajn sukcesojn li atingis en norda Eŭropo, kiuj evidentigis 

la taŭgecon de tiu nomata “metodo Ĉe”. Li esperantigis multajn 
centojn da personoj el ĉiuj metioj kaj klasoj, kaj ĉiam eksteror- 

dinare elstaris la mirinda rapideco per kiu tiu rumana pastro 

ellernigas la imekanismon de Esperanto. Nur 15 tagoj kun duhora 

leciono estas necesaj por ke Andreo Ĉe per sia metodo kreu no- 

vajn kaj lertajn esperantistojn. 
Estas tiom granda lia sukceso, ke oni starigis “Instituto Cseh” 

en Arnhem (Nederlando), kiu zorgas pri la organizado de tiuj 
esperanto-kursoj kaj pri la unueco de la uzata metodo, kiu alie 

jam suferis interesajn plibonigojn. 

Instituto Cseh ne nur havas kiel gvidanton Sron. Andreo Ĉe, 

sed ankaŭ kreis profesorojn de tiu nova metodo inter la malnova 
esperantistaro, inter kiuj troviĝas nia kara amiko kaj eminenta 

poeto Julio Baghy. 
Kataluna Esperantista Federacio decidis fari la necesajn pa- 

ŝojn por venigi Sron. Andreo Ĉe al Barcelona. Tiucele ni kreis 

komitaton, kiu zorgos pri la financa kaj propaganda agadoj. 
Ni petas niajn enlandajn samideanojn bonvolu propagandi inter 

la konatuloj ne-esperantistaj, pri la profito de tiu okazo, kiun 
KEF. prezentas al ĉiuj niaj simpatiantoj. Prefere ni atentigas 

pri tio niajn samideanojn en Sabadell, Terrassa, Girona, Manresa 

kaj Vic, kie estas kelkaj pioniroj, kiuj povas aranĝi Ĉe-kurson, 
Petu tuj detalojn ĉe KEF., Valĉncia, 245, Barcelona. 
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PER-ESPERANTA INTERNACIA SOLIDARECO 

La Flandraj Esperantistoj kaj ni Katalunoj. 
Jam kelkfoje ni raportis pri opinio de Flandraj Esperantistoj 

rilate al katalunaj aferoj. Nun, ne plu sub la jugo de la cenzuro, 
mi ĝojas transkribi kelkajn pecojn. 

La ĵurnalo “De Schelde”, Antwerpen, 8-julio-1928, aperigis en 

flandra lingvo la jenan artikolon. 

ĈE LA KATALUNAJ ESPERANTISTOJ 

La Katalunaj esperantistoj havas, depost 1910, propran “Ka- 
taluna (n) Esperantista (n) Federacio (n)”, al kiu aliĝis 17 gru- 

poj kun pli ol 600 membroj. 
Ilia organo “Kataluna Esperantisto” multe distingiĝas super 

la plimulto de la aliaj esperantaj revuoj per sia bonega, interesa 

enhavo, kaj ludas influan rolon en la disvolviĝo de la ĝenerala es- 
peranto-literaturo. 

Ili ankaŭ organizas ĉiujare tiel nomitajn “Floraj (n) Ludoj 
(n)”, dum kiuj i. a. estas aljuĝataj sufiĉe grandaj monpremioj por 
poezio kaj prozo en esperanto, kaj de kies juĝantaro, ĉi tiun jaron 

la prezidanto de “Flandrema Grupo Esperantista” estis invitata 
membriĝi. 

Okazon por konatigi siajn aspirojn kiel subpremita popolo per 

sia organo, niaj Katalunaj samideanoj ne havas, ilia revuo devas 
esti submetita al la cenzuro. Ilia agado estas tiel limigita je bona 

“poresperanta” propagando. 

Sed tio estas eĉ tro laŭ la diktatoro Primo de Rivera. Tio 
evidentiĝu el la sekvonta letero, kiun ni —same kiel la respon- 

don— tradukas laŭvorte el la Hispana: 

“Provincestro de la Barcelona Provinco. 

”Numero 4.094, 

”Ĝenerala Sekretario. Konsiderante ke la redakto de la regularo 
”de tiu ĉi Federacio povas konduki al eraroj, kiujn oni devas 
”antaŭgardi, mi vidigos ke, pri ĉio koncernanta la internaciajn 
”rilatojn Vi starigos solidarecon kun la ceteraj societoj, kiuj kun 

”sama celo funkcias en la cetera Hispanujo, tio .estas, ke estos 

”formale malkonfesate ke en la ombro de ŝajne kultura societo 

”oni laboras por la plikreskigo de malamo kaj malkuniĝo inter 
frataj regionoj. 

”Bonvolu atesti pri tiu ĉi komunikaĵo kiu devas esti plenu- 
”mita en la daŭro de kvin tagoj.  
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”Dio Vin gardu multajn jarojn. 

”Barcelona la Ian. de Junio 1928.-J. Milans del Bosch. 

”Sekve kun plena aliĝo al la Hispana Esperantista Societo kaj 

ne plu sin nomanta Kataluna. 

”S-ro Prezidanto de la Kataluna Esperantista Federacio”. 

Al tiu letero, kiu ne bezonas komentarion, la prezidanto de la 

Federacio respondis jene: 

“La subskribinto, Delfi Dalmau Janer, ano de ĉi tiu urbo laŭ 

”legitimiga karto klaso II, N.” 17.597, prezidanto de “Kataluna 
”Esperantista Feleracio”, havas la honoron sciigi la ricevon de 

”Via honoriga sciigo de la 1-an de Junio pasinta, koncerne la 

”agadon de l' nomita Federacio, kaj li havas la plezuron sciigi al 
“Vi, ke pro obeemo al la ordonoj de Via Provincestra Moŝto 

”la vorto Kataluna aŭ Catalana estos forigita de nia Esperantista 

”Federacio kaj ke en la sekvonta kunveno, anoncita kaj organi- 
”zita en Vinaroz —ekster Katalunujo— kiel alifoje en Palma de 
"Mallorca Eaj Sóller, la formo por aranĝi la aliajn indikojn de 
”Via Provincestra Moŝto, estos submetita por pristudo. 

”Ĝiuokaze, la fakto ke nia Federacio havas nur Esperanton 

”kiel celon, kiel pruvas la aliĝo de esperantistoj el la Balearoj, 
”el Valencia, Aragon kaj Kastilujo, k. t. p., kiuj loĝas en la re- 
”giono indikita per la regularo, la fakto ke ĝiaj kongresoj estas 
”organizitaj kaj protektitaj de nunaj urbestraranoj kaj urbestroj, 

”kiel okazis en Santa Coloma de Farnĉs en 1926 kaj okazas en 
”la kongreso de ĉi tiu jaro en Vinaroz, povas doni garantion pri 

”la honesta agado de la membroj de ĉi tiu Federacio, kaj ke ĉiuj 
”ordonoj kiuj devenas de Via Provincestra Moŝto kaj estas des- 
”tinitaj por la Federacio, kiun mi havas la honoron prezidi, ne 

”povas trovi la plej malgrandan kontraŭstaron. 
”Kun ŝuldita respekto salutas Vian Provincestran Moŝton, kiun 

”Dio gardu ankoraŭ multajn jarojn. 

”La Prezidanto de la Esperantista Federacio, Delfi Dalmau”. 

La Flandraj esperantistoj esperas ke la Katalunaj amikoj scios 
teni sian Federacion —malgraŭ ĉiu persekutado— vivanta, kaj ke 
ili scios konduki ĝin al amkoraŭ pli granda florado je pli granda 
honoro kaj gloro de Esperanto laŭ ĝenerala vidpunkto kaj, favore 

al la afero de la subpremitaj popoloj, laŭ ĉefa vidpunkto. 

F. G. E. 
dE ds 

“Flandra Esperantisto”, kiu certe estas unu el la plej bone 
redaktitaj Esperantaj gazetoj, en sia numero 2 aŭgusto 1929, pu- 
blikigis la jenan leteron: 
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NOVAĴO EL KATALUNUJO 

El Katalunujo oni skribis al ni: 

ANTAŬEN FLANDROJ! 

Kun kia ĝojo mi konstatis la aperon de la organo de viaj pen- 

soj kaj sopiroj! Kun kia simpatio mi diras al vi tutkore: antaŭen 

filoj de subpremita popolo! La movado de via reviviĝo estas de 

neniu popolo rigardata kun pli da intereso kaj simpatio ol de la 

Kataluna. Ni sekvas ĉiutage la progresojn de via idealo, ni miras 

kiamaniere vi iras ĉiam antaŭen atingante ĉiujare novajn avan- 

taĝojn por via lingvo, por via propra administrado. Vi eĉ ne po- 

was imagi en via relativa libereco, la malaman sintenadon de His- 

panujo rilate la katalunan movadon, persekutante la liberan espri- 

madon de la kataluna lingvo, malpermesante la instruon en la ler- 

nejoj, sentigante ĉie en ĉiuj aferoj la tiranan manon de siaj di- 

rektantoj. 

Kaj tamen, la hispanoj neas la ekziston de la problemo de la 

minoritoj en la lando! Dum la vizito de Stresemann al Hispanujo 

pro Ligo de Nacioj, estis atribuitaj al li la manifestoj ke “en Hi 

panujo ekzistas ankaŭ la problemo, pro vaskoj kaj kataluno 

Baldaŭ estis severe kontraŭdiritaj tiaj veroj pro tio ke “en His- 

panujo la unueco estas perfekta depost centoj da jaroj”. 

Unueco perfekta, kaj oni perfortigas nin paroli hispane en la 

tribunaloj, ĉe la notarioj, ĉe la skoloj, kie estas severe punitaj 

la profesoroj de katalunistaj tendencoj, per ekzilado au translo- 
kiĝo al aliaj lokoj kiel eble plej izolaj. 

La malamon al ĉio kataluntendenca vi povas kompreni per la 
dekreto malpermesanta la nomon kataluna por Kataluna Esperan- 

tista Federacio. 

En sia freneza deziro Hispanigi ĉion, eĉ la nomo kataluna fa- 
riĝas suspekta kaj oni volas ekstermi ĝin. 

   

La argumentoj estas ĉiam la samaj. “La malamo de la aktivis- 

toj por la franca lingvo”, anstataŭ diri “la estimo por la propra 
idiomo”, estas paroloj kiujn certe konas, transportitaj al sia res- 
pektiva popolo, ĉekoj, finnoj, k. t. p. 

Antaŭen Flandroj! Dum la katalunoj devas atendi pro minaco 
de karcero, ekzilo aŭ monpunoj, nia simpatio akompanas vin ĉe 
via vekiĝo! 

  

e
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En Decembro 1930 “Flandra Esperantisto” publikigis la ĵenan 
noton: 

La Belga Ligo-prezidanto kontraŭ.. la Katalunoj. — Sro Julio 
Mangada Rosenŭ6rn, kiu en sia organo “Hispana Esperanto” kiel 

diablo en sanktakvujo koleras kontraŭ la Katalunaj esperantistoj, 
fieras ĉar li “atingis je la Kongreso de Antverpeno, ke Kataluna 
Esperantista Federacio ne estu konsiderata Nacia Societo.” Tamen 
la Katalunaj esperantistoj antaŭe estis atingintaj aperi kiel nacio 

en la Internacia Movado. 
La afero tamen ne jam finiĝis en Antverpeno, ĉar s-ro Julio 

Mangada Rosenorn malsekretigas, ke “S-ro Andrĉs Pin6 en la ĵus 
pasinta kongreso de Oxford, en kunveno de la reprezentantoj de la 
tutmonda esperanto-organizaĵo parolis favore al tiuj esperantistaj 

politikemuloj (dixit Mangada, red. H. E.) katalunaj, sed komprene- 
ble li malsukcesis, ĉar la Sekretario de la Konstanta Reprezen- 

tantaro de Naciaj Societoj (K. R.), S-ro Frans Schoofs, energie 

kontraŭdiris la pretendon de S-ro Pif6.” 
Kion do la sekretario de la K. R. diros, kiam la Flandraj es- 

perantistoj deziros aperi kiel nacio en la Internacia Movado? 

En la numero Mayo 1931 de “F. E.” ni legis. 

KATALUNUJO LIBERIĜIS! 

Kun vigla intereso niaj legantoj certe sekvis en sia ĉiutaga 
ĵurnalo la lastajn okazintaĵojn en Hispanujo, kaj ni do ne devas 
rakonti, kiel la tieaj komunumaj elektoj forbalais la malestimin- 

dan Alfonson de lia trono. 
Kun varma simpatio — kvankam kelkaj eble kun iom da ma- 

lakra envio — ili certe ankaŭ eksciis, kiel la Katalunoj proklamis 
sian sendependecon en la lingvo, pri kiu la unitaristaj Hispanoj el 

Madrid pretendis, ke estis antikvaĵo, dialekto. Kolonelo Macia, 
kiu antaŭ nelonge ankoraŭ estis ekzilito en nia lando, nun estas 

la prezidanto de la Kataluna respubliko. 
Por la esperanta movado la liberiĝo de Katalunujo estos beno, 

ĉar nun ĝi povos nature disvolviĝi: la gvidantoj de la “Kataluna 
Esperantista Federacio” ne plu devos timi persekutojn, perfidojn 

de... samideanoj! Kiam do ties nomoj estos skribataj sur la kolo- 
non de malhonoro? 

Okaze de la proklamado de la memstareco de Katalunujo, 
“Flandra Esperantisto” deziras al la juna respubliko prosperon 

kaj feliĉon kaj petas de “Kataluna Esperantisto”, ke ĝi transdonu 
la gratulojn de la Flandraj esperantistoj al la Katalunaj samidea- 

noj. Ĉi tiuj neniam forgesu en bonaj tempoj tiujn, kiuj estis iliaj 

amikoj en malbonaj tempoj. 
Flandra ESPERANTISTO
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Kaj de “Flandrema Grupo Esperantista” ni ricevis la jenan afa- 

blan leteron: 

Antwerpen, 23-an de Aprilo 1931. 

Al la Estraranoj kaj Membroj de la Kataluna Esperantista 

Federacio. 
Karaj samideanoj. 

La “Flandrema Grupo Esperantista” el Antverpeno ŝatas trans- 

doni al vi siajn tutkorajn bondezirojn okaze de la liberiĝo de via 
lando! 

Ĝi esperas, ke la juna Kataluna respubliko florados kaj eniros 

epokon de prospero. 

La “Kataluna Esperantista Federacio” nun libere povos dis- 
volviĝi kaj labori por la disvastiĝo de mia Kara Esperanto en 

Katalunujo, 

La amikeco, kiu ĝis nun kunligis Katalunajn kaj Flandrajn es- 
perantistojn, daŭradu ĉiam. 

Vivu la Kataluna respubliko! 

Vivu la “Kataluna Esperantista Federacio”! 
Nome de “Flandrema Grupo Esperantista”. 

La Prezidanto, Jan Van Schoor; La Sekretariino, M. Peulset. 

xx 

Pro ĉio ni ripetas al la Flandroj nian koran dankon. Niaj am- 
baŭaj popoloj troviĝas en simila situacio. Ambaŭ ili tre amas sian 
nacian lingvon kaj la internacian, aperigas literaturan organon en 

Esperanto kaj eldonas en la Zamenhofa lingvo la du plej grandajn 

Antologiojn. 
Niaj Flandraj amikoj pardonu nin, tial ke dum la pasinta per- 

sekutado ni ne ĉiam rapide respondis al ili, nek montris sufiĉan 

esprimemon. En la fundo de l' koro ni ja estis en daŭra interrilato. 

6. EC: 

En la raporto de nia Sekretario, S-ro Eduard Capdevila, kiun 
ni publikigas en tiu ĉi numero, kaj en aliaj rubrikoj, la leganto 

trovos aliajn interesajn detalojn pri la persekuto suferita de la 

katalunaj esperantistoj kaj nun finiĝinta por ĉiam, 

LA REDAKCIO DE K. E.  
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ĜENERALA KUNVENO DE K. E. F. 

La 19. de aprilo 1931 okazis en la sidejo de KEF ĝenerala kun- 

veno de gefederacianoj, kiu estis ĉeestata de multnombraj sami- 

deanoj el diversaj urboj kaj vilaĝoj el Katalunujo. 

Je la 119 matene oni komencis la kunsidon sub la prezido de 

S-ro Joan Gili Norta kaj kelkaj membroj de la Direkta Komitato. 

La Sekretario, S-ro Eduard Capdevila, legis la akton de la an- 
taŭa ĝenerala kunveno, kaj ĝi estis unuanime aprobata, 

La Kasisto, S-ro Josep Maria Coll, legis la Bilancon 1930-1931, 

kiu meritis ĉies aprobon. 
S-ro Capdevila legis interesan Sekretarian Raporton, kiun ni 

ĝoje presas ĉi-sube: 

“Karaj kunfederacianoj! — De vi ĉiuj estas konataj la kaŭzoj 
kiuj decidigis la KEF — gvidantojn, dum la pasinta 15-a Kon- 
greso de Vinaroz, flankeniĝi de nia kara ĉeforganizaĵo “Kataluna 

Esperantista Federacio”. Nia kara KEF devis kontraŭvole fermi 
sian brilan agadon komencitan dum la unua kongreso en Sabadell 
kaj daŭrigitan en postaj sinsekvaj Kongresoj de Girona „Manresa, 

Vich kaj Palma de Mallorca. 
Dank” al la meritkapableco de kelkaj pioniroj katalunaj kaj al 

la ĉiufoje plifamiĝantaj “Internaciaj Floraj Ludoj”, nia movado 
aperis al la ekstero kiel unu el la plej gravaj, ne pro sia vasteco, 
sed pro sia konstanta kunlaborado en la plivalorigo de la Espe- 

ranta literaturo. Ne intencis flatemon Lingva-Komitatano S-ro 
Max Butin, kiam li recenzis la verkon “Kataluna Antologio” kaj 

diris, ke, “el du fontoj fluegas abunde la nektaro de arto kaj poezio 

en nia Esperanta literaturo: Barcelona kaj Budapest.” Tiu ĉi els- 
tara pozicio de nia movado en la internacia esperantista kampo, 

ŝajne kreskigis personan envion en la sisteme malamikecaj espe- 
rantistoj, en nia kampo, kaj kontraŭstarantoj de ĉio justa kaj de- 
mokrata en la civita vivado. Ne mirige, do, ke ili profitis la ekzis- 

tadon de la diktatoreco de Primo de Rivera kaj ties kontraŭkata- 
lunajn tendencojn por akrigi siajn atakojn, tute ne homecajn, kon- 
traŭ ni, kvankam Homaranismo, Interna Ideo kaj Zamenhofismo 

estis kelkfoje elfluantaj el iliaj lipoj. 
Tuj post la okazigo de la brila kongreso en Palma de Mallorca, 

kiu dank' al la fervoreco de S-ro Narcis Bofill estis plensukcesa 
malgraŭ la nefidema sintenado de la aŭtoritatuloj, plenŝutitaj de 
denuncoj kontraŭ ni, oni rimarkis la unuan efikon de la programo 
de la malamikoj de K. E. F. Nia presorgano “KATALUNA ES- 
PERANTISTO” ricevis monpunon de Ptoj. 500. pro raporto de 
S-ro Artur Domĉnech Mas pri sia partopreno en la Hispana Kon- 
greso okazinta en Kordovo, kiel delegito de nia KEF. Ankaŭ la 
tiama prezidanto de KEF S-ro Delfi Dalmau suferis persekuton 
kaj oni intencis enkarcerigi lin. Sed la ĉefa vangofrapo okazis dum 
la preparo de nia Kongreso en Viraroz, en la jaro 1928, La Bar- 
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celona Provincestro, instigita kaj inspirita de niaj kontraŭuloj, re- 
daktis ordonskribaĵon malpermesantan al nia KEF alnomi ĝin 

kataluna, kaj li devigis nin ariĝi sub la hispana esperantista ĉefor- 
ganizaĵo. Kompreneble, la ĉefgvidantoj dum la kongreso en Vina- 
roz preferis dimisii siajn postenojn ol aliigi la tradician spiriton 

de KEF kaŭze de diktatoreca ordono. 

Kaj nun ni staras antaŭ vi, karaj federacianoj, post unu jaro da 
konstanta laboro por la restarigo de nia tradicia “Kataluna Espe- 
rantista Federacio”. Ni ne estis kontentaj pri la laboro de la alii- 

gita federacio, farita dum la jaroj 1929 kaj 1930, kaj pro tio ni 
profitis la okazigon de ĝenerala kunveno por prezenti niajn no- 
mojn, kiel kandidatojn en la Direktan Komitaton. 

Ni alvenis al la Federacio en la momentoj kiam oni intencis 
oferi nian memstarecon esperantistan al preskaŭ neekzistanta aso- 
cio ne-kataluna; kaj ni povis eviti la realigon de la sonĝo de niaj 

kontraŭuloj, nome: dronigi la laŭrajtan kaj memvolan personecon 

de la kataluna Esperantomovado en la ceteron de la hispanŝtata 
esperantista organizacio. 

Tuj kiam ni okupis gvidan postenon en la Direkta Komitato 

de KEF, ni komencis labori por la konkero de la perdita kontakto 
kun la alinaciaj kaj internaciaj asocioj. Sed tiu laboro estis kons- 

tanta malhelpata de la sisteme opozicia sintenado de du komita- 
tanoj, kiuj estis apartenintaj al la komitato kiun ni nin sentis de- 
vigataj anstataŭi. Kaj pro la redaktoformo de salutletero al la 
Flandra Esperantista Kongreso tiuj du komitatanoj memvole ek- 

siĝis kaj ni estis devigataj okupigi tiujn du postenoj per du 
novaj komitatanoj, nome: S-ro Jacint Comella kaj S-ro Josep 

Banet. 
Fine ni alvenis al la eksterordinara kunveno kiu okazis la 9. 

de aŭgusto 1930, en kiu oni aprobis restarigi, kun malgrandaj ŝan- 
ĝoj, la malnovan kaj jam tradician regularon de KEF. En tiu 
kunveno, oni ankaŭ plene aprobis la starigon de la “Eldona Fako 

de KEF” kiu estontece zorgos pri la redakto kaj aperigo de “Ka- 

taluna Esperantisto” kaj pri aliaj eldonaj entreprenoj, kiujn ĉi-sube 
ni raportas: 

La “Eldona Fako de KEF” apenaŭ havas unu jaron da ekzis- 
tado kaj ĝi jam povas prezenti al vi du realigitajn sonĝojn de la 
kataluna samideanaro, Jen ili ambaŭ: PRIMER MANUAL D'ES- 

PERANTO (Ruĝa Broŝuro) kaj ZAMENHOF-DISKO. La unua, 
grava paŝo por la katalunlingva propagando de Esperanto. La dua 

entrepreno estas honora por nia movado, ĉar ni katalunoj povis 

konservi por ĉiuj popoloj de la mondo la voĉon de nia amata 
Majstro. Ni deziras mencii la salutvortojn per kiuj estis akcep- 

tata eksterlande la reapero de “KATALUNA ESPERANTISTO”, 
la “revuo de la Floraj Ludoj” laŭ alnomo donita de la alilandaj 
samideanoj. 

La agado de nia Komitato ekster Katalunujo estis intensa kaj   
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sufiĉe fruktodona. dum tiu ĉi finiĝanta unujara periodo. Se ni 
diras al vi, ke ni ricevis pli ol sesdek komunikaĵojn de “Interna- 
cia Centra Komitato de la Esperanto-Movado”, tiu citindaĵo su- 

fiĉos por bildigi al vi nian internacian kunrilaton. Ni estis kons- 

tante plenŝutataj de konsultoj, konsiloj, proponoj pri realigindaj 
entreprenoj, venantaj de la dirita I. C. K., kies direktoro, S-ro 

Robert Kreuz, fariĝis tiom simpatia al la katalunoj depost lia 
kunĝuando kun ni de la ĉarmaj festoj de la Kongreso de Palma de 
Mallorca. 

Ni donis al I. C. K. nian opinion pri la “mondorganizacio espe- 

rantista” elpensita de D-ro Vogt, el Stuttgart. Ni interparolis 
kun ICK pri la ebleco venigi en Barcelonon la eminentan mond- 

vojaĝanton S-ron Scherer, kaj ankaŭ ni desegnis kun ICK la pla- 
non por efektivigi fortan propagandon por Esperanto en Andorra. 

Ni devis provizore rezigni je la eldono de la “Kataluna Ŝlosilo” 

pro nia financa stato. 
Ni konstatis la gravan rolon, kiun ludas la starigo de “Inter- 

nacia Esperanto-Muzeo, en Wien, kaj ni decidis sendi al ĝi niajn 

eldonaĵojn. : 
Ni ricevis dankesprimon de gesinjoroj Blaise, el Anglujo, pro 

nia zorgado akcepti mondonacojn por “Viena deficito”. 

Ni proponis nian helpon al la Propagand-Organizo de la ve- 
nontaj Internaciaj Olimpaj Sportludoj, kiujn oni intencas okazigi 

en Barcelona. 
Rilate la organizon de nia venonta Kongreso, laŭ la kutima 

solena maniero kaj kun aranĝo de Floraj Ludoj, ni intertraktis 

kun la samideanoj el Sabadell, Granollers kaj Tarragona, kaj nur 
la samideanoj el la lasta urbo ŝajnas pretaj entrepremi tian kon- 

greson kaj revivigon de la Floraj Ludoj. Ni esperas, ke ni fine 

sukcesos kunvenigi la tutan katalunan esperantistaron por inde re- 
preni nian lokon en la Universala Movado. 

Eduard CAPDEVILA 

Post la Sekretaria raporto, oni parolas pri ĝeneralaj aferoj, 

kaj, laŭ propono de S-ro Jaume Grau Casas, oni decidas esprimi 
al S-ro Manuel Maynar, el Zaragoza, nian simpation kaj nian dezi- 

ron aliĝi al la de li projektata “Iberia Esperantista Konfederacio”. 
Post komentario pri la graveco de la ĵusaj politikaj okazinta- 

ĵoj kaj pri iliaj eblecoj por Esperanto, oni aklame decidas sendi 

salutleteron al S-ro Francesc Macia, Prezidanto de la “Generali- 

tat de Catalunya”. 
Fine estis elektata la Nova Komitato de KEF, jene: Prezidan- 

to: S-ro S. Alberich-Jofre; Vicprezidanto: S-ro Manuel Rodellar ; 
Sekretario: S-ro Eduard Capdevila; Vic-sekretario: S-ro Vicens 

Andrés, Kasisto: S-ro J. M. Coll; Kalkulisto: S-ro Manuel Palo- 

meras; Bibliotekisto: S-ro Josep Banet; Voĉdonantoj: S-ro Jacint 

Comella kaj S-ro Jaume Grau Casas. 
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VISIO ANGLESA DE LA CAIGUDA BORBONICA 1 VISIO 

CATALANA DE LA VISIO ANGLESA 

Tinc una amiga anglesa autèntica i castissa. Fins i tot he de 
suposar pels cops que m'ha escrit i que he pogut lligar sense que 
ella s'ho pensi, que és fadrina, sexagenària, i que no té sinó mare, 
i amigues de condició molt semblant, vull dir fadrines sexage- 

nàries. =. 

Ara, arran del destronament del senyor Borb6, m'ha escrit 

l'amiga anglesa observacions o opinions ben característiques de 
la seva ànima nacional: 

"Escoltem amb interès vivíssim, les noves radiades sobre la 

vostra merevellosa revolució sense sang. 

Sí, ja sabíem, d'ençà de 40 anys, per un amic espanyol de 
València, l'agitació que s'anava produint. 

Però, per la meva vida, que no puc comprendre perquè Cata- 
lunya vol la seva pròpia llengua distintiva .Per què 4 Qui es pot 
preocupar d'aprendre-laP Vosaltres haureu d'ésser com la gent 
escandinava, i ensenyar francès i anglès per raons comercials, 

Estic gen segura que els anglesos no aprendran mai el català. 
Per més que el vostre país sembli admirar els procediments 

anglesos, jo penso que fou un gran disbarat o pífia de permetre 
que la filla germano-anglesa de la princesa Beatriu es casés amb 
Alfonsi Quina espantosa desgràcia ha estat aixòl Per què redi- 

moni no podia casar-se amb una dona de la seva raçat 
Em penso que el nou règim causarà milers de "ramats". al 

vostre bell i ric país. Es clar que jo sé que hi ha molta, molta, 

molta gent pobra i analfabeta.” 
He respost a la meva vella i anciana amiga que els catalans 

volem el català perquè és la nostra llengua, sense capficar-nos 
per si els anglesos l'aprendran o no. I que som esperantistes, 

perquè no hàgim d'imposar ni de deixar-nos imposar cap idioma 
aliè, puix que l'única llengua que pot oferir una solució general, 

justa i total és l'esperanto, que no és privatiu de cap poble, i que 
pertany a tots indistintament com a segona llengua de cadascú 
per a les relacions entre homes i pobles de parles diferents. 

Però val la pena d'aprofundir un xic més l'anàlisi de les ob- 
servacions angleses, perquè, realment, són un exponent de la men- 
talitat i dels procediments d'aquest poble que s'ha fet gairebé 

l'amo del imón, amo liberal, políticament liberal, però de fons su- 

perb i despòtic, de fons immoral molt humà, vull dir, molt munda. 

La política és la polidesa, les formes de salvar el màximum 

per al propi interès. 1 quant a sentit polític, els fets ens demos- 
tren que els anglesos l'han posseit i encara l'estan posseint com 
cap altre poble, Fins saben perdre de la manera més política i 
refinada. 

 



  

    
   

94 KATALUNA ESPERANTISTO 

  

Es un fet que jo, gandul, trobo, en aquest món, àdhuc dins 
la meva familia o els 'meus coneguts i amics, qui treballa per a 
mi; que jo, jugador, perdo la meva fortuna, no sĉ o no vull saber 
guanyar-me la vida, i per evitar-se massa vergonya o bĉ per pie- 
tat o encara per una mena de covardia, trobo qui em mantĉ els 

meus, i encara en cert grau, segons les necessitats socials que 
ens hauria creat la nostra posició anterior que jo m'he jugat. Es 
una veritat que la mare o la filla bona, que el pare o el fill bo, 
treballador o inteHigent, fan la feina o donen orientació, sovint 

menyspreada, als indigents o negligents de casa. Es el cas que 
tot això és fet a favor dels necessitats sota la consigna de: què 

hi voleu fer si és (o són) així —els qui no poden o no volen po- 
der—. Aquesta consigna humana, social, política, ha estat explo- 
tada pels anglesos d'una manera realíssima i efectiva, i presenta 
o descobreix el secret del fet que tant de món treballi per als 
anglesos, aprengui l'anglès, accepti llurs maneres i costums, fins 

i tot el sistema absurd de monedes i mesures angleses contra el 
decimal universal. Però quan tots serem anglesos, quan tots no 
podrem (2) treballar sinó un xic, quan no hi haurà cansats per a 
fer la feina, quan tots voldrem jugar i passejar i no podrem com- 
prendre res que no sigui el propi interès, la pròpia poltroneria... 

El que cou a la meva amiga anglesa és la vergonya d'una 
anglesa destronada. 

Quan ella diu que el nou règim causarà ramats, pensa en la 
India, en una colònia britànica, on els anglesos han fet creure al 

món que són el nex d'unió de les llengiles i les races i les castes 
diferents que poblen aquell immens territori. Í el nou règim d'Es- 

panya, sense una reina anglesa, sense una ombra anglesa endega- 

dora... ha de fer desencadenar una colla de ramats. 
Un John anglès, és John o no és res, perquè, pobret, no pot 

comprendre, baldament i que per pròpia voluntat s'hagi establert 

a Suisa, posem per cas, no pot comprendre que esdevingui natu- 
ralment Joban o bé Hans a Berna. Jean a Ginebra. En canvi un 
Joan, català, sense sortir de Catalunya, ni de la seva vila nadiua, 
ni de la pròpia llar, li falta temps per a tornar-se Juan, o bé Jean, 
John, Johan, etc., tan bon punt ha après quatre mots castellans, 
francesos, anglesos o alemanys. Per això Anglaterra s'ha fet mes- 

tressa del món i Catalunya ha perdut tots els drets, àdhuc els 
més elementals. 

Fins ara, en termes generals, el castellà, respecte de Catalunya, 
ha estat com l'anglès respecte del món. Sembla que ha arribat el 
moment de no caure ni en l'ajupiment dels catalans colonitzats 
per la dinastia borbònica, suara foragitada, ni en la supèrbia an- 
glesa, que la civilització, el dret, ha d'abatre en els anglesos 

també. Castellans i catalans han d'acceptar els fets naturals amb 
dignitat, un castellà que passa per la mostra terra incidentalment, 
provisòriament, seria ben poca cosa que tot seguit se sentís ca-   
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talà, això no és natural ni possible, i doncs, indigne de simular-ho 
i quimèric de voler-ho. Però és encara més indigne que un ca- 
talà, dintre de Catalunya mateix renegui del propi idioma, del 
propi nom. 1 això havia assolit amb deplorable generalitat l'imperi 
dels Borbons damunt de Catalunya. I aquesta abjecció dels cata- 
lans, aquest serviligme, aquesta pressa a vendre's la personalitat 
catalana sense que cap altra sigui possible a Catalunya, és el que 
cal combatre per a dignificar-nos, per a normalitzar-nos. 

Castellans i catalans poden ésser bons amics i bons conciuta- 
dans sòlidament, duradorament, francament, com ho són ginebrins 
i bernesos, tots suissos, però amb llengua i naturalesa distintes i 

respectades. Sense dignitat i sense justícia no pot haver-hi amis- 
tat ni confraternitat. 

Delfi DALMAU 

(De “La Rambla”, 17 maig, 1931). 

ENLANDA MOVADO 

P Ni ricevis la viziton de niaj svedaj samideanaj amikoj, S-ro 
Erik Ekstrom, el Goteborg, kaj S-ro Gustav Persson, el Tureberg. 
“K. E. F.” klopodis pasigi al ili plej bonan kaj interesan restadon 

ĉe ni, kaj akompanitaj de S-roj Joan Gili kaj Josep Banet, ambaŭ 

“K. E. F.” direktantoj, ili faris ekskurson al nia mirinda Mont- 

serrat-monto. 

Post unu semajno ili ekvojaĝis al Hispanujo kaj Nord-Afriko, 

en kies landoj ili intencis fari interesajn ekskursojn. 
Ni deziras al niaj du svedaj amikoj plej bonan vojaĝon tra 

la Sudo, kaj feliĉan hejmrevenon. 

—La Grupo “Nova Sento” el Barcelona (nova adreso: Indepen- 

dĉncia, 79), aranĝis vizitadon al la Observatorio “Fabra”, stari- 

gata en la supro de Tibidabo-Monto. Tre instrua estis la observado 

de la Luno per potenca teleskopo, kio plaĉis al la multnombra 

ĉeestantaro, 

ESPERANTO KAJ LA POLITIKO 

Depost la starigo de la nova reĝimo en nia lando, ni konstatis 

kun ĝojo la intervenon de multaj esperantistoj en la politikon. 

En Terrassa, Sabadell, Banyoles, Barcelona kaj aliaj lokoj tro- 

viĝas urbkonsilantoj, kiuj laboras en nia esperantista kampo. Al 
ĉiuj ni esprimas niajn bondezirojn, kaj esperas ke ili ĉiam favo- 
ros nian lingvon en siaj diversaj politikaj postenoj. 
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DIVERSAĴOJ 

— En la "Sala Parés" Barcelona, dum la lasta Maja monato, 
estis ekspozicio de Katalunaj Akvarelistoj. Ni ĝojis vidi tie kvar 
belegajn akvarelojn de nia estimata amiko kaj samideano S-ro Ja- 
cint Comella, el Vich, kiu diversfoje estas premiita en konkursoj, 
eĉ Esperantaj, pri desengnaĵoj aŭ pentraĵoj. 

— Nia kara amiko S-ro Joan Amades, eminenta kataluna folk- 

loristo, malnova samideano kaj eks-prezidanto de K. E. F., edzi- 
ĝis en lasta Majo je Fraŭlino Enriqueta Mallofrĉ. Niajn bondezi- 
rojn al la novaj geedzoj. 

— La multjara fervora batalanto por la internacia lingvo S-ro 
Fernando Soler Valls, estis nomata Telegrafestro de la Barcelona 

urbo. Al li transdonis la estrecon S-ro Escrich, kiu lerte zorgis 

pri la telegrafaj aferoj dum la porrespublikaj revoluciaj tagoj. 
Nian koran gratulon al la samideano Soler Valls pro lia elstara 
posteno, kiun li tre meritplene okupas, kaj ni ĝojas, ke li de nun 
estos Barcelonano. 

— La direktoro de “Kataluna Esperantisto”, S-ro Jaume Grau 
Casas, estas nomita Sekretario de la kataluna vilaĝo Sant Quinti 

de Mediona, je 65 kilometroj de la Barcelona ĉefurbo, apud Sant 
Sadurni de Noia, la konata produktejo de la kataluna ĉampanvino. 
Fine de la Junia monato li transloĝiĝis kaj lia adreso estas: Joan 

Sarda, 33. Prosperon en lia nova okupo. 

—Nia estimata samideano Conrad Domenech, el Petra (Mallor- 
ca), havis la feliĉon esti patro de ĉarma kaj bonfarta infanineto, 
Riun oni baptis sub la nomo Assumpció Domènech Morey. 

Al nia amiko kaj lia edzino ni deziras feliĉajn horojn apud 

fraúlineto Assumpció. 

— La malnova Grupo “Barcelona Stelo” transloĝiĝis en novan 

ejon kie ĝi havas tre vastan kaj ampleksan ĉambron. La nova 
adresso estas: URGELL, 180, Cooperativa. 

NEKROLOGO 

Kun granda ĉagreno ni sciiĝis pri la morto de S-ino Rosalia Ba- 

lart, patrino de nia fervora samideanino Paquita Marti kaj bopat- 
rino de nia iama Administranto kaj sincera amiko Francesc 
Rossell. 

Al la funebranta geedza paro kaj kunfamilianoj ni esprimas 

nian sinceran kondolencon. 
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LINGUA: dONE 
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estas la plene scienca metodo por lernado kaj lernigado de 

ESPERANTO 

    

kaj aliaj lingvoj praktike, 

Estas libroj kun ilustraĵoj kaj traduko por la vido kaj kom- 

preno. 

Estas diskoj enparolitaj de Edmond Privat por la aŭdo, ripe- 

tado kaj lernado. 

Petu senpagan propagando-broŝuron detale klarigan. Sciigu 

viajn nomon kaj adreson al, 

LINGUAPHONE INSTITUTE en Barcelona 
  

strato Valĉncia 245.—Poŝtkesto 319. 
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Hi ha una manera indirecta de protegir a la 

Federació Esperantista Catalana: 

Comprar les coses que ella patrocina. 

Rataluna Antologio 
(segona edició) 

Antologia de poetes i prosistes catalans en Espe- 

ranto. - 416 pàgines de text. - Preu: 10 pessetes. 

Primer Manual de la Llengua 

Auxiliar Internacional Esperanto 

Edició de 4.000 follets al preu de 25 cènts. exem- 

plar. - Comandes des de 25 exemplars, 20 "le 

de rebaixa. 

Zamenhof~ disko 
Disc fonogràtic amb la veu del Mestre, impres- 

sionada amb motiu del 8.“ Congres Universal 

d'Esperanto a Barcelona en 1909. 

L'únic disc al món que guarda la veu de l'autor 

de l'Esperanto. 

Edició única de 90 discosti 

Preu: 10 pessetes. - (Despeses d'embalatge 

i transport apart). 

  ' Adreceu-vos a 

CARRER VALENCIA, 2945. - - BARCELONA 
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ALS NOSTRES AMICS I LECTORS 

Reprenem la publicació de KATALUNA ESPERANTISTO, 
que uns mesos ha deixà d'aparèixer per diverses causes econòmi- 
ques, per nosaltres tan decissives en temps d'una certa crisis 
general. 

No tornem pas a la palestra sentint cap inquietud espiritual 
per la imanca d'empenta i optimisme per part nostra. Ambdós no 
ens han mancat mai. Però, sí ens cal insistir prop d'aquells amics 
i companys que entusiàsticament collaboraren amb nosaltres en 

la celebració dels brillants Congressos i Jocs Florals Internacio- 

nals, que tanta glòria han donat al moviment català arreu del 

món, avui dia novament accentuada amb la reedició de EAITA- 
LUNA ANTOLOGIO, esforc suprem d'un incansable nucli d'es- 

perantistes catalans que aspiren... que aspirem donar al moviment 

esperantista de la nostra terra, un caire gens mesqui i ridicul, 
ans bé que demostri als intelectuals i autoritats de Catalunya, 
el que ja és avui dia l'Esperanto: una llengua culta. 

Ara, doncs, emprenem de nou el camí interromput. Comptem, 

no obstant, amb l'ajuda econòmica d'uns amics, que en moltes 

ocasions han contribuit a realitzar l'infinitat d'empreses, que des de 

l'any 1923 ençà hem planejat, Necessitem, malgrat tot això, triple 

quantitat d'abonats dels que fins ara tenim, per això hem reduit 

la quota anyal de subscripció a TRES pessetes, a l'objecte de fer 

el cost de l'abonament més assequible a tothom. 

Hem convertit RATALUNA ESPERANTISTO en una re- 

vista mensual de' vuit planes de text. Aquest any, ben a contra- 

cor, ens veiem obligats a fer-la sortir cada dos mesos, però amb 

doble nombre de pàgines, amb l'exclusiva finalitat d'alleugerir
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les despeses de franqueig, petit estalvi que ens ajuda a eixugar, 

a fi d'any, el dèficit que fins ara ens ha deixat la publicació dels 

números anteriors de la revista. 
Cal que els nostres "pioniroj" de les poblacions més impor- 

tants de les terres de parla catalana secundin la “revigliĝo” que 

se sent ja a Barcelona, i ajudin, per mitjà de la Federació Espe- 

rantista Catalana, a fomentar l'entusiasme per a la plasmació vi- 

vent, creada pel doctor Zamenhof. 

LLISTA DELS “AMICS DE KATALUNA ESPERANTISTO” 

Enric Adam. Antoni Codorniu. 

S. Alberich Jofrĉ. Jacinte Comella. 

Valentí Alavedra. Delfi Dalmau. 

Jacinte Bremon, J. Font Giralt. 

Eduard Capdevila. Maurici Orriols. 

Ramon Cirera. R. Torras Carreres. 

S6n “Amics de Kataluna Esperantisto”, aquelles persones que 
paguen una quota voluntària de 3'35 pessetes mensuals, o 10 pes- 

setes trimestrals, 
Tots els "Amics" tenen dret a ésser anunciats gratuitament 

un cop a l'any en la revista. 
lEsperantista: retén curosament els seus noms. 

Pressupost de "Eataluna Esperantisto" per l'any 1932: 

  

INGRESSOS 

Donatius d'"Amics de Kataluna Esperantisto” -.. . 480 
Subvenció de la "Federació Esperantista Catalana" . 240'— 
Gholen-delanbomnata = sme mo core mao ĝo ge pp Ma A 360 

Total, pessetes . . . 1080 

DESPESES 

Impressió de 6 números de "FE. El . . , . . , , 700— 

Correspondencia, franqueig, i altres —. . . . . . , 150 

Total pessetes. — 850'— 
Deute anterior . . . 23010 

  

Total pessetes. — 1080'10 
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„EN DEFENDO DE LA KATALUNA LINGVO 

Sant Quinti de Mediona, 21 setembre, 1931. 
Sinjoro J. O.—Zaragoza. 
Kara sinjoro: Mi gratulas vin pro via partopreno en la eldo- 

nado de NIA VIVO, monata Bulteno de la Zaragoza grupo FRA- 
TECO, sed mi bedaŭras la tendencon de via artikolo EN KIU- 
JARCENTO NI VIVAS?, aperinta en la numero 2 de tiu Bul- 
teno. 

Laŭ vi, el la Iberiaj lingvoj nur la hispana rajtas plenan hono- 
rigon kaj katalunoj, baskoj kaj portugaloj devus rezigni je la 
uzo de la propra lingvo, por alpreni la hispanan. Nu, laŭ tiu vojo 
la francoj povus postuli ke hispanoj kaj italoj forlasu sian ling- 
von, por alpreni la francan. Kaj poste oni ankoraŭ petus, ke oni al- 

prenu la anglan lingvon, aŭ la ĥinan... 
Ne, sinjoroj: aŭ ni alprenos nur la internacian Esperanton, aŭ 

ni daŭrigos la uzadon de la gepatra lingvo: tiu ĉi uzado amplek- 

sos ĉiujn aspektojn de la homa vivo, kiam temos pri kulturlingvo, 
aŭ nur kelkajn intimajn aspektojn, kiam temos pri humila dia- 
lekto. Sed rezigni la propran lingvon, por alpreni alian nacian, 
signifas rezigni je la propra vizaĝo, por surmeti maskon. 

Vi ŝajnigas kredi, ke amo de la katalunoj al sia nacia, ne re- 
giona lingvo, estas ne inda je la moderna vivo, je la vivo en mia 

jarcento. Nu, la ekstertempuloj estas tiuj, kiuj pretendas en la 

dudeka jarcento trudi sian lingvon al aliuloj. Simile oni diris, 
antaŭ jaroj, ke ĉeĥoj devas alpreni la germanan lingvon kej po- 

loj la rusan. Ĉu vi ne scias, ke ĝuste tial ni estas esperantistoj, 
ĉar ni volas la katalunan lingvon por ni kaj Esperanton kiel duan 
lingvon por ĉiuj? Via Sinteno, sinjoro, ne estas pure esperantista... 

Ĝuste hieraŭ mi finis la Esperantan tradukon de du fragmen- 
toj de teatraĵoj el la hispana klasikeco: “Los favores del mundo” 

de Juan Ruiz de Alarcon kaj “La villana de la Sagra” de Tirso 

de Molina, aperontaj en la “Hispana Antologia” kiun mi preparas, 

kuraĝigite de la granda sukceso de mia “Kataluna Antologio”. Mi 

benis la fakton, ke mi funde konas la hispanan lingvon, eĉ la kla- 

sikan, kaj admiris ravite ĝian belecon kaj grandiozecon... Sed al- 

preni, la hispanan lingvon, ĉu pro trudo de la ŝtato, ĉu pro sen- 

konscio de la individuo, tion mi neniam faros. 

Kion vi pensus, se la granda poeto hispanamerika, la dia Ru- 

ben Dario, estus konsilinta al la siaj la alprenon de la amgla (aŭ 

pli ĝuste la usona) lingvo, kaj estus balbutinta en tiu lingvo, ne- 

pre fariĝinta ĵargono sur liaj lipoj, anstataŭ esti kreinta majstraju 

verkojn glore hispanajn? Li ja ne estis malmodernulo, nek unu- 

flanka homo, nek simpla landano: en la kontinento de Monroe, 

li restis fidele al la hispana spirito kaj admiranto de la sprito, 

—— SENNOM “Ix EAC OIO GG 
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de la genio franca. Kiam li vizitis Katalunujon, li ne montris 
ĵaluzon je nia amo al la Kataluna lingvo, li la plej granda mo- 
derna kantinto en la lingvo, kiu transflugas kontinentojn... 

Pripensu, sinjoro, miajn antaŭajn, konsiderojn, kaj bonvolu 
forlasi la facilan ironion pri la regionaj vestoj kaj la regionaj ling- 
voj, forigotaj same kiel la malnovaj regionaj mezursistemoj. Ĉu 
vi ne kredas, ke la naciaj lingvoj estas io pli alta ol la naciaj me- 

zurrimedoj, kaj ke la lingvo internacia estas io pli spirita kaj 
signifoplena ol la mezura sistemo decimala? Ĉu vi ne kredas, 
ke paroli estas io pli grava ol kalkuli, pesi kaj mezuri? 

Vi, tiel facilanime skribinta pri aferoj, se ne sanktaj, almenaŭ 

respektindaj, morgaŭ eble skribos pri la interna ideo, en tono tiel 

majesta kaj konfuza, ke oni ne scios, kion vi efektive pensas pri 
aliaj ideoj, same tiel internaj, tiel intimaj, kiel ekzemple la amo 

al la propra lingvo, heredita el la antaŭaj generacioj, sento tute 
nobla kaj atestanta pri homa solidareco tra la tempo, simila al 

la homa solidareco tra la spaco, kiun ni esperantistoj celas en- 
konduki. 

Semideane via, 

Jaume GRAU CASAS 

Direktoro de “Kataluna Esperantisto” | 

PROPRA INTERNACIA HEJMO ESPERANTISTA EN 

ASPREMONT (A-M.) FRANCUJO 

La Direktoro de la I. C. K. en Ĝenevo sciigas al ni la jenon: 
“Post kiam la formalaj detaloj kun la aŭtoritatoj ktp. estas ordi- 
gitaj, ni povas sciigi oficiale, ke la movado nun posedas sian unuan 
internacian hejmon esperantistan en Aspremont (Alpes-Maritimes) 
en Sudirancujo, 13 km. de Nico, Ĝi konsistas el domo kun 9 ĉam- 

broj instalitaj (kun simpla komforto) kaj tereno de 30.569 kv. 

metroj. Ĝia celo estas, ebligi al ripozemaj samideanoj kaj turistoj 
esperantistaj libertempan restadon, dum kiu ajn sezono de l” jaro 

je moderaj kostoj. Ĉar la loko estas limigita, estas necese anonci 
sin sufiĉe frue. Detaloj estas sciigataj per anoncoj kaj informoj 

en la Esperanto-gazetaro. Gvidantoj de la Hejmo estas Gesinjo- 

roj E. E. Yelland el Londono.” 

Detalajn informojn pri la restado oni ricevas kontraŭ 1 res- 

pondkupono de “Internacia Hejmo Esperantista” (Nia Civito), 

Aspremont (Alpes-Maritimes), Francujo. 
La entrepreno, kiu estas propraĵo de la movado, estas eksplua- 

tata sub la aŭspicioj de la I. C. K. 
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L'ESPERANTO MARXA 

Cannes. — L'Ajuntament d'aquesta ciutat ha implantat l'ES- 

PERANTO com a segona llengua en totes les indicacions d'en- 

creuaments de camins o carreteres. 
El diari francès Excelsior, ha fet un merescut elogi d'aquest 

acord, al mateix temps que publicava una foto d'un dels pals in- 

dicadors. 
La Haia—El Ministre d'Instrucció Pública d'Holanda ha de- 

cretat que l'ESPERANTO, subvencionat ja per l'Estat, sigui un 
estudi facultatiu en les escoles de comerç. 

La Haia—L'Oticina Internacional pro Premsa Pacifista, fa 

aparèixer una informació especial, que difon les ressenyes més 

importants sobre el moviment pacifista d'arreu el món, en les 
llengiies francesa, alemanya, anglesa i ESPERANTO. 

Ljubljana—l'Institut de Meteorologia i Geodinàmica de Iu- 

goeslàvia, publica un volumet que conté el resum de les observa- 
cions metereològiques, fetes durant els anys 1923 i 1924. Els 

títols de les observacions aludides són traduits en ESPERAN- 
TO, com també, però integrament, un article sobre temes hi- 

drogràfics. 
Milà.—Sota els auspicis del Touring Club d'Itàlia, entitat amb 

més de 400,000 associats, ha aparegut una guia sobre els llacs de 
Lombardia i la ciutat de Milà, exclusivament redactada en ES- 
PERANTO. Aquesta guia és a semblança de les famoses "Guides 
Bleus”, “Baedeker”, etc. 

Praga—El Ministeri de Ferrocarrils Txecoslovacs, ha publi- 

cat un llibret, bellament iHustrat, titulat “Monografia dels Ferro- 

carrils Txecs de l'Estat", totalment redactat en ESPERANTO. 
Estocolm. — El Parlament suec, novament ha acordat, per 

unanimitat, subvencionar amb 2.900 corones els cursos d'ESPE- 

RANTO per a mestres. En prendre l'acord, es féu constar els 
èxits obtinguts durant els cursos del passat estiu. 

INTERNACIA SCIENCA ASOCIO 

La Internacia Scienca Asocio ĵus publikigis broŝuron entenan- 
tan la Sciencan Fundamenton, aperintan laŭ sinsekvaj partoj en 

ĝia Bulteno dum la lastaj monatoj. 
Tiu 100-paĝa broŝuro enhavas tekston, kiu prezentas elemen- 

tan didaktikan rezumon de la matematikaj, fizikaj kaj naturaj 
sciencoj, kun laŭalfabeta tabelo de la vortoj. 

La samideanoj, kiuj deziras aĉeti tiun verkon, ne prokrastu 
mendi ĝin al S-ro ROUSSEAU, 2, rue Alfred de Vigny, Bĉcon- 

les-Bruyĉre (Seine) France, sendante samtempe la prezon t. e. I 
dolaron aŭ samvaloran sumon. 
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CATALANS! 

Catalans que serveu viva 
vostra llengua nacional, 

que dels trobadors encara 

té la glòria medieval, 
que a través de tots els segles 

féu florir per sempre Part, 
Catalans, amb simpatia 

us adreça el món l'esguard. 

Catalans, la pròpia llengua 
és del poble el gran tresor: 
hi batega nostra vida, 
l'amor nostre, el nostre cor. 

No vengueu la llengua vostra 
per un ídol estrangert 

Catalans, rera la llengua 
prompte el poble mor també, 

  
Catalans, molts de vosaltres 
en exili van caient, h 
o en presó, mes vostra causa 

la fa santa el sofriment. 
Vostra sort, vostre pervindre 

Déu tan sols els té en la mà. 
Catalans, no tremoléssiu 
per un dèspota i tirà. 

Catalans, tingueu coratgel 
El futur es va acostant: 

sobre els seus fonaments febles 
el vell món es va esberlant. 
A l'orient, per a vosaltres 
surt un sol de llibertatt 

Catalans, totes les terres 
tenen lloc assenyalatl 

Catalans, la vostra pàtria 

no té estat independent, 

que sols és avui factible 
per un gran esforç cruentl 

Doncs la llibertat guanyeu-vos 
i que cessi el vostre airont, 
Catalans, no us oblidéssiu 
que us esguarda tot el mon! 

Trad. Jaume GRAU CASAS. 
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KATALUNOJ! 

Katalunoj, kies lingvo 

en la ora mezepok' 
el la bu$' de l trobadoroj 

sonis ja en ĉiu lok';— 

kies artoj glore brilas 

tra la tuta histori”, 

Katalunoj, vin rigardas 

tuta mond' kun simpati”! 

Katalunoj, propra lingvo 

estas de popol' trezor' ; 

en ĝi batas ĝia vivo, 
ĝia amo, ĝia kor”. 
Ne vendaĉu vian lingvon 

kontraŭ fremda ja idol'! 

Katalunoj, post la lingvo 

baldaŭ mortas la popol”! 

Katalunoj, el vi multaj 
en ekzilo aŭ karcer” 

ĝemas, sed aferon vian 
ja sanktigas la sufer! 
Vian sorton kaj estonton 
tenas Dio en la man”, 

Katalunoj, sed ne tremu 

pro despoto, pro tiran”! 

Katalunoj, kuraĝiĝu! 
Firme fidu je l' estont: 

sur malfortaj fundamentoj 
krakas la malnova mond”! 
Por vi ankaŭ oriente 
sun' leviĝas de liber'! | 
Katalunoj, ĉiu gento | 
rajtas lokon sur la ter'! | 

] 
| 
i 

Katalunoj, patrolando 

via ja ne estas ŝtat, 

kiu estas nur vivebla 
per perfort', persekutad'! 

Luktu por libero via. 

kun persisto, kun obstin'! 

Katalunoj, ne forgesu, 
ke la mond' rigardas vin! 

Jan VAN SCHOOR 
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HISPANA ESPERANTISTA KONFEDERACIO 

La 12-an de oktobro kunvenis en Zaragoza la reprezentantoj 
de Orienta, Astura, Aragona kaj Kataluna Federacioj kun la celo 
starigi tutlandan Konfederacion. Nia malnova amiko kaj samidea- 
no Sro, Maynar, kiu tiel longe bataladis por la ideo, fine vidas 

ties efektiviĝon. Al lia laboremo kaj pacienco ni ŝuldas multon. 

En la nomo de KEF. ĉeestis Sroj. Alberich kaj Gili. Niaj re- 
prezentantoj, kiujn akompanis la sekretario de KEF. Sro. Cap- 

devila, trovis ĉe ĉiu sugesto komprenemon kaj sinceran fratecon. 

Oni ne miru, do, ke KEF, kiu sentis sin tiel malproksime de His- 

pana Esperantista Asocio, stariĝis apud la Konfederacio kun la 
plena deziro kunlabori kaj helpi. 

Certe la situacio de nia movado ne estas vigla nek potenca kaj 

sekve el la kunfandiĝo de ĉies fortoj ne naskiĝos miriga organi- 
zaĵo sed ni estas pretaj labori kaj batali kun fervoro kaj energio. 

Laŭ la regularo de la Konfederacio la membroj de la aliĝintaj 
Federacioj devas pagi ĉiujare 0.60 ptojn. Sekve tiun sumeton ni 
aldonos al la KEF-a kotizaĵo. 

AL TUTMONDA ESPERANTISTARO! 

Estimataj Gesamideanoj! 

Ni, ukrainaj esperantistoj veturante Krakovon por partopreni 
XXIII-an Universalan Kongreson de Esperanto, pensis kaj kredis, 

ke ni veturas Esperantujon (Universalajn Kongresojn oni nomas 
Esperantujo), kie Ĉiuj gesamideanoj estas egalrajtaj kaj kie regas 
homamo kaj trateco! 

Sed bedaŭrinde, nia “bela sonĝo” de l' homaro” malaperis dum 
KXIIl-a Universala Kongreso de Esperanto em Krakovo. La Es- 
traro de la Kongreso malpermesinte al ni saluti la Kongreson en 
la nomo de Ukrainaj Esperantistoj, faris ion tute kontraŭan al 
vera interna Ideo de I'Esperantismo, kaj devigas nin kredi, ke 
Esperantujo vivis nur en la koro de Nia Majstro——post Lia Morto 
ĝi ne ekzistas por hodiaŭaj gvidantoj de esperanta movado. 

Kun Samideanaj Salutoj, 

Delegitaro de Ukrainaj Esperantistoj por XXIII-a Universala 
Kongreso. de Esperanto: Tadeo Skotynskyj, Prof. Orest Kuzjma, 
Ivan Ĉerkavskyj. 

kok ok 

Ni malaprobas la uzitan procedon kontraŭ tinj-ĉi ukrainaj es- 
perantistoj. 

Kio estas Esperanto; afero lingva aŭ ŝtata? Ni esperas, ke 
la Oficialaj Institucioj de nia movado scios siatempe eviti, en la 
estonteco, similajn! maljustaĵojn. 
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STRATO DOKTORO ZAMENHOF 

Dank” al la klopodoj de Kataluna Esperantista Federacio, oni 
sukcese atingis de la Barcelona Urbestraro, ke ĝi donu la nomon 
de Doktoro Zamenhof al nova strato, ĉe nova urba kvartalo. Ĝi 
troviĝas en la proksimeco de la eks-reĝa palaco kaj iras de “Ave- 
nuo de la 148 de Aprilo” ĝis “Carretera de Sarria” (200 metrojn 
longa), loko ĵus planigita kaj inaŭgurita kun promesplena estonteco. 

Kataluna Esperantista Federacio dankis la urbestraron kaj pro- 
ponis al ĝi ke ni konstruos niakoste la nomtabulon, ĉar ni volas 
profiti la okazon por publike honorigi Doktoron Zamenhof. La 
tabulo estos el marmoro kun la portreto de la Majstro. La urbes- 
traro afable akceptis kaj konsentis. 

Kataluna Esperantista Federacio tuj malfermis monkolekton 
inter la barcelonaj esperantistoj. Bedaŭrinde la terura krizo ĉie 
reganta malhelpis, ke la sukceso de la kolektado estu tiel brila 

kiel ni dezirus. Malgraŭ tio, ni ne dubas ke ĉiuj restos kontentaj, 

ĉefe ĉar ni trovis la malavaran helpon de la desegninto de la 
tabulo, nia karega amiko S-ro J. Comella kaj ankaŭ tiun de la 

marmorskulptisto, nia malnova samideano S-ro A. Barba, kiuj ebli- 
gis ke la nomtabulo estu vere bela. 

La oficialan inaŭguron ni anoncos per la ĵurnaloj kaj ni es- 

peras ke ĉiuj katalunaj samideanoj bonvole akompanos nin en 
tiu solenaĵo. Ankaŭ oportune la Komitato de K. E. F., donos 

ĉiujn detalojn pri la monkolekto kaj elspezoj. 

Ni finas esprimante nian koran dankon al ĉiuj, kiuj monhelpis 
kaj ankaŭ speciale al la Brita Asocio, Itala Federacio, Flandra 

Ligo, Hispana Konfederacio, Universala Esperanto-Asocio, Inter- 

nacia Centra Komitato, kaj multaj konataj esperanto-pioniroj, 
kiuj gratule skribis al la Barcelona Urbestro okaze de tiu ĉi nova 

sukceso de Kataluna Esperantista Federacio. 

KORESPONDADO 

J-E. Fedillo en Bléré (Mdre. et Loire), rue du Gozomeĉtre, Res- 

ponde al via let, de 10 Aŭgusto-1931, bonvolu vin turni al ĉi-tienj 

francaj societoj. Ili povos liveri al vi ĉiajn ajn hispan-korespon- 

dantojn. Dankon por viaj deziroj al nia lando. 

H. W. Green, 53 High street, Stoke-Trent, Anglujo. Ni trans- 

donis vian leteron al ĉi-tiea grupo. Tamen, por via celo, faru no- 

van peton, sed nur al U. E. A.—delegito ekster Barcelona. 

Internationaal Persbureau, Postbus, 74, Utrecht, Nederlando. 

Estas al ni malfacile esplori la nombron de hungaroj loĝantaj en 

Barcelona. 

Turnu vin al “Consulado Real de Hungria”, D. Udo de Ruttkaj, 
Av. 14 d'Abril, 359-a. 

A reak Gk ANNA i A
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Per Balono al la Poluso, La libro pri Andrĉe kaj liaj kamaradoj. 
Eldona Societo Esperanto, Stockholm, 1930. Libro 416-paĝa, 

formato 15 x 2275 cm., bonega papero, multaj gravuraĵoj. Prezo: 
9 svedaj kronoj. 

La polusekspedicio de Andrĉe en 1897 konsistis el! S. A. An- 
drĉe, Nils Strindberg kaj Knut Fraenkel. Ili mortis, eble pro la 
frosto, en oktobro 1897, kaj iliaj kadavroj estis trovataj sur la 
Blanka Insulo, en la somero de 1930, de Sveda Societo por Antro- 
pologio kaj Geografio. 

La interesega kaj emociiga libro “Per balono al la poluso” 
estas eldonita sur la bazo de la notaĵoj trovitaj ĉe la kadavroj de 
la kuraĝaj esploristoj, kaj kelkaj el la fotografaĵoj de tiu verko, 
estas faritaj de la ekspedicio Andrĉe. Post 33 jaroj oni deĉifris 
la difektitajn notaĵojn kaj faris, per specialaj kemiaj procedoj, la 
riveladon de la kliŝoj. 

“Per balono al la poluso” samtempe aperis en 12 lingvoj, inter 
ili la Esperanta danke al la fervoroj de la svedaj esperantistoj, kiuj 
per tia eldono ne nur honoras la svedan nacion, sed favoras la 
internacian lingvon. Dankon kaj gratulon al ili, kaj precipe al la 
tradukinto S-ro Stellan Engholm. 

Neeble estas priskribi la sentojn, kiujn oni spertas legante tiun 
verkon. Oni admiras la heroecon de la ekspedicio Andrĉe, fluginta 
per balono al la poluso... en la jaro 1897! Oni ĝue lernas, el scien- 
ca vidpunkto, ĉar la verko estas populare skribita, Oni sentas la 

poezion de la naturo: la solecon, la silenton, la glacion, ĝis venas 

la tragedio: la morto en la polusaj regionoj de tiuj grandaj ho- 
moj, kiuj volas konkeri la mondon, kiuj oferas sian vivon por la 
scienco, kiuj pardonigas al la homaro la honton de tiom da aliaj 

mortoj kaŭzitaj ne de heroeco, sed de krimo. 
Andrĉe kaj liaj kunuloj estis forflugintaj al la poluso, kaj pres- 

kaŭ nenion oni sciis pri ilia sorto ĝis kiam la 6. aŭgusto 1930 tro- 
vis iliajn restaĵojn la norvega ekspedicio per la ŝipo “Bratvaag”, 
ekipita por scienca esploro kaj kaptado de fokoj. 

La Andrĉe-libro estas aparte alloga pro la emocio, kiun oni 
sentas, legante la vortojn mem de la esploristoj, skribitajn tagojn, 
eble horojn, antaŭ ilia morto. 

La apero de “Per balono al la poluso” estas unika okazo en 
la esperanta bibliografio, kaj certe ĉiu serioza samideano devas 
posedi tiun libron. 

Lea Kantaro. Kolekto de proletaj, batalaj, liberpensulaj kaj 
popolaj kantoj. Tria eldono. Eldonis: Laborista Esperanto-Asocio 
por la germanlingvaj regionoj, Berlin 1931. Prezo: 0,40 gm. 

80-paĝa volumeto kun multaj bone tradukitaj kantoj. Aparte 
ni ŝatis la mallongan sed esprimoplenan “Mallibereja kanto”.
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Pri la Prononcado de Esperanto, de Ludw. Krysta. Mondling- 
vo-Eldonejo, Katowice 1931. Prezo: 0,40 sv. fr. 

Volumeto 32-paĝa, ĝenerale bone pritraktanta la temon. Sed mi 
miras, ke la autoro kritikas ke oni legas la mallongigon I. C. K. 
tiel: Icoko. Ni kredas, ke estus devige legi icoko se la mallongigo 
estus skribata ICOKO, sed ĉar ĝi estas skribata I. C. K. oni rajtas 
simple legi la tri literojn, unu post alia. Cetere, tio estas malgra- 
vaĵo tute ne atentinda. 

Baha'iWllah kaj la Nova Epoko, de D-ro. J. E. Esslemont. El la 
angla originalo tradukita de Lidja Zamenhof. 

Tiu ĉi libro enkondukas en la pensmanieron de nova epoko. 
Ĝi prezentas praktikan vivkoncepton, kiu interpacigas tradiciajn 
spirite-religiajn kulturvaloraĵojn kun moderne-scienca pensado. 
La traduko de tiu verko, farita de la filino, del Zamenhof, estas 

tiom valora kiel la traduko de la “Biblio”, farita de la Majstro, 

Ĉefdeponejo estas la Librofako de “Heroldo de Esperanto”, Kŭln, 

Briisseler Str, 94, Germanujo. La amplekso de la libro estas ĉirkaŭ 

200 paĝoj en formato 15,5 x 23,2 cm. La prezo pro la bone presita 

kaj plaĉe aranĝita libro estas gmk. 4.40, incluzive sendkostoj. 

Jaume GRAU CASAS. 

Ni represas ĉi-sube cirkuleron de I. C. K. kiun oni sendis al ĉiuj 

esperanto-organigaĵoj, 

GRAMOFON-DISKOJ KUN LA VOĈO DE D-RO ZAMENHOF 

Tiu ĉi disko laŭ malnova fonografa cilindro estis pena ekspe- 

rimento, kiu sukcesis sufiĉe kontentige, se oni konsideras la gran- 
degajn malfacilaĵojn teknikajn, Por kovri la kostojn de la ekspe- 

rimento K. E. F. eldonis nur 50 diskojn. 

Por helpi al niaj katalunaj amikoj ni aŭdigis la; diskon en la 
Kongreso de Krakovo. Sed spite al ĉiu klopodo K. E. F. ne trovis 

ĝis nun aĉetantojn por la malgranda kvanto. La prezo de nur 10 

pesetoj po disko (plus la send— kaj pak-elspezoj) je la nuna kurzo 

de lhispana valuto estas kosto, kiun, ĉiu vera esperantisto povos 

oferi por havigi al si tian veran relikvon de Esperanto. Sen. la 

klopodo de niaj katalunaj amikoj la voĉo de Y' Majstro estus per- 

diĝinta eble por ĉiam. Ili oferis konsiderindan sumon por eviti 

tion. Ili ne petas pri monkolektado, sed ili certe rajtas, ke iliaj 

elspezoj estu kovrataj per la vendado de la malgranda provizo. 

Ni petas konigi tiun ĉi alvokon al personoj povantaj helpi 

en tio. Ili povas esti certaj pri nia danko kaj tiu de niaj kata- 
lunaj samideanoj. 

Por mendoj aŭ informoj oni sin turnu al Eldona Fako de Ka- 

taluna Esperantista Federacio, carrer València, 245, Barcelona. 

ca ta diada ada ad a o oj   
 



  

    

       108 KATALUNA ESPERANTISTO 

ENLANDA KRONIKO 

Barcelona.—La grupo "Acadèmia Enciclopèdica Espero", orga- 

nizis esperanto-ekspozicion kaj propagandajn paroladojn ĉe “Ate- 

neu Obrer Martinenc". Dum kelkaj tagoj multaj personoj atente 

vizitadis la ekspozicion kiu altiris multnombrajn fervorajn simpa- 

tiantojn. 
La 20-an de Novembro, okaze de la inaŭguro de tiu-ĉi ekspo- 

zicio, oni aranĝis propagandan vesperon kun diversaj amuzaĵoj. 
Urbkonsilanto Sro Joaquim Xirau Palau faris favoran paroladon 

por Esperanto, kiu meritis varman aplaŭdadon de la ĉeestantoj. 
Ĉe la fino de la festo, Sro Jaume Grau Casas, L. K., longe ra- 

portis pri la lastaj sukcesoj de Esperanto en ĉiuj medioj, kaj, per 

konvinkaj vortoj, li konstatigis la aŭdantaron pri la kultura fakto 

kia estas jam Esperanto. 

— La“15-an de Decembro, la grupo “Barcelona Stelo” okazigis 
kun neriproĉinda aranĝo la Feston de la Libro. 

Ĉeestis reprezentantoj de multaj grupoj de Barcelona, kiuj 
kune kun la Prezidanto de K. E. F. kaj “Barcelona Stelo” prezi- 
dis la feston. Ankaŭ Grupo Esperantista de Bilbao sendis salutan 
telegramon. Post diversaj deklamoj kaj salutparoladoj, Sro Ro- 
dellar, prezidanto de la organiza grupo, adiaŭis per dankplenaj 
vortoj la reprezentitajn societojn kaj ceteran ĉeestantaron. 

—Sro. Cassià Costals, unu el la organizintoj de la Kongreso en 

Girona, estis nomita konsilanto de la Por.kultura Konsilantaro 

de la Registaro de Katalunujo. Tiu Por-kultura Konsilantaro celas 
enkonduki modernajn metodojn en la instruadon kaj klerigadon 
ĉe la lernejoj kaj Universitato de Katalunujo. 

Ni esperas uzi la esperantemon de Kultura Registarano Ven- 
tura Gassol, al kiu multe helpos nia kara samideano Cassia Cos- 
tals por atingi oficialan subtenon de Esperanto. 

— Nova komitato estis elektata ĉe la ĝenerala kunveno de 
“Barcelona Stelo”, okazinta la 25-an de Januaro. 

Prezidanto, Josep M." Coll; vicprezidanto, Manuel Palomera; 
sekretario, Ramon Moret; vicsekretario, Lluis Garcia; kasisto, 
Alfred Rŭbio; kalkulisto, Manuel Rodellar; bibliotekistino, Rosa 
Forment; voĉdonantoj, Joan Gili, Eduard Capdevila, Vicens An- 
drés Eaj Jaume Moret, 

Ni petas ĉiujn grupojn bonvolu sendi al ni regulajn sciigojn 

pri esperanto-kursoj kaj propagandaj vesperoj. 
Ne manku al ni viaj informoj!



  

Esperantistes de parla catalana: 

Ens cal la vostra col'laboració per mantenir l'estructuració 

actual del moviment esperantista. 

Adheriu-vos, doncs, a la 

Federació Esperantista Catalana 

i a la vegada feu-vos abonat del seu òrgan oficial 

Rataluna Esperantisto 

Per a ésser soci de la Federació cal pagar la segiient quota: 

1:80 pessefes a l'any els federats que perteneixin a un grup 

esperantista organitzat. 

5'10 pessetes a l'any els isolats. (Individus no agrupats). 

La Federació Esperantista Catalana paga, per cada un dels 

seus adherits, 60 cèntims a l'any a la Confederació Espez 

rantista Espanyola, de recent fundació. 

Suscripció a la revista Kataluna Esperantisto val 5 pessetes 

a la Peninsula i 4 pessetes per a l'estranger. 

——AEE——————————————————————————————L PEEL e 

Envieu l'import de les quotes per girepostal o en segells de 

correus a l'adreça de la Fed. Espta. Catalana: 

Carrer València, 245. - - Barcelona 

TARDOR EEDEN A RT IS EE 

———————————————————————



Hi ha una manera indirecta de protegir a la 

Federació Esperantista Catalana: 

Comprar les coses que ella patrocina. 

Rataluna Antologio 
(segona edici6) 

Antologia de poetes i prosistes catalans en Espe- 

ranfo. - 416 pàgines de text. - Preu: 10 pessefes. 

Primer Manual de la Llengua 

Auxiliar Internacional Esperanto 
Edició de 4.000 follets al preu de 25 cènts. exem- 

plar. - Comandes des de 25 exemplars, 20 "le 

de rebaixa. 

Zamenhof ~ disko 

Disc fonogratic amb la veu del Mestre, impres~ 

sionada amb motiu del 9.“ Congres Universal 

d'Esperanto a Barcelona en 1909. 

L'únic disc al món que guarda la veu de l'autor 

de l'Esperanto. 

Edició única de 50 discos! 

Preu: 10 pessetes. ~ (Despeses d'embalatge 

i transport apart). 

  Adreceu-vos a —— 

CARRER VALENCIA, 245. - - BARCELONA 
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Hi ha una manera indirecta de protegir a la 

Federació Esperantista Catalana: 
Comprar les coses que ella patrocina. 

Rataluna Antologi 
(segona edició) : 

Antologia de poetes i prosistes catalans en Espe- 
ranio. - 416 pàgines de text. - Preu: 10 pessetes. 

Primer Manual de la Llengua 

Auxiliar Internacional Esperanto 
Edició de 4.000 follets al preu de 25 cènts. exem- 

plar. - Comandes des de 25 exemplars, 20 e 
de rebaixa. 

Zamenhof =~ disko 
— Disc fonogratic amb la veu del Mestre, impres- 

sionada amb motiu del 5è Congrés Universal 
d'Esperanto a Barcelona en 1909. 

L'únic disc al món que guarda la veu de l'autor 
de l'Esperanto. 

Edició única de 50 discos! 

Preu: 10 pessetes. - (Despeses d'embalatge 

i transport apart). 

  Adreceu-vos a 
  

CARRER VALENCIA, 245. - - BARCELONA 

—     
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ETOALUNA 
Hierro 
OFICIALA ORGANO 

DE LA 
KATALUNA ESPERANTISTA FEDERACIO 
KAJ DE LA INTERNACIAJ FLORAJ LUDOJ 

    

= kE, = ADRESO: 
eriande: eseio, 3, =: = E keo Valencia, 945- BARCELONA 

CARRER DEL DR. ZAMENHOF 

Inauguració: 14 d'abril 

Decididament la inauguració oficial del carrer que porta el nom 
del mestre tindrà lloc el 14 d'abril, a dos quarts de dotze del matí. 
Aquesta data correspon al quinzè aniversari de la mort de l'autor 

de l'esperanto i per tant hom no podia escollir un dia més apro- 
piat que, coincidint amb una festa, portés a la memòria de tots els 
esperantistes una data de dol per a tots els amants de la pau, de la 

comprensió i de la llibertat lingiística dels pobles. 
No cal dir com és d'imprescindible que en aquell dia es trobin a 

l'acte inaugural tots els esperantistes de Barcelona, no solament per 
retre homenatge al mestre, sinó també per tal de demostrar davant 

de la ciutat i davant de les autoritats que presidiran la inauguració, 
la importància del contingent d'esperantistes que a Barcelona llui- 

ten per tal de donar als homes el mitjà de relació més humà i més 
just. 

Es necessari que totes les entitats hi assisteixin amb la senyera, 
com també que tots els esperantistes portin l'estrella verda. Ens 

hem d'esforçar a donar la sensació de potència i de convicció. 

Les entitats de fora Barcelona, donant una nova prova de ger- 

manor i de colaboració, haurien d'assistir a l'acte també. 

A l'objecte de cloure la festa d'una manera íntima entre els es- 

perantistes i per tal de confraternitzar amb els companys forans, ha 

estat organitzat un banquet al Restaurant La Pàtria (P. Sepúlveda). 

La inscripció, que és de 15 pessetes pot fer-se a l'estatge de la Fe- 

deració i de totes les entitats esperantistes locals, fins el dia onze 
d'abril, 

———— ac 
EU
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Ja era hora que a la capital de Catalunya hi haguĉs un carrer 
amb el nom del Dr. Zamenhof, Els treballs per aconseguir-ho da- 
ten de molt de temps i han estat fets per tots els sectors esperan- 
tistes. A la Federacio Esperantista Catalana li ha correspost l'ho- 
nor de l'èxit, el qual fem extensiu a tots els que han prestat llur 
suport, directa o indirectament, Menció a part es mereix l'activíssim 
samideano Joan Gili Norta, gràcies al qual tot ha rutllat com una 
seda. 

La placa, com hom podrà comprovar, és una obra mestra en la 
qual han intervingut els samideanoj Jacint Comella, autor del di- 
buix, i Jaume Barba, autor del treball en el marbre, 

UNA ADHESIO IMPORTANT 

El grup "Paco Eaj Amo", la simpàtica agrupació esperantista 

de Gràcia, va acordar en l'última reunió general de socis reingressar 
a la Federació Esperantista Catalana. / 

Agtaim de tot cor el testimoni d'afecte i cotaboració, que mai 

ens han regatejat, que amb aquest acord novament han palesat els 

socis del grup degà: de Barcelona. 
Esperem que els altres grups de Barcelona i altres poblacions 

de terres catalanes imitaran, en data ben propera, el grup "Paco 

aj Amo", que no ha dubtat un moment a posar-se al costat dels | 

que a Catalunya interpreten la veritable essència de l'Esperanto 

com a segona llengua per a tothom. 

DONATIU PEL “K. E” 

El nostre amic i conegut pioniro a Palma de Mallorca, En Nar- 

cís Bofill ha cedit l'import de la seva acció pro Zamenhoi-disto, 

la qual suma la quantitat de 50 pessetes. 
Li agraim sincerament aquesta ajuda. 

  
LLISTA DELS "AMICS DE EATALUNA ESPERANTISTO" 

Enric Adam. Antoni Codorniu. 
S. Alberich Jofre. Jacint Comella. 

Valenti Alavedra. Delfi Dalmau. 
Jacint Bremon. J. Font Giralt. 
Eduard Capdevila. Maurici Orriols. 
Ramon Cirera. R. Torras Carreres. 

Son “Amics de Kataluna Esperantisto”, aquelles persones que 

paguen una quota voluntària de 3935 pessetes mensuals, o 10 pes- 

setes trimestrals. 

Tots els “Amics” tenen dret a ĉsser anunciats gratuitament 

un cop a l'any en la revista. 

Esperantista: retén curosament els seus noms. 
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EN DEFENDO DE LA KATALUNA LINGVO 

Zaragoza, 23-9-31, 

S-ro. Jaume Grau Casas. 

Direktoro de “Kataluna Esperantisto”. 

Kara samideano: 
Mi ĵus ricevis vian leteron de la 21 de la nuna monato, kiun 

mi respondos amplekse tuj kiam la libertempo permesos al mi. 
Nune, nur tiujn vortojn: Mi intencis ĝeni neniun. Se vi aŭ 

alia, tial ke oni ne komprenis la veran tendencon de miaj vortoj, 

sentis sin ĝenata, mi multe bedaŭras kaj petegas al ĉiuj koran par- 

donon. 
Mi finas ripetante frazon publikigitan ĉe la malfeliĉa artiko- 

laĉo: “Mi plezurege perdus mian kastilan lingvon, se iun tagon ni 
ĉiuj ellitiĝus parolante unikan lingvon... la katalunan...” 

Nove pardonon kaj estu certa pri la alta estimo de via sindo- 
nema. — J. 0. 

Sron. J. O. ni persone konis dum la tagoj, kiujn ni pasigis en 
Zaragoza ĉe la starigo de Hispana Esperantista Konfederacio en 
pasinta Oktobro, kaj jam tiam li klarigis al ni la signifon de lia 

artikolo “En kiu jarcento ni vivas?”, kiu alie nur celis ironie pen» 
tri nuntempan lingvodiversecon. Sro. J. O., kiu okupas gravan pos- 
tenon ĉe la hispana esperanto-movado, estas unu el la legintoj kaj 

admirantoj de la verko “Kataluna Antologio” el kiu li eltiris an- 
koraŭ duoblan respekton por la kataluna afero. 

E, Capdevila, sekr. de I'Redakcio. 

ALFONS SABADELL 

Ni ricevis la doloran sciigon, ke nia malnova samideano Alfons 

Sabadell mortis en Italujo, kien li transloĝiĝis antaŭ nelonge. 

Li estis Lingva Komitatano de antaŭ multaj jaroj, tradukis di- 

versajn verkojn de la kataluna dramisto Santiago Rossinyol, par- 

toprenis en la organizado de la V-a Universala Kongreso en Bar- 

celona, kaj konservis la voĉon de nia Majstro en unika fonograf- 

cilindro, kiun lastatempe li transdonis al la “Kataluna Esperan- 

tista Federacio”. Dank” al tio, nia KEF povis eldoni la 50 gramo- 

fondiskojn enhavantajn saluton de D-ro Zamenhof al la Barcelo- 

naj esperantistoj kaj dankparoladeton al la aranĝintoj de la Kvina 

kongreso. 

Kvankam, en la lastaj jaroj, Alfons Sabadell ne aktive parto- 

prenis la movadon —li estis preskaŭ sepdekjarulo—, lia perdo tre 

dolorigas la koron! de ĉiuj katalunaj esperantistoj. 

Al lia familio ni esprimas nian sinceran kondolencon.
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BONA VIRO KAJ LIA FILO | 

fragmento de “Grafo Lucanor” 

—S injoro grafo Lukanor —diris foje Patronio,—bona viro, ter- 
kulturisto, havis fraŭlan filon, tre lertan, al kiu la patro, lacigite 
de la maljunecaj malhelpoj, deziris transdoni la hejman mastruma- 

don. Sed li tion ne kuraĝis, ĉar la knabo, tre malkonfidema pri 

siaj propraj iniciatoj, sin lasis tamen regi de la konsilo de la 
lasta homo, kiun lij renkontis; kaj, ĉar la opinioj estas tiel malsa- s 

maj kiel la homoj estas, kredis prave la patro ke, se la knabo re- 

gos, ĉio estos fari kaj malfari en lia bieno. La vinberujaroj estos 
destinataj al plugtero, tiam, kiami iu tiel konsilos; la herbejojn oni I 

igos arbaro, kaj legomĝardeno la olivarbarojn. 
Pro la deziro, ke la knabo lernu sin regi per sia propra ideo 

kaj ne estu ludilo de malpropraj opinioj, ian ajn foiran tagon la 
bona viro decidis iri en la apudan urbon, kun sia filo, kun) la pre- 

teksto akiri kelkajn bezonatajn. aferojn. 

Ili ekmarŝis, kondukante antaŭ si azeneton, sur kiun, oni ŝar- 

ĝos la aĉetaĵojn. Malmulte da tempo poste, ili preterpasis aron da 
terlaboristoj venantaj el la urbo. Ili sin reciproke salutis per unu 
“Sanktan kaj bonan tagon”, kaj tuj kiam ili pasis, diris la bona | 
viro al sia filo: | 

—Haltu momente kaj aŭskultu tion, kion ili parolas. 
La vojirantoj diris, meze de ridoj kaj ŝercoj: 
—Jen bona paro da malsaĝuloj; ambaŭ piedirantaj kaj la azeno 

sen ŝarĝo. ; 
Kion ci pensas pri tio?— demandis la bona viro. 
—Ke ili diras veron—respondis la fraŭlo;j—ĉar la azeno ne es- 

tas ŝarĝita, ni ne estas pravaj piediri ambaŭ. 
—Do rajdu sur ĝi— ordonis la patro. 

Ili daŭrigis sian iradon, je sufiĉe longa spaco, ĝis ili preter- 
pasis alian aron da vojaĝantoj. Ili sin salutis reciproke per la 
“Sanktan kaj bonan tagon”, kaj tuj, kiam ili preterpasis, diris la 
bona viro al sia filo: 

—Haltu momente kaj aŭskultu tion, kion ili parolas. 

La pasintoj diris: Neniam oni vidis tian agon; la laca malju- 
nulo piede, kaj la fortika fraŭlo rajde. 

Kion ci pensas pri tio?— demandis la bona viro. 
—Ke ili estas pravaj—respondis la fraŭlo—ĉar la penoj pli 

konvenas al la freŝaj fortoj, ol al tiuj de la jaroj lacigitaj. 
—hDo malsupreniru, ĉar mi rajdos sur la azeno. 
Tiel ili faris, kaj tiamaniere ili vojiris antaŭen, ĝis kiam ili 

trovis novan aron da vilaĝanoj. Ili sin salutis per tiu “Bonan kaj 
sanktan tagon”, kaj tuj, kiam ili preterpasis, lal viro diris al sia 
filo; 

—Haltu momente kaj aŭskultu tion, kion ili parolas. 
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La plugistoj diris: 
—Ĉu vi vidis? La malforta fraŭleto piede, kaj la forta viro, 

kutimiĝinta al ĉiaj mondaj penoj, rajde. 

—Kion ci pensas pri tio?— demandis la bona viro. 
—Ke ili estas pravaj —respondis la knabo— ĉar tiu, kiu pli 

longe estas kutimiĝinta al ĉiaj penoj kaj laboroj... 

—Do metu vin malantaŭ min, sur la postaĵon. 

Tion faris la filo kaj ili daŭrigis tiel, kelkan tempon, ĝis ili 

trovis novan aron da kamparanoj. Ili sin salutis per “Sanktan kaj 
bonan tagon”, kaj tuj, kiam la kamparanoj preterpasis, la bona 

viro diris al sia filo: 
—Haltu momente kaj ni aŭdu tion, kion ili diras. 

La kamparanoj diris: —Jen bona paro da mallertuloj; ili elkre- 

vigos la azeneton, antaŭ ol fini la vojiron. 
—Kion pri tio ci pensas? 
—Ke ili ne eraras —respondis la fraŭlo—, ĉar tiel malforta estas 

la azeno, ke, kun ni ambaŭ sur la lumboj, apenaŭ ĝi povas fari 
paŝon. 

Haltigis tiam la bona viro la rajdbeston, turnis sin malantaŭen, 
kaj, alparolante la filon, li diris: 

—Ci diru al mi, kiu estas prava, kaj kies opinion ci obeos. Ĉar 
el nia hejmo ni eliris la du piede, kaj ne mankis iu, kiu nin ma- 

llaŭdis, pro tio ke ni kondukas la azenon sen rajdanto; ci rajdis 

poste, kaj estis iu, kiu ne konformiĝas al la fakto ke/la junulo raj- 

das, dum la maljunulo piediras; alia trovis malprava la kontraŭan 

agon, kiam mi okupis la azenselon; kaj, fine, malplaĉis al alia ke 

ni du nin metits sur la dorson de la besto. Kaj tiujn opiniojn ci pre- 
nis, unu post alia, kiel ciajn. Kion ni povios fari, ke ĝi estu ŝatata 
de ĉiuj? Nu, mia filo, ni faru la bonon laŭ nia konscienco, kaj ni 

malestimu la babiladon de la mondo. Tial, ĉar mi kredas tion justa, 

mi rajdos kaj ci kondukos la rajdbeston. 

—Do ni iru, hop! 

INFANTE DON JUAN MANUEL (1282-1348) 

Trad. el la hispana: AMALIA NUNEZ 

A. 8. CENTRA ESPERANTO LIBREJO 

En la jara ĝenerala kunveno de akciuloj de la Akcia Societo 
“Centra Esperanto Librejo” en Hago (Nederlando), okazinta la 27- 
an de Februaro, la bilanco kaj la konto de perdoj kaj profitoj estis 
aprobataj kaj la dividendo pri 1931 fiksata je 7 90 (kiel antaŭan 
jaron). Kiel komisaro estis reelektita S-ro J. L. Bruyn. 

Konforme al la statuto la kunveno priparolis la dividon de la 
plia profito kaj decidis donaci 102.53 guldenojn al la komitato por 

la starigo de la Zamenhofa monumento en Bjalistok (Polujo).
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DEMANDO DE CIFEROJ 

“Emin'kaptita!” Tra Stambul' subite kuras famo... 
Rabiston spitan vidi la regnestro ekdeziris. 
Eminon oni al palac' kondukis. Al sultano 
sentime proksimiĝis li kaj jenajn vortojn diris: 

“Egale estas ambaŭ ni laŭ kruelec' sultanoj. 

Al mia nom', al via nom' la glor' sin same ligas, 

Je fortikaĵoj ĉasas vi kaj mi—je karavanoj, 
Mi domojn kaj vi regnojn, sed ni ambaŭ ruinigas. 

Mi kaj vi same, vivas per bataloj, militiroj 

Mi sola iras, kaj vi kun soldatoj kaj veziroj. 
Demando de ciferoj: jen la diferenco tuta. 

Se milojn da kanonoj kaj pafiloj mi disponus, 
sendube, ke mi, kiel vi sur seĝ' kalifa tronus... 

Nun, se vi volas, sendu min al loko ekzekuta!” 

STOJAN MIKAILOVSKI 

El la bulgara lingvo trad.: Ivan H. KRESTANOV 

L'ESPERANTO MARXA 

Atenes. — El ministre d'Instrucció Pública insisteix, en una no- 

va circular, a recomanar als inspectors generals d'escoles que fa- 
cilitin l'ensenyament de l'ESPERANTO a les escoles "per la im- 

portància que diàriament obté en el món civilitzat la llengua inter- 
nacional Esperanto". 

Cagnes-sur-Mer. — L'exemple d'usar VESPERANTO per a les 

senyals de tràfic donat per l'Ajuntament de Cannes ha estat imitat 

per la pintoresca població de Cagnes-sur-Mer, situada entre Cannes 
i Niça. S'han fixat ja els primers pals indicadors com "Halto por 

Aŭtobusoj” i altres. També l'alcalde vol donar el nom de Doctor 
Zamenhof a un carrer de la vila. 

Lyon. — L'Ajuntament d'aquesta ciutat, presidit pel senyor Her- 

riot, ex-cap de ministeri i ex-ministre d'Instrucció Pública, unàni- 
mament va prendre l'acord d'exposar públicament el desig d'aconse- 
lar que l'ensenyament de l'ESPERANTO sigui obligatori en totes 

les escoles d'arreu del món. 
Odessa (Ucrània). L'Editorial de l'Estat d'Ucrània prepara l'e- 

dició, en ESPERANTO, d'una antologia d'escriptors ucranians. 

Osaka (Jap6). — La important estació radio-telefònica d'Osala 
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QUESTIO DE XIFRES 

“Emin ĉs pres!” Per tot Stambul de sobte el rumor corre... 

Esguardà el tan temut bandit el rei ara reclama. 
Emín, conduit al davant del Sultan, se li ocorre 

parlar-li sense gens de temença. Així exclama: 

"Igualment som tots dos sultans en crueltats, vileses. 

El meu nom, el teu nom coberts de glòries endevines. 

Caço caravanes, com tu conquistes fortaleses. 

Jo cases, tu regnes: tots dos convertim en ruines. 

Jo i tu vivim ensems, amic, del lluità amb ferotgia. 

Jo vaig sol, tu de soldats i visirs en companyia. 
Qiestió de xifres: vet aquí la sola diferència. 

Si milers de fusells, canons, ara aquí jo tenia, 
sens cap dubte com tu al tron dels califes seuria... 
Ara, a l'execució, si vols, envia'm sens clemèncial" 

Traduit de l'esperanto al català per JAUME GRAU CASES. 

va radiar durant els dos mesos darrers de l'any 1931 un curs d'Es- 
peranto. 

La radiació del dit curs fou un èxit, puix calgué fer DUES edi- 

cions (uns 18.000 exemplars) de la gramàtica amb què se seguia el 
curs. A més, el nombre d'alumnes que enviaren els dictats per a 

prendre part en els exàmens va pujar la xifra de MIL DOS CENTS. 
Praga. — El ministre de Comunicacions Postals i Telegràfiques, 

en decret del darrer desembre, permet l'ús de l'ESPERANTO en 

les emissions dels ràdio-aficionats "puix cal considerar-la com a 
llengua clara". 

Varsovia —El segon mĉs important diari per a metges “Kvar- 
talni Klinicgny”, des d'ara, despres dels articles originals, afegeix 
un resum dels mateixos en ESPERANTO. 

ASSEMBLEA GENERAL DE K. E. F. 

D'acord en allò que disposa l'article cinquè dels reglaments de 

la Federació Esperantista Catalana, el Consell Directiu de la ma- 

teixa ha fixat el dia 22 de Maig vinent, a dos quarts d'onze del 

matí, la qual tindrà lloc sota l'ordre del dia, que oportunament es 

comunicarà a tots els federats.
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Ni represas kun ĝojo artikolon kaj leteron, kiujn sendis al ni 

la senlaca samideano pastro Font Giralt, entuziasmigita simpa- 
tianto de la pacifista movado. 

PACIFISTAJ GLUMARKOJ EN ESPERANTO 

La INTERNACIA LIGO de VIRINOJ por PACO kaj LIBE- 
RECO ĉiam klopodas fervore por pli da justeco en la mondo; la 
aktualaj problemoj, kaptas ĝian atenton. La senarmiga konferenco 

nun estas la ĉefa prizorgo de la tuta mondo. La franca sekcio de 

tiu ĉi ligo laboras en Francujo por efektivigi senarmigon. Ĝiaj 
estrinoj iniciatis presigi glumarkojn, kiuj rondiros tra la tuta 

mondo. La markoj estas presitaj en tri lingvoj: germana, angla, 

kaj franca, sed por doni la plej eblan internaciecon al la propa- 
gando, la francaj estrinoj, kiuj estas tute favoraj al Esperanto, 
presigis ankoraŭ glumarkojn en Esperanto. 

En Francujo oni volas enkonduki Esperanton en tiu ligo kaj 
starigi dum 1933, internacian somerkurson, kie oni uzos nur Espe- 

ranton. 

Kuraĝigu tiujn estrinojn aĉetante grandkvante glumarkojn, 
La bildon desegnis famkonata artisto Paul Colin. Ĝi montras du 

epokojn; Homo kun bajoneto, sed.. bandaĝita kapo, aspektanta 
kiel mortanto; ĝi indikas la nunan staton, kun armiloj, sed..., ma- 

lantaŭe, konture ekaperas pura vizaĝo kun olivbranĉeto... estas la 
estonta stato!!!: la paca regno per senarmigo!!! 

Ĉiu marko kostas O frankon 10 centimojn. 

Ĉiu folio; 4 francajn frankojn, Kaj ili estas haveblaj ĉe K. E. F. 

Fragmento de letero de Sino. Borel al Ptro. Font Giralt. 
“Mia amikino Sino. Guinaud deziras ke mi sendu al vi tiun ĉi 

artikoleton, kiun ŝi pretigis por propagandi nian porpacan glumar- 
kon. Ŝi esperas ke vi bonvolos mendi kelkajn foliojn, vendotaj en 
via lando. Kompreneble mi ankaŭ ĝojus se vi povus tion fari... sed 
ĉu vi povos?!!!... ni treege dezirus sukceson al tia entrepreno. Kaj 
ĉar nur esperantistoj povas ĝin aĉeti ni jam sendis certan kvan- 
ton al Ĉeĥoslovakujo. Hungarujo, Nederlando, Svisujo, Svedujo, 
Anglujo, Germanujo, sed en via lando, krom vi, ni konas neniun... 
Bonvolu senkulpigi nian troan postulecon... sed tamen.., komprenu, 
ke nur por grava celo ni kuraĝas vin tedi.” 

VOJAĜO AL PARIZO 

La Orienta Esperantista Federacio voĉdonis la Komitaton por 
la aranĝo de la karavano kiu ĉeestos la proksiman universalan Kon- 

greson de Esperanto okazonta en Parizo. 
La Komitato jam komencis labori kaj jam nun ĝi faras klopo- 

dojn por atingi rabaton „en la fervojoj. 
Ĉiu kiu deziros informojn pri la aranĝoj, bonvolu sin turni al 

la Sekretario S-ro Andres Pifo Alegret, Strt. Colon, 24, Valencia. 
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BIBLIOGRAFIO 

Kataluza Antologio, dua eldono, verko rekompencita de la “Es- 
perantista Akademio”, 416-paĝa volumo, 22 x 16 cm., kompilita 
kaj plejparte tradukita de Jaume Grau Casas, L. K. Eldonis: “Edi- 
torial Ibèrica", str. Londres, 188, Barcelona. Prezo: 10 pesetoj. 

Dua eldono de tiu ĉi grava verko fariĝis necesa jam antaŭ 4 
jaroj pro la rapida elvendiĝo de la unua eldono, kiu estis la tiu- 
tempa revelacio ĉe la literaturamantoj de nia movado, kiuj anko- 
raŭ ne estis vidintaj similan antologian verkon en esperanto. Ne 

vane ĝi meritis rekompencon de la Akademio. 

Kiu kuraĝus fari kritikan recenzon de tiu ĉi verko, kiu meri- 
tis siatempe, kaj nuntempe ankaŭ pro tiu ĉi dua eldono, entuzias- 
migitajn laŭdojn de la plej kleraj literaturistoj kaj eminentaj pio- 

niroj? 

Kvankam tiu ĉi demando kapablas malstreĉigi la cerbon Kaj 
senmovigi la plumon al iu ajn kompetenta recenzisto, almenaŭ 

restas al ni, tial ke ni estas katalunlingvanoj kaj konas la katalun- 
lingvan literaturon, la espero diri ion novan, ankoraŭ nediritan, 

pri la elektitaj pecoj kaj tradukoj, pri kiuj ni nur povas malsekre- 
tigi, ke ili faligis nin en admiron. 

La plej kolosan laboron ni ŝuldas al la kompilinto, kiu elektis 
por si la plej malfacilan parton ĉe la tradukado. Kaj ne nur kiel 
simpla tradukisto li sukcesis, sed ankaŭ kiel literatura historiisto. 

Nur dank” al sia erudiciemo li majstre klarigas, en rezuma formo, 

la katalunan lingvon, kulturon kaj literaturan disvolviĝon, de la 

eknaskiĝo ĝis la nuntempo. Kiom da katalunoj ĝojus se ili havus 
en sia propra lingvo la literaturan historian resumon de “Kataluna 

Antologio”, kiu okupas multajn paĝojn. 

Apartan mencion meritas la laboro farita ĉe traduko de la ver- 
saĵoj, kiuj estas senriproĉe fidelaj al la originalo. Fratoj Josep 

kaj Jaume Grau Casas, ambaŭ Lingva-Komitatanoj, preskaŭ duo- 

nigis al si tiun ĉi malfacilan taskon, kiu tiom meritigas iliajn tra- 

dukojn. Speciale elstaras, pro sia malfacila tradukebleco, la meze- 

pokaj poeziaĵoj kaj popolkantoj, kies respektivaj tradukoj trans- 

saltis ĉiujn malfacilaĵojn post peniga laboro. Nur tiel la nekata- 

luna samideanaro povos ĝui la legadon de kelkaj poezioj kaj frag- 
mentigitaj noveloj de la katalunaj klasikuloj de la VXa jarcento, 

epoko nomata de la “nacia formiĝo”. 

La elekto kaj kronologia ordigo de la modernaj aŭtoroj estas 
nova sukceso de la aŭtoro de “Amaj Poemoj”, kiu sciis taksi la 

literaturan valoron de la verkistoj antaŭaj al Jacint Verdaguer, 

kaj ne katalogis ilin en sian Antologion, kiu alie devus esti trioble 

pli ampleksa se ankaŭ oni estus enmetinta la plej nuntempajn ka- 

talunajn verkistojn. S-ro Grau Casas prezentas al ni en sia anto- 

logio nur tiujn aŭtorojn, kiuj post la revekiĝo de nia lingvo en 

 



118 KATALUNA ESPERANTISTO 

la pasinta jarcento donis al ĝi riĉan floradon kaj prosperon, kiu 
kondukis ĝin al la stadio de la kulturlingvoj de Eŭropo. 

La plej bonaj literaturistoj estas abunde tradukataj. Ĉe la vicoj 
de la poetoj staras la du famaj trioj de la revekiĝo kaj de la matu- 
raĝo: Verdaguer-Maragall-Guimera, apartenantaj al la pasinta jar- 
cento, kaj Guasch-Carner-Segarra, tri princoj de poezio de la nun- 
tempa kataluna lingvo. Ĉe la prozistoj ni trovas ĉiujn aŭtorojn 
plej konatajn de la katalunaj legantoj. Tre longe estus citi ilin. 

La dua eldono de “Kataluna Antologio” enhavas tri novajn aŭ- 
torojn, kiuj povis esti enmetataj dank” al la forigo de dek melo- 
dioj, kiuj antaŭe akompanis la tekston de la popolkantoj. 

La komprenebla lingvaĵo kaj klara stilo de la teksto faras tiun 
ĉi verkon unu el la plej rekomendindaj pro la klasika kaj funda- 
menta esperanto uzata. Ni deziras al la verko similan elĉerpiĝon, 
kian havis la unua eldono, kaj ke ĝi alportu ekster Katalunujo 
tiun freŝan senton de amo kaj solidareco de nia katalunaj gento 
por tiuj popoloj, al kiuj ankoraŭ dum la XX-a jarcento pezas la 
katenoj de ies subpremo. 

“Socialismo”, poemo de Aleksandro Bezimenskij. Tradukis el 

rusa ligvo N. V. Nekrasov. Eldono de Ekrelo, Lobauerstr., 31, 

Leipzig-N. 24. Broŝuro 40-paĝa, 16 1/2 x 12 cm., prezo 0,35 gmk. 
Bezimenskij estas juna poeto kiu konvertiĝis al la komunismo 

post la revolucio kiun gvidis Lenin. Li ĉerpas sian inspiron por 
verki la poemon “Socialismo” el la. febra laborado por finatingi 

la tiom sopiratan kvinjaran planon de Stalin. Kelkfoje la poemo 

tiom forte pulsas, ke cni sentas sin katenita de ĝiaj jen longe, jen 
mallonge sin etendantaj verslinioj. 

Du mallongaj versaĵoj finas la klasbatalan poemverketon: “Pa- 
trino” kaj “Partibileto n.” 224.332”. Ambaŭ estas inspiritaj kaj sen- 

toplenaj. ĉefe la lasta, kiu plendas pro la morto de la ĉefgvidinto 
de la rusaj komunistoj; Lenin. 

N. V. Nekrasov, la tradukinto, bonega poeto esperantlingva, 

kiu diversfoje honoris niajn paĝojn per siaj versaĵoj, faris tradu- 
kon aparte meritan pro ĝia rimriĉeco. 

La Himno, novelaro originale verkita de M. Ljubin. Eldonis 

Ekrelo en 36-paĝa broŝuro, 16 1/2 x 12 cm, Prezo: 0'30 gmk. 
Iun tagon esperantista komunisto provis konvinki nin pri kel- 

kaj novaĵoj enkondukitaj en la gramatikon de nia lingvo. Li aser- 
tis, ke la proleta movado iel influas kelkajn aspektojn de la kla- 
sika kulturvivo, eĉ tiujn ŝajne neŝanĝeblajn, kiel la gramatiko mem. 

Ni ne vane rifuzis similajn asertojn, La Himno kontraŭdiras la 
pretenditajn influojn. Tiu ĉi verketo bone anstataŭas, ĉe komu- 

nista reĝimo, tiun tiel konatan literaturon por la! lernejinfanoj. La 
sama pedagogia celo kaj procedo, nur kun la oportuna ŝanĝo de la 

aktoroj kaj temoj. 
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M. Ljubin, por ni ankoraŭ nekonata verkisto, sukcesis en tiu 
ĉi verketo kiel literaturisto kaj stilisto. “La Himno” estas unu 
el la diversaj rakontoj, kiuj konsistigas la verketon, kiu pentras 
per kruda ironio tumulton en karcero. “Kamarado Bojko”, pro sia 
interesa altiro, pensigas pri “La nigra virino” aŭ similaj rakontoj. 

La stilo estas klara kaj facile esprimas la penson de la aŭtoro, 
Nur meritas riproĉon la uzo de “eventaĵo” anstataŭ “eventualaĵo” ; 
“teroro” anstataŭ “teruro”. Preseraroj forestas, nur nerimarkitan 
vi trovos sur paĝo 28; “sencermonia”. 

Edca. 

ŜIRKALENDARO POR 1932 

Praktika mur- kaj tablo-kalendaro kun semajnfolioj. La nunjara 

kalendaro estas multe pli valora ol la pasintjara. Ĝi enhavas utilajn 
indikojn, artikolojn, poemojn, pli ol 100 anekdotojn, spritaĵojn, ri- 
digajn preserarojn, humorbildojn (ĝi estas precipe dediĉita al la 

bonhumoro): kaj amason da bonaj konsiloj por esperantistoj, parte 
en formo de sentenco, ekz.: Toleremuloj estu ja ni, ĉiam laboru 

en harmoni”! —— Cu britoj, francoj, germanoj — ni estu samidea- 
noj! — — La kalendaro kostas, kiel murkalendaro, gmk. 1.50; kiel 

tablokalendaro, kun metala submetaĵo. gmk. 3.20. 

FLORENCE BARKER: LA LINGVO DE LA BESTOJ 

Prelego farita dum kunsido de “Amikoj al la Bestoj” en Ko- 
legio Christ Church, Oxford, ĉe la 22-a. Universala Kongreso de 

Esperanto. Kun portreto de la hundino Chum. 24 paĝoj. 10,5 x 15 
cm. Broŝurita. Prezo gmk. 0725. Propra eldono de la aŭtorino. 

SIGELMARKOJ KUN PROPAGANDOTEKSTO POR 

ESPERANTO 

En lingvoj angla, Esperanta, franca, germana, hispana kaj sveda. 

Trikolore presitaj. Ĉiu lingvo en aliaj koloroj. En folioj po ok 

markoj tekstantaj pri radio, transoceana aviado, fervoja kaj aŭto- 

mobila trafikoj, sporto, turismo kaj internacia komerco. La tekstoj 

harmonias kun rilataj vinjetoj. Unuopa marko 3,5 x 5 cm. Prezo: 

10 folioj gmk, 0'55 afrankite, 70 folioj gmk. 3730 afrankite. Ĉiuj 

estas eldonitaj kaj haveblaj ĉe “Heroldo de Esperanto”, Briisseler 

Strasse 94, K6ln, Germanujo.
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ENLANDA KRONIKO 

Barcelona.—Viglan agadon malvolvas la junaj esperantistoj de 

la grupo “Paco kaj amo” dum la komencanta nova jaro. 

Komence de Aprilo estos klarigataj tri kursoj, gvidataj de niaj 

konataj samideanoj J. Alberich, D. Massachs kaj S. Alberich. 
Ni ŝuldas tiun-ĉi brilan laboron al la nova komitato, kiu de- 

post la ĝenerala kunveno okazinta la 17-an de Januaro estas la 

jena: Prezidanto, P. Casanellas; vicprezidanto, V, Mestres; sekre- 
tario, S. Alberich; vicsekretario, R. Fernindez; kasisto, M, Pruja; 

kalkulisto, J. Marimon; bibliotekisto, J. Nagore; voĉdonantoj, 
E. Garcia, A. Múfiiz, L. Nagore, kaj M. Múfiiz. 

— La grupo “Nova Sento”, malgraŭ la ejaj ŝanĝoj kiujn ĝi 
estis devigata fari, ne perdas sian tradician entuziasmon kaj ĝi jam 

preparas novajn kursojn por la monato Aprilo. Kiel varbilo por 

la anoncitaj esperanto-kursoj, i. a., oni aranĝos paroladon de la 
konata geologo Albert Carsi. La kursoj kaj propagandaj vesperoj 
okazos en la nova ejo de la grupo, strato Llull, 210. 

En la ĝenerala kunveno de tiu-ĉi grupo, okazinta la 17-ani de Fe- 

bruaro, estis elektata la jena komitato: Prezidanto, J. Llorens; 
vicprezidanto, P. Noguera; sekretario, A. Pujol; vicsekretario, 
J. Bonet; kasisto, R. Burgada; kalkulisto, E. Gili; bibliotekisto, 

I. Gil; voĉdonantoj, B. Zanon, F. Peŭa, M. Peris, kaj A. Boronat. 

— Okaze de la XXIII-a datreveno de la fondo de la grupo | 
“Barcelona Stelo', oni aranĝis amuzan vesperon, kiu okazos la 
24-an de Aprilo ĉe la teatro de “Cooperativa La Barcelonesa”, 

Urgell, 180 (ejo de la grupo). La fama kantista rondo “La Vio- 

leta d'en Clave” partoprenos la feston kaj kantos nian himnon 

“La Espero”. 
Krom la elementa kurso gvidata de fraŭlino R. Forment, funk- 

cias en tiu-ĉi grupo supera kurso gvidata de ĝia sekretario R. 
Moret. 

Vendrell—La malnovaj samideanoj de la grupo “Frateco” suk- 
cesis enmeti en la ciklon de paroladoj, organizitaj de “La Lira 
Vendrellenca”, propagandan paroladon por-esperantan. 

Nia amiko Jaume Grau Casas, kiu prizorgis la nomitan parola- 
don, disertaciis dum la 23-a de Januaro pri “L'Esperanto creador 
d'una cultura internacional”, kaj ĉe la fino li estis varme aplaŭdata 
de la multnombra ĉeestantaro kiu plenigis la vastan salonon de 
“La Lira Vendrellenca”. 

Post la parolado, S-ro. Grau, kiu restis admirata de la espe- 
rantemo de la Vendrell-anoj, interparolis kun niaj ĉi-tieaj sami- 
deanoj pri la ebleco organizi tie, dum la venonta jaro, niajn Flo- 
rajn Ludojn kaj Kongreson. Tiu-ĉi propono estis ĝoje akceptata 
por pristudo de la anoj de “Frateco”, kiuj esperas baldaŭ labori 
tiucele. 
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Esperantistes de parla catalana: 

Ens cal la vostra col'laboració per mantenir l'estructuració 

actual del moviment esperantista. 

Adheriu-vos, doncs, a la 

Federació Esperantista Catalana 

i a la vegada feu-vos abonat del seu òrgan oficial 

Rataluna Esperantisto 

Per a ésser soci de la Federació cal pegar la segient quota: 

1:80 pessetes a l'any els federats que pertanyin a un grup 

esperantista organitzat. 

3'10 pessetes a l'any els isolats, (Individus no agrupats). 

La Federació Esperantista Catalana paga, per cada un dels 

seus adherits, 60 cèntims a l'any a la Confederació Espe- 

rantista Espanyola, de recent fundació. 

Subscripció a la revista Kataluna Esperantisto val à pessetes 

a la Península i 4 pessetes per a l'estranger. 

  

Envieu l'import de les quotes per girepostal o en segells de 

correus a l'adreça de la Fed. Espta. Catalana: 

Carrer València, 245. - - Barcelona



  

  

LINGUAPHONE 
estas la plene scienca metodo por lernado kaj lernigado de 

ES P EA NT Q 

kaj aliaj lingvoj praktike. 

. Estas libroj kun ilustraĵoj kaj traduko por la vido kaj kom- 
preno. 

Estas idisko! LT do Edmond Privat = la aŭdo, ripe- 
tado kaj lerna 

Petu senpagan propagando-broŝuron = ameigan: Sciigu 
viajn nomon kaj adreson al, 

LINGUAPHONE INSTITUTE en Barcelona 

strato Valĉncia, 245, Poŝtkesto, 319. 

Verkoj de J. BREMON MASGRAU 

“Gramatica y vocabulario de Esperanto” 

Editorial Atlante, Barcelona 

“gQuiere usted aprender Esperanto?” 

Manual de conversació. Editorial Atlante 

RATALUNA SLOSILO 

Eldonita de K. E. F. 

“HEJMA PROZO” 

Libreja Fako de Heroldo de Esperanto    



Run NA 
ES SPERANTISTo 

MONATA GAZETO 

Organo de la KATHDUNA ESPERANTISTA FEDERACIO 

kaj de la INTERNACIAJ FLORAJ LUNOJ 

«Jo no crec pas solament possible una 

llengua universal, sinó que encara estic 

segur que ella es difondrà ràpidament per 

la terra». 

René Descartes (1626) 

MAJO-JUNIO 1952 . N-ROJ 182-185  



Hi ha una manera indirecta de protegir a la 

Federacio Esperantista Catalana: 
Comprar les coses que ella patrocina. 

Kataluna Antologio 
(segona edició) 

Antologia de poetes i prosistes catalans en Espe- 

ranio. - 416 pàgines de text. - Preu: 10 pessetes. | 

Primer Manual de la Llengua 

Auxihar Internacional Esperanto 

Edició de 4.000 follets al preu de 25 cents. exem~- 

plar. - Comandes des de 25 exemplars, 20 Ple 

de rebaixa. 

Zamenhof -disho 
Disc fonogràtic amb la veu del Mestre, impres- 

sionada amb motiu del 5.“ Congres Universal 

d'Esperanto a Barcelona en 1909. 

L'únic disc al món que guarda la veu de l'autor 

de l'Esperanto. 

Edició única de 50 discos! 

Preu: 10 pessetes. - (Despeses d'embalatge 

i transport apart). 

  Adreceu-vos a 

CARRER VALENCIA, 245. - - BARCELONA 

   



  

MAJO ~ JUNIO 1982 N-ROJ 182-185 

PS NA 
(E/PERANTI(To 

OFICIALA ORGANO 
DE LA 

KATALUNA ESPERANTISTA FEDERACIO 
KAJ DE LA INTERNACIAJ FLORAJ LUDOJ 

    

So E dojo ADRESO: 
Zksterlande: esetoj ros x= ENANĜENIDOA feaeloj Valencia, 245- BARCELONA 

EGALECO, FRATECO KAJ JUSTECO EN ESPERANTUJO 

Malgraŭ ke en mia nacia lingvo, kataluna, jam verkis kaj paro- 
ladis pri scienco, filozofio, mistiko kaj teologio, Ramon Llull, en 
la 13a. jarcento, por internacia publiko; malgraŭ ke la fundamen- 
ta libro por veturmara leĝaro por la tuta mondo, “Consolat de 

Mar”, estas verkita en kataluna lingvo en la 15-a. jarcento; mal- 
graŭ ke la kataluna lingvo postvivis ĵarcertajn persekutojn de 
politikoj favoraj al la itala, franca kaj hispana lingvoj kontraŭ la 
kataluna, kiu tamen hodiaŭ estas tre vigla, mi ne povas, mi ne de- 
vas uzi ĝin en internacia konferenco; sed ankaŭ francoj, hispan- 

lingvanoj aŭ angloj ne devas uzi sian nacian lingvon. La devo 
por mi estas devo por ciuj. Internacian konferencon ni ĉiuj devas 

partopreni en internacia lingvo, dua komuna helpa lingvo. Mi ĝoju 

pri tiu justeco kiun ni ŝuldas al genia aŭtoro de Esperanto. Be- 

daŭrinde ankoraŭ en la Ligo de Nacioj ne reĝas lingva justeco, 

nek ĉiu uzas sian nacian lingvon, nek ĉiu uzas neŭtralan komu- 

nan esprimilon. Ni devas klopodi por disvastigado de la Zamen- 

hofa neŭtrala lingva fundamento. Ni devas organizi internaciajn 

Esperanto-konferencojn pri ĉiuj fakoj. 

Lingva justeco fariĝu por ĉio kaj por ĉiu universala, ĉar nur 

justeco estas firma bazo por paco inter homoj kaj popoloj. 

LINGVOJ KAJ AŬTOROJ 

Sed Zamenhof ne nur celis lingvan justecon; ankaŭ lingvan 

ĝustecon, korektecon, purecon! 

ĉar lingvo estas la vera instrumento de kulturo, kulturo difek- 

tiĝas laŭ la difektiĝo de la lingvo. 

Aŭtoroj atentu!
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Lingvo klara, preciza, korekta helpas kaj impresas tiujn kvali- 

tojn al la kulturo por kiu ĝi estas utiligata. 
Ni scias ke kvalitoj kaj difektiĝoj de lingvo ne dependas de la 

lingvo mem, ke ĝi ne vivas sen popolo kiu uzas ĝin. Tial vere ne 
ekzistas lingvoj riĉaj aŭ malriĉaj, belaj aŭ malbelaj, mildaj aŭ 

akraj. Estas aŭtoroj kiuj bone aŭ malbone konas lingvon, aŭtoroj 

kiuj verkas aŭ paroladas en pura, riĉa, bela aŭ milda esprimma- 

niero, kaj aliaj kiuj uzas konfuzan, malriĉan, malbelan aŭ akran 

esprimaron. Kaj tio okazas ĉe iu kaj alia lingvoj. 
Estas, do, grave, celi edukadon de ĉiuj infanoj, de ĉiuj homoj, 

lingvan kaj psikologian, moralan kaj sciencan, kaj ĉiuj lingvoj es- 
tos bonaj, kiam ĉiuj parolos korekte, konscie, bone! 

Delfi DALMAU 

NOUS PROTECTORS DE “KATALUNA ESPERANTISTO" 

La reaparició de la nostra revista ha estat objecte de mostres 
de simpatia per una gran part dels nostres antics amics, que no 

han dubtat un moment a enviar la seva adhesió, quan han consta- 
tat que nosaltres continuem seguint fidels al camí que vint anys 
enrera ens traçà l'antic samideano F. Pujolà i Vallès, eminent es- 
criptor català i prohom catalanista. 

Dues adhesions ens vénen de dues ciutats memorables per a 

l'esperantisme català: Tarrassa i Girona. Dos capdavanters de la 
llengua del doctor Zamenhoi, que l'han enriquida amb immillora- 

bies traduccions. Els nostres amics Marian Solà i pastro Josep 
Casanovas, vet-aci els nous ingressats a la llista d'“Amics de Ka- 
taluna Esperantisto”. 

Donem-los, doncs, la benvinguda, i esperem que altres sami- 

deanos cuitaran a enrolar-se a la creixent llista d'aquests Amics, 

mercès a l'ajuda dels quals podrem fer una entitat forta i una 
revista puixant, que mostraran la vitalitat dels esperantistes que 
s'apleguen al voltant de la bandera de la Federació Esperantista 

Catalana. 

LLISTA DELS "AMICS DE KATALUNA ESPERANTISTO” 

R. Torras Carreres, Ramon Cirera. 
Enric Adam. Antoni Codorniu. 
S. Alberich Jofré. Jacint Comella. 

Valentí Alavedra. Delfí Dalmau. 
Jacint Bremon. J. Font Giralt. 

Eduard Capdevila. Maurici Orriols. 
Josep Casanovas. Marian Solà. 

Són "Amics de Kataluna Esperantisto”, aquelles persones que 

paguen una quota voluntària de 3'35 pessetes mensuals, o 10 pes- 
setes trimestrals.
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SOLENA INAUGURO DE ”STRATO DRO. ZAMENHOF” 

Grandan entuziasmon vekis ĉe la Barcelona esperantistaro la 
inaŭguro de “Strato de Dro. Zamenhof”, kiu okazis la pasintan 
14-an de Aprilo, dato kiu rememorigas al ni la datrevenon de la 
morto de nia kara Majstro. 

La inaŭgurita esperantista strato estas situita proksime de la 
grava “Avenuo de l 14. de Aprilo”, kiu donas al ĝi meritan allo- 
gon kaj samtempe dece honorigas la nomon de la Majstro, kiu 
en la jaro 1909-a dediĉis plej sincerajn laŭdojn al nia urbo, kaj 
nun ĝi fine premias al li la ŝulditan dankemon. 

La momenton malkovri la marmorplaton ĉeestis multnombra 
samideanaro kaj la jenaj esperanto-grupoj el Barcelona: Acade- 
mia Encliclopèdica Espero, Enciklopedia Akademio Esperanto, 
Barcelona Stelo, Paco kaj Ame, Nova Sento, Juneco, Zamenhof- 
Instituto, Violeto de Clavĉ, Fervojista Esperantistaro kaj Espe- 
ranto-Fako de A. E. P. El Tarrassa, la grupo Lumon; Aplec Es- 
peranta Grupo, el Babadell; Vika Esperantistaro, el Vic; kaj Es- 
perantista Grupo, el Reus. Ankaŭ la gravaj kuracistaj institucioj 
de Barcelona “CoHegi Oficial de Metges” kaj “Sindicat de Met- 
ges de Catalunya” estis reprezentataj de nia amiko Dro. Torres 
Carreras. 

La ŝoseo, en tiu momento, estis plena de publiko, kaj abundas 
la fraŭlinaro, kies diverskoloraj vestaĵoj petole intermiksiĝas kun 
la grupaj esperanto-standardoj, formante unu tuton, kiu donas bri- 
lan aspekton al la nova strato, karesata de maja sunlumo, blindige 

radianta sub la blua plafono de l' ĉielo. 
Antaŭ la marmorplato oni konstrus podion, el kies kvar an- 

guloj altiĝas kvar stangoj kiuj tenas la flagojn esperantan, kata- 
lunan, hispanrespublikan kaj la Barcelonan standardon. La inaŭ- 

gurotan platon kovras verda kaj dika ŝtofo, kiu estas ĉirkaŭita 
de laŭrobranĉo gracie interplektita. Ĉio estas plej detale aran- 
ĝita, kaj oni jam sentas iom da emocio antaŭ la inaŭguro. 

Je la dekdua tagmeze alvenas la aŭtoritatuloj, kiuj, kune kun 

la K, E. F.-estraro kaj reprezentantoj de la grupoj, okupas la 

podion. Sro. Marian Soli malfermas la feston per varma parolado; 

poste, Sro. Delfi Dalmau salutas la aŭtoritatulojn kaj ceteran sami- 

deanaron, kaj faras longan biografion pri la Majstro. La Prezi- 

danto de K. E. F., Sro. 8. Alberich, en la nomo de la Barcelonaj 
esperantistoj kiuj monhelpis la konstruon de la marmorplato, dan- 
kas al la reprezentanto de la Urbestro, Sro. Frederic Amat, lian 

ĉeeston, kaj petas lin akcepti la artan memortabulon de la inaŭ- 

gurata “Strato Dro. Zamenhof”. 
La urbkonsilanto Sro. Frederic Amat esprimas sian dankemon 

al la organizanto de tiu ĉi emocia solenaĵo “Kataluna Esperan- 

tista Federacio”, kaj al la Barcelona esperantistaro, pro ilia me- 

rita kunlaboro, kaj finas sian. paroladon revivigante la elstaran
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personecon de la kreinto de Esperanto. Fininte tiun ĉi diserta- 
cion, Sro. Amat sin turnas al la stratplato kaj detiras la kovran- 
tan ŝtofon. Aŭdiĝas kelkaj “Vivu Esperanton”, dum la kapoj res- 
tas senvestitaj, kaj malsekigitaj okuloj respeguliĝas ĉe la viza- 
ĝoj de multaj malnovaj samideanoj, kiuj kunigas sian entuzias- 
mon al la restantaj esperantistoj per tondra aplaŭdado. 

Sro. J. Gili Norta, al kiu ni ŝuldas la senriproĉan preparon 
kaj aranĝon de tiu ĉi festo, legas kelkajn telegramojn kaj salutle- 
terojn de la jenaj nekatalunaj samideanoj kaj esperanto-organi- 
zaĵoj: Hispana Esperantista Konfederacio, (Esperanta Societo Fra- 
teco, kaj Aragona Esperantista Federacio, el Zaragoza; Espe- 
ranta Grupo Amikeco, Aguaron (Zaragoza); Federacion Espe- 
rantista Levantina, Valencia; Jaenaj Esperantistoj, Jaen; Logron- 
ja Esperantistaro, Logroĥo; E. M. Osmond, London. 

Sro. Eduard Capdevila diras kelkajn vortojn klarigantajn la 
kialon, pro kiu Sro. Jaume Grau Casas ne povis partopreni la 
feston, kaj deklamas la jenan poezion, kiun Sro. Grau petis al li 
legi en la inaŭguro de la nova strato. 

EN LA SOLENA MALKOVRO DE MEMORTABULO ĈE LA 

STRATO DOKTORO ZAMENHOF 

Per bronzo fortega kaj hela marmoro 
la nomon de l” Majstro ni volas vivigi, 
al lia glornomo plej varme kunligi 

admiron kaj amon el fundo de 1” koro. 

El bronzo fariĝu la brust' en batalo 

por paca kaj plena kompreno de l homoj, 
kaj mortos por ĉiam mallumaj fantomoj 
pro l' helo persista de l mond-idealo. 

Per varmaj paroloj la Majstro deziris, 

ke nia ĉefurbo vivkresku kaj floru; 
pro tio delonge ni ĉiuj sopiris, 

ke l urbo dankeme la Majstron honoru. 

Genian aŭtoron de l' lingv' Esperanto 
glorkronu precipe ni eta popolo: 
en tempoj malbonaj ĝi estis konsolo, 

nur nun patrolingve laŭtiĝas la kanto. 

Eterne lin benu, ho gent' kataluna, 
kaj daŭre lin amu, vi Barcelonanoj: 
hodiaŭ radias jen horo brilsuna 

kaj fine ni staras kun manoj ĉe manoj. 

Jaume GRAU CASAS.
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Per la deklamo de tiu ĉi imspirita poezio de nia inteligenta 
poeto Grau Casas, oni finigas la feston, kaj ĉiuj samideanoj kaj 
esperantistaj flagoj formas unu solan grandan grupon, kiu per- 
diĝas en la malproksimon de la longaga “Avenuo de 1” 14. de 
Aprilo”, 

Ĉe la dua posttagmeze, kiel fino de la festo kaj je la honoro 
de la aŭtoritatuloj, okazis en la restoracio “La Pŝitria” luksa ban- 
kedo, kiun ĉeestis pli ol 30 esperantistoj, kiuj amike interbabilis 
kaj varme aplaŭdis la entuziasmigitajn toastojn de niaj aŭtorita- 
tuloj, dediĉitaj al la bela sonĝo de l homaro. 

Post la bankedo, kelkaj rondoj de samideanoj ekskursis al 
Montjuich-monto, kie okazis aviadilaj flugadoj por festi la da- 
trevenon de la Respublikproklamon. 

Edca. 

LINGVA KONFERENCO ĉE ESPERANTO-DOMO 

DE LA CSEH INSTITUTO 

Tre ĝuste esprimas resumon en “Heroldo de Esperanto”, nia 
kara samideano Karl Minor, L. K., per siaj Arnhemaj impresoj. 

La conferenco, kiu okazis dum Pasko en Arnhem en la Cseh- 
Instituto, estis nomata “I-a Internacia Lingva Konferenco”, kaj 

oni jam antaŭe diskutis en la gazetaro, ĉu ĝi vere estos la Unua, 

ĉu ĝi vere estos Internacia, ĉu ĝi vere estos Lingva Konferenco. 
Vana kaj vanta diskutado! Estis bele en Arnhem. 

Ĉirkaŭ sesdek personoj aliĝis al la konferenco kaj partoprenis 
en la laborkunsidoj. Sep lingvoj kaj resp. nacioj estis reprezenta» 
taj; la holanda, germana, franca, svisa, hungara, kataluna kaj 
rumana. 

Ni aŭdis nur malmultajn nacilingvajn interparolojn; la tuta 
atmosfero estis internacia, intima, familiara; kaj la duan vesperon. 

ni sidis en la konversacia ĉambro kaj interbabilis, kvazaŭ ni ko- 

nus unu la aliajn jam de jaroj. 
Ĉe la manĝoi — kiuj cetere havas iom strangajn por la ekster- 

landanoj sinsekvon kaj tempon — hazarde sidis ĉirkaŭ unu tablo: 
ges-roj Isbriicker (nederlandanoj), ges-roj Privat (svisoj), s-ro 

Rousseau (franco), s-ro Dalmau (kataluno), s-ro Cseh (hungaro) 

kaj mi (germano), do la anoj de ses malsamaj nacioj kaj lingvoj. 

Tio kompreneble devigas al Esperanta interparolado. 

eo oe 

D-ro Privat faris referaĵon pri la evoluo de Esperanto. Li 

rakontis pri la Unua Universala Kongreso de Esperanto en 1905 
en Boulogne-sur-Mer, kie la elparolado de la kunvenintoj nature 

estis tre malsama, kaj kie, tamen, oni miris pri ĝia simileco, kiu 

ebligis facilegan interkompreniĝon. Intertempe tiu malsameco tute
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SONETO 

Mi ankaŭ estas filo mizera de l' jarcento, 
pro la spirit' senkreda ja ankaŭ mi suferas, 
se krucon mi renkontas, ĝin sen aparta sento, 
nur kiel sensignifan signaĵon mi preteras. 

Sed tamen se rigardon mi en preĝejon ĵetas 
kaj vidas maljunulojn kun blankiĝintaj haroj, 
patrinojn, kiuj tie konsolon serĉe petas 
pro la infanoj eble kuŝantaj en torabaroj, 

rigardas mi al Kristo kun kortuŝita pio 
kaj mi eksentas, ke nun al sankta lok' mi venas, 
el mia brust' leviĝas malĝoja plendokrio. 

Kaj mi en mia koro silente ekmalbenas 
la saĝajn homojn, kiuj per sia granda scio 
malkaŝis jam al mi ke la ĉiel malplenas. 

Konstantin VELICKOV 

El la “Bulgara Antologio” de Ivan H. Krestanov. 

foriĝis; oni ĝenerale eĉ ne povas aŭdi la nacianecon de esperan- 
tisto; kaj nun, en Arnhem, oni havis laborkunsidon pri temo, pri 
kiu oni eĉ ne pensis en Boulogne: Unueco de la elparolado. 

Atentu bone, ke la rezolucio speciale konstatas, ke neniu en 
Arnhem pensis pri ŝanĝoj. 

=oxok 

Sabaton, la 26-an de marto, nin akceptis la urbestraro de la 

urbo, kaj la ĉefurbestro salutis nin per Esperanta parolado. Li 
klarigis tion, dirante: “Kiel la urbestro de Mekka devas koni la 
Koranon, tiel la urbestro de Arnhem devas posedi Esperanton!” 

se eo 

Pri la laborkunsidoj elvenos oficiala protokolaro, kaj ankaŭ 
la rezolucioj estos publikigataj. 

En ĉiu lando devus esti Esperanto-Domoj, por organizado de in- 
ternaciaj kursoj, konferencoj, propagando— Bedaŭrinde ĝis nun 
estas mur unu de la Cseh-Instituto en Nederlando, kaj unu 

de I. C. K. en Francujo.
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SONET 

Jo sóc un dels fills del segle de la ciència: 
per l'esperit incrèdul també mon cor soireix: 
quan una creu jo trobo, amb tota indiferència 
sels com un trivial símbol al davant meu la veig. 

No obstant, si vers un temple adreço la mirada 

i veig allí que resen vellets de cabell blanc, 

i mares que allí preguen, amb faç desconsolada, 
per llurs infants que foren sang de llur pròpia sang, 

llavors el Crist esguardo amb una pietat nova 
i sento que mon ma en un lloc sant es troba, 
i del meu pit s'aixeca un fervorós anhel. 

  

Llavors cailadament el meu esperit blasma 

els sapients homes d'ara, que amb un saber que pasma, 
m'han ensenyat a veure la gran buidor del cel. 

Traducció catalana de Jaume GRAU CASAS. 

P ET PE EJ RE PEROS RUENO SONOJ EADS EROSO SIME EEE EDEN 

Niaj memorataj Floraj Ludoj, ĉesintaj pro la Hispana Dikta- 

turo, atingis famon kaj profiton internaciajn. Ilia sukceso estis 

supera al tiu de la Literaturaj Konkursoj organizitaj de niaj Ofi- 

cialaj Institucioj de la universala Esperanto-movado. —Defa 

afero' por Esperanto devas esti sukcesa profito, akcelo de fina 

venko! 

Cetere, kie komencas oficialeco en Esperantujo, kie ĝi fitas? 

Ĉu “Heroldo de Esperanto” estas oficiala aŭ ne? Ĉu ne oficiala 

entrepreno por Esperanto meritas, nur ĉar ĝi ne estas oficiala, 

malaprobon de la esperantistoj? 

  ~o 

Lingvaj kaj kulturaj problemoj de subpremataj nacioj aperis; 

temo interesa por organizo de internacia speciala Konferenco oka- 

zigota en Esperanto — Domo de Arnhem— Flandroj, Kroatoj, 

Tirolanoj, Hungaroj, Germanoj, Poloj, Hindoj, Ĉinoj, Koreanoj 

kaj ceteraj nacianoj kiuj sentas sin subpremataj, ĉu ni kunvenu 

kaj interparolu, ĉu ni interkonsentu pri niaj kulturaj kaj lingvaj 

problemoj, ĉu ni alvenu al konkludoj por komuna agado, ĉu ni 

konferencu? 
Delfi DALMAU 
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POR “HISPANA ANTOLOGIO” 

Por ke la enhavo de “Hispana Antologio” estu inda je la gra- 
veco kaj signifo de la hispanlingva literaturo, estas necese, ke ni 
traduku verkojn de kiel eble plej multe da autoroj. 

Mi indikas ĉi-sube la verkojn jam plene tradukitajn, kiujn mi 
sukcesis kolekti ĝis nun, kaj mi petas ĉiujn spertajn samideanojn 
(ne komencantojn) sendi al mi aliajn tradukaĵojn, kiujn ili jam 
faris antaŭ tempo kaj eĉ eble presigis, aŭ kiujn ili povas fari nun. 

Oni elektu por traduko precipe prozaĵojn, ĉar jam abundas 
poemoj, kaj ili estu verkitaj ĉefe de tiuj aŭtoroj, kiuj ne troviĝas 
en la sekvanta listo de verkoj jam plene tradukitaj: Bartolomĉ 
Leonardo de Argensola, Ho Don Juan, jen time mi konfesas; Lu- 
percio Leonardo de Argensola, Terura figuraĵo de la morto; Pe- 
dro Antonio de Alarcon, La Kristnasko de l Poeto; Jose Marti- 

nez Ruiz (Azorin), La kavaliro de la verda surtuto, Concepción 
Arenal, La infanoj; Eusebio Blasco, Arpeĝo; Jacinto Benavente, 

La Angora katino, Triumfanta animo, Kruela adiaŭo, La gefavo- 

ratoj; Gustavo Adolfo Bĉcquer, La sekaj folioj, Kredu al Dio, 

Rimoj IV, XVII, XXI, XXIII, XXX, LXXIII; Conde de Villa- 
mediana, Feliĉon ĝuas nur la hom'amata; Pedro Calderon de la 

Barca, La urbestro de Zalamea, La vivo estas sonĝo; Miguel de 
Cervantes Saavedra, Don Kiĥoto de la Manĉo; Antaŭparolo, Ĉa- 

pitroj 1, 3, 42, 43; 45; 47; 49; 51; 53; kelkaj ĉapitroj tradukitaj 

de Pujula, aliaj tradukitaj de Amalia Nŭfez, kaj du noveloj el 

“Novelas ejemplares”, tradukitaj de Mangada; Ramon de Cam- 
poamor, La koncerto de l sonoriloj, La opinio; Rubĉn Dario, So- 

natino, Walt Whitman, La fatalo; Joaquin Dicenta, Libereco; 

Joaquín Dicenta (filo), Miaj amoj estas reĝaj; Epopeo: Poemo 

“Mio Cid”; Feliciana Enriquez, Diris Amor; José de Espron- 

ceda, Al najtingalo, Kanto de l' korsaro, Velkintaj jam miaj ju- 
neco-floroj; Gutierre de Cetina, Madrigaloj: I, II; Garcilaso de 

la Vega, Viaj ĉarmoj ĉe mi skribitaj restas; J. Gonzalez Olme- 
dilla, Granado, Kordovo; Luis de Gongora, Al la urbo Kordovo 
kaj ĝia fruktriĉeco, Dum por konkuri kun hararo via, Al la ĵalu- 
zo; Heliĉfilo, Sur branĉo de arbo apud Parizo; Infante Don Juan 
Manuel, Grafo Lucanor; Lope de Vega, La virino, Soneton de 

mi petas Violante, Peribaŭez kaj la Komandoro de Ocaŭa; Ri- 
cardo Leon, Al fonto; Nicolas Fernandez de Moratin, Ho vi le- 

ganto kiu kun pasio, Se mi verkas en verso elokventa, Se ans- 

tataŭ nobeloj kun glorbrilo; Eduardo Marquina, La amika strato, 
Amo malproksima, Reveno; Gregorio Martinez Sierra, Vi estas 

la Paco; Martinez de la Roza, La arbo de 1!” espero; Amado Nervo, 
Petu kion vi volas; Popolaj strofoj, Iluzioj, Knabino; Du kisojn 
mi rememoras; Popolaj kantoj: Al blinda knab' mi sentis, Kanto 

de draŝisto, Centre de Amerik” fruktoporta, En Kubo bela land'; 
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Ramón D. Perés, Soréa vivo; Emilia Pardo Bazin, La martira in- 

fanino; Francisco de Quevedo, La edzo de virin' juna kaj bela, 

La urbo Kordovo, Pli de sindon' kaj ne plia monero; Juan Ruiz 
de Alarcón, La vero suspektinda, La favoroj de l' mondo; Ro- 

mancoj: Amĉagreno, Ĉiama amo; Sor Juana Inés de la Cruz, Mi 
sopiras al vir' min ne amanta; Santa Teresa de Jesŭs, Al Kristo. 

krucumita; Tirso de Molina, “La villana de la Sagra”; Antonio 
Trueba, Kontrasto, Ondoj el larmoj; Francisco Villaespesa, La. 

perla palaco; Antonio Zozaya, Fundamentaj problemoj, La pape- 
rujo de izolulo; Maria Paz Zamora, La Kristnaska donaco de 
1 Nunu. 

Oni ne traduku la jenajn prozaĵojn aŭ proemojn, ĉar ilian tradu- 
kon mi jam komencis: Arcipreste de Hita, Libro de buen amor; 

Juan Melèndez Valdés, Dorila, San Juan de la Cruz, Adónde te 

escondiste: Concha Espina, La esfinge maragata, Fray Luís de 
Granada, Guia de pecadores; Fray Luis de León, La perfecta 

casada: Ricardo León, El amor de los amores kaj La escuela 

de los sofistas, Gabriel Miró, Las cerezas del cementerio, Mi- 

guel de Unamuno, Del sentimiento trAgico de la vida; Luis Fer- 

nàndez Ardavín, La dama del armifio, Fernando de Herrera, Canso: 

la vida en esperar un día, Marqués de Santillana, Canción, La- 

zarillo de Tormes, de autor anonimo; Jorge Manrique, Recuerde 

el alma dormida; Agustin de Moreto, El desdĉn con el desdén, 
Prefere oni traduku prozaĵojn de la jenaj aŭtoroj, kiuj ĝis 

nun restas netradukitaj, laŭ miaj informoj; Pio Baroja, Vicente 

Blasco Ibŝfiez, Ramon Pĉrez de Ayala, Pedro Mata, Armando 

Palacio Valdés, José María de Pereda, Benito Pérez Galdós, Juan 

Valera, Ramón del Valle Inclàn. 

Se ni sukcesos havigi al ni tradukojn el ĉiujn menciitaj aŭto- 

roj, “Hispana Antologio” certe estos unu el la plej kompletaj. Ni 
povos bedaŭri nur, ke estas malmultaj aŭtoroj hispan-amerikaj, 
sed la amerika literaturo en hispana lingvo estas ankaŭ tiel riĉa, 

ke ĝi meritas eĉ propran antologion, kompilotan de pli kompe- 

tenta samideano el la transmara kontinento. 

Jaume GRAU CASAS, L. K. 

Sant Quinti de Mediona (Katalunujo). 

MNEMONIKA INSTITUTO DE PROF. D, FAJNŜTEJN 

Memorfortiga metodo trifoje premiita de la Pariza Akademio, 

16-paĝa prospekto, senpage havebla de la Instituto. Zawalna 15/11, 

Vilno, Polujo. 

Enhavas programon de memorfortiga kurso kaj rekomendojn 

pri la metodo de diversaj personoj.
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BIBLIOGRAFIO 

Kiel mi lernis, de Maksim Gorkij. Eldono de Ekrelo, Lo- 
bauerstr., 31, Leipzig-N. 14, Germanujo. El rusa lingvo trad. P. 
Tilin, lingve kontrolis N. Hohlov. Prezo: 0720 gmk. 

Broŝuro 24-paĝa. La granda ruslingva verkisto rakontas kia- 
maniere li lernis kaj kiel li ekamis librojn. Estas kortuŝa sceno 
kiam Gorkij priskribas la manieron, laŭ kiu li instruis laboriston: 
pri legado, kaj ankaŭ kiam li rakontas pri alia laboristo, kiu vizitis 
lin por peti de li libron. = 

Tiuj personoj, kiuj rifuzas legi libron ĉar ili havas la antaŭju- 

ĝon ke ĝi ne komformas al iliaj pensoj kaj opinioj, devus atenti 
la jenon, kion diras Gorkij pri iu libro: “Estu ĝi malamikema al 
viaj kredoj, sed se ĝi estas verkita honeste, ame al homoj, dezi- 
rante al ili bonon, do, ĝi estas bonega libro. 

La traduko estas tre bona, kiel ĉiuj kontrolitaj de N. Hohlov. 

Sendiuloj ŝturmas Dnepron, de O. Levada. Skizoj pri ateistaj 
ŝturmbrigadoj. El la ukraina lingvo trad. V. Kolĉinski, lingve kon- 
trolis N. Hohlov. Eldonis Ekrelo, Leipzig, 1931. 

Broŝuro 16-paĝa, per kies legado omi scias pri la entuziasmo 
de ateistaj brigadoj en la konstruo de la Dnepra hidroelektrejo, 
dank' al kiu oni finos la gigantan verkon antaŭ la fiksita limdato. 

La lingvaĵo estas simple perfekta. Tio malofte okazis, antaŭ 
jaroj, en eldonaĵoj de porlaboristaj organismoj. 

Nova kaj malnova uzinmajstro, de F. Svjatenko. El rusa lingvo 
trad. E. ŝvedova, lingve kontrolis N. Hohlov, Ekrelo, Leipzig, 1931. 

Broŝuro 24-paĝa. Prezo: 0'20 gmk. La aŭtoro komparas la no- 
van sovetian uzinmajstron kun la malnova, ĉar, kiel estas dirite 

en la antaŭparolo, la fizionomio de la malnova kaj nova majstro 
reflektas ja la respektivan socian ordon, kiel guto de akvo la 
sunon. 

Trapafita dekreto, rakontoj de I. Tkaĉuk. El ukraina lingvo 

trad. Nikitus. Antaŭparolo de E. Izgur. [Eldonis Ekrelo, Leipzig, 
1931, 72 paĝoj. Prezo: 0'60 gmk. 

"Tri belaj rakontoj de Tkaĉuk, apartenanta al grupo de okci- 
dent-ukrainaj proletaj verkistoj. Tiuj rakontoj “realisme respe- 
gulas la obstinan bataladon de terure ekspluatata kaj nacie pre- 

mata okcident-ukraina laboristaro kaj kamparanaro“. Per tio niaj 
katalunaj socialistoj-esperantistoj vidos, ke oni povas esti terure 
ekspluatata kaj samtempe “nacie premata”. 

Jen interesa citaĵo el la antaŭparolo: la Oktobra Revolucio 
ebligis al 160-miliona popolo de Sovetio konstrui socialismon sur 
Ja 1/6 de l terglobo. Oni devas mediti pri tio ĉi. 

Eklezio kaj oktobra revolucio, de B. Kandidov. Eldonis: 

“Ekrelo, Leipzig, 1931. El rusa lingvo trad. J. Miŝin, lingve kon- 
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trolis N. Incertov kaj N. Hohlov. Broŝuro 32-paĝa. Prezo: 0'20 
gmk. 

Priskribo de la sinteno de ĉiuj eklezioj en Sovetio kontraŭ la 
nova reĝimo. Tia sintemo «estas parte komprenebla, se oni pensas, 
ke la soveta potenco agis: tute laŭ la jena juĝo de Lenin: “Ĉiujn 
modernajn religiojn kaj ekleziojn, ĉiujn kaj ĉiajn religiajn orga- 
nizaĵojn la marksismo rigardas ĉiam kiel organojn de burĝa reak- 

cio, servantajn por defendo de la ekspluatado kaj stultigo de la- 
borista klaso”, 

Ni trovas similecon kun tio ĵus farita en la Hispana Respu- 
bliko, en la jena paragrafo: “La eklezio estis apartigita for de 

la ŝtato. La tuta posedaĵo de ĉiuj ekzistintaj en Rusujo ekleziaj 
kaj religiaj societoj estis deklarita popolhavaĵo, la asignadoj de 
ŝtatmono en ekleziajn poŝojn ĉesis, la lernejo estis apartigita de 
la eklezio, kaj ĉiuj civitanoj ricevis la rajton konfesi ajnan reli- 
gion aŭ tute malkonfesi”. Ni diru nur, ke en Hispanujo oni res- 
pektis la posedaĵon de la eklezio, ĉar la ŝtato forprenis sole la 
lernejojn de unu ordeno: la jezuitoj, kaj ties preĝejojn transdo- 

nis al aliaj ordenoj aŭ al ordina pastroj. Koncerne asignadon 

de ŝtatmono, nur post du jaroj ĝi ĉesos en Hispanujo. Ankaŭ ĉe 
ni oni konstatis rezistadon kontraŭ la ordono pri forigo de reli- 

gikultaĵoj el la lernejoj kaj aliaj lokoj. En Vilafranca del Pe- 
nedĉs oni eĉ devigis min, en juĝejo, ĵuri antaŭ krucifikso, same 
kiel en la “bonaj tempoj” de la monarkio. 

Se en Hispanujo oni tiel kriis pri persekuto al la katolika ekle- 
zio, ni komprenas ke oni trograndigis pri la rigoro de Sovetio kon- 
traŭ eklezioj. Tamen mi diru al la rusaj amikoj, ke, eĉ se oni 

konsideras religion opio de la popolo, oni devas respekti la rajton 
de ĉiuj, fumi kion ili volas— mem ne fumante. 

  

      

JG. C 

TRI NOVAJ ESPERANTO-GAZETOJ 

Nova pruvo pri la vivanteco de la internacia lingvo estas la 

apero de tri novaj gazetoj: “Scienca Gazeto Esperanta”, dumo- 

nata, aperanta en Usono; “La Lumo Orienta”, trimonata, aperanta 

en Japanujo; kaj “L'Esperanto”, duonmonata, aperanta en Italujo. 

La unua el tiuj gazetoj (nro. 1) enhavas interesajn artikolojn, 

inter ili: “Skribu sciencajn verkojn Esperante”; la dua estas or- 

gano de “Japana Budhana Ligo Esperantista”; kaj la tria prome- 

sas esti vigla informanto pri la sukcesoj de nia movado. 

La bele redaktitaj artikoloj de tiu lasta gazeto, ĉefe en itala 

lingvo, legiĝas kun granda ĝuo. La informan valoron de “L”Espe- 

ranto” atestas artikoloj tiel trafaj kiel “La lingua internazionale 
in un congresso di linguisti”, “Lingue naturali e lingue artificiali” 

kaj “La lingua universale nelle enciclopedie”. La nova itala ga- 

zeto estas grandformata kaj enhavas abundan tekston en. siaj 4 

paĝoj. Koran gratulon! 
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-ENLANDA KRONIKO 

Barcelona. — La grupo “Nova Sento”, inaŭguris esperanto-kur- 

son, gvidatan de la profesoro Artur Domenech. La kurso estas kla- 
rigata ĉiulunde, merkrede, kaj vendrede, de la 8-a ĝis la 9-a ves- 
pere ĉe la nova sidejo de la grupo, strato Llull, 210, 

Pli ol 70 lernantoj partoprenas la kurson, kaj ni devas gratuli 

la inteligentan profesoron Sron. Domènech, Eiu uzas nian Eata- 

lunlingvan “Primer Manual”, kiel lernolibron por la kursanoj. Tiu 
ĉi racia metodo devus esti imitata de ĉiuj katalunaj esperanto- 
profesoroj. 

— Kun neriproĉinda aranĝo la grupo “Barcelona Stelo” oka- 
zigis, pasintan 24-an Aprilo, brilan teatroprezentadon por solenigi 
la KXIII-an datrevenon de la grupo. 

Specialan sukceson meritis la kantista rondo “La Violeta de 
Clavé", kiu, ĉe la fino de la programo kantita, aŭdigis nian Him- 

non. Nia pioniro Delfi Dalmau profitis unu paŭzon de la festo, 
por alparoli la neesperantistan publikon ĉeestantan per konvinka 
disertacio. Dank” al liaj lingvistikaj konoj, li povis uzi kelkajn ek- 

zemplojn, kiuj respegulis la fuŝaĵojn kaŭzitajn de la tiel nomataj 
naturaj lingvoj, kiam ili sin baraktas kaj pretendas superregi unu 

la alian. 
— La lastan ĵaŭdon de ĉiumanato, la grupo “Enciklopedia Aka- 

demio Esperanto” aranĝas Ekspozicion de esperantaĵoj kaj aliaj 
objektoj, kiuj altiras multnombran publikon. Ni havis la ŝancon 
ĉeesti unu el fiuj ekspozicioj, kaj povis admiri multan materialon, 
vere allogan. La plej multo el la objektoj ekspoziciitaj estas live- 
rataj de la eksterlandaj korespondantoj de la anoj de tiu grupo, 

plejparte ruslandaj. 
— Nova grupo fondiĝis ĉe la strato Hospital, 110, dank” al la 

klopodoj de niaj samideanoj Rodellar kaj Palomera, ambaŭ KEF.- 
komitatanoj. La nomo de tiu nova grupo estas “Barcelona Espe- 

rantisto”, kaj esperanto-kursoj estas en preparo ĉe ĝia sidejo. Laŭ 

invito kiun ni ricevis, la 7-an de Majo Sro. Dalmau faros paro- 
ladon, kiel komencan propagandon por la cititaj esperanto-kursoj. 

Saluton kaj longdaŭran ekziston al la nova grupo! 
— “Paco kaj Amo” organizis la ĉiujaran printempan esperan- 

tistan “Aplec”, kiu okazos la 8-an de Majo ĉe Arbaro Giiell de 
Santa Coloma de Cervello. Atletikaj konkursoj, pilkludoj, intima 
tagmanĝo, kaj ĉe l” fino leteratura festo, estas la altira programo 

de la nomita tuttaga restado en la mirinda Arbaro Gill. 

NEKROLOGO 

Ni sincere esprimas nian ĉagrenon al nia samideano kaj amiko 
Elies Cortes, kiu estas dolore kortuŝata pro la morto de sia amata 

patrino. 

     



  

    Esperantistes de parla catalana: 

Ens cal la vostra col'laboració per mantenir l'estructuració 

actual del moviment esperantista. 

Adheriuevos, doncs, a la 

Federació Esperantista Catalana 

i a la vegada feu-vos abonat del seu òrgan oficial 

Rataluna Esperantisto 

Per a ésser soci de la Federació cal pagar la seguent quota: 

1:80 pessetes a l'any els federats que pertanyin a un grup 

esperantfista organitzat. 

8:10 pessetes a l'any els isolats. (Individus no agrupats). 

La Federació Esperantista Catalana paga, per cada un dels 

seus adherits, 60 cèntims a l'any a la Confederació Espe- 

rantista Espanyola, de recent fundació. 

Subscripció a la revista Rataluna Esperantisto val ó pessetes 

, a la Península i 4 pessetes per a l'estranger. 

  

Envieu l'import de les quotes per gir-postal o en segells de 

correus a l'adreça de la Fed. Espta. Catalana: 

Carrer València, 245. - - Barcelona 

  

  

   
   



  

      FOTO -AMATOROJ 
NOV e AKE LLL KANA LAKE 

ATENTU! 

Ni volas korespondi kaj interŝanĝi aktualajn foto-bildojn kun 

gekamaradoj de Hispanujo. 

Skribu multnombre. 

Respondo estas garantiata! 

“MUNCHENA FOTO-ASOCIO” 

Turnu vin al: 

JOSEF ZEILHOFER 

Ringseisstr., 4/II. G. H. MUNCHEN (Germanujo) 

  

  

RADIOLEGS 

Passeig de Pi i Margall, 83 

(abans de Gràcia) 

BARCELONA 

P. . Torres Carreras 

  

 



  

    

  

km NA 
(ESPERANTISTO 

Organo de la KATADUNA ESPERANTISTA FEDERACIO 

kaj de la INTERNACIAJ FLORAJ BUDOJ 

ESPERANTISTES CATALANS! 
Prepareu-vos a assisfir el proxim Con~ 

gres Catala d'Esperanto al Vendrell, que 
tindrà lloc l'any vinent. 

Per l'engrandiment del nostre moviment, 
envieu la vostra adhesió a la Federació 
Esperantista Catalana! 

  

JULIO-AUGUSTO 1932 N-ROJ 184-185 

—— TEC CE A CE ac ARG.



    

        

          

   
     

   

        

     

   

  

   Hi ha una manera indirecta de protegir a la 

Federació Esperantista Catalana: 
Comprar les coses que ella patrocina. 

Rataluna Antologio 
(segona edició) 

Antologia de poetes i prosistes catalans en Espe- 

ranfo. - 416 pàgines de text. - Preu: 10 pessetes. 

Primer Manual de la Llengua 

Auxiliar Internacional Esperanto 
Edició de 4.000 follets al preu de 25 cènts. exem- 

plar. - Comandes des de 25 exemplars, 20 “|, 

de rebaixa. 

Zamenhof p disko 

Disc fonogratic amb la veu del Mestre, impres- 

sionada amb motiu del 5 Congrés Universal 

d'Esperanto a Barcelona en 1909. 

L'únic disc al món que guarda la veu de l'autor 

de l'Esperanto. 

Edició única de 00 discosi 

Preu: 10 pessetes. - (Despeses d'embalatge 

i transport apart). 

Adreceu-vos a == preto 

CARRER VALENCIA, 245. - - BARCELONA    



  

ETOAOLUNA 
Tir 
OFICIALA ORGANO 

DE LA 
KATALUNA ESPERANTISTA FEDERACIO 
KAJ DE LA INTERNACIAJ FLORAJ LUDOJ 

  

JARABONO: ADRESO: 
Eksteri r4 toj SES ió ee CE ee València, 245- BARCELONA 

  

EL CATALA I L'ESPERANTO 

Per Madrid hi ha cada saviàs, que caieu de clatell tan bon 

punt obren la boca. Aquests homes diuen coses grans, d'acord, 
naturalment, amb llur alta mentalitat. Per això, quan diuen un 
disbarat, ho fan tal com correspon a llur categoria: no hi es- 
catimen res. 

Aquests saviassos, que arrosseguen al seu darrera una pila 
d'admiradors no tan savis, naturalment, quan obren la boca per 

parlar de l'idioma català, hi cauen amb les potes que de llei els 
pertoca, ni una més, ni una menys. 

Fa temps que aguantem disbarat darrera disbarat, insolència 
darrera insolència, amb el bon f d'arribar a un acord, de con- 

servar l'harmonia, de consolidar la República, etc, Si com a 
català i per raons de tàctica política hom pot aguantar tanta 
Nauna—perdoneu la vulgaritat—, com a esperantista tinc l'obliga- 

ciO de contestar certes adusions i males atribucions que tot ar- 

gumentant pobrament en favor de la llengua de “la Espaŭa impe- 
rial y castellana" han estat fetes a l'esperanto. 

Temps enrera, a "'Crisol", aquest senyor que signa Corpus 
Barga, parlant despectivament de l'aparició de "La Humanitat", 
deia entre altres coses no menys xocants: 

El sefior Companys se acordarà de cuando "L'Humanitat" 
era “L'Humanitĉ”. Parecia que la Humanidad iba a ser una. Una 
lengua, una patria para todos los hombres. "L'Humanité" propug- 

naba el esperanto, lo que no sospechó nunca se viera reducida 

a publicarse en un idioma entonces casi olvidado, como el cata- 

làn. Pero "L'Humanitat', por algo se llama así, debe tener la 
misma aspiración social que “L'Humanitĉ” ha tenido siempre. 

N-ROJ 184-185
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Aspira, sin duda, a que todos los hombres se entiendan. Si em- 
pieza por ayudar a dividirlos con un idioma mas, es para unirlos 
luego mejor.” 

El senyor Barga demostra tenir una mentalitat molt baixa de 
sostre. Creu que els catalans d'esperit universal fan el ridicul 
si no se supediten al castellà, i per tal de donar millor suport 
al sofisme, ve a dir que els amics de la humanitat han de pro- 
pugnar l'esperanto... i el castellà, No comprèn, no pot compren- 
dre, que un esperantista ibèric pugui defensar un idioma que 
no sigui el de Castella. El senyor Barga creu que els partidaris 
de l'idioma internacional, per tal d'arribar a l'assoliment de llur 

ideal, han de començar per combatre els idiomes dels pobles pe- 
tits. Amb això el senyor Barga ha bastit un argument fals i ens 
el vol fer passar com un axioma. Justament l'esperantista és 
l'home més respectuós amb els idiomes, per tal com és essència 
d'aquest moviment el respecte als parlars de tots els pobles, 
grans o petits. L'esperantista no necessita controlar si un idioma 
és oficial, regional o nacional, tots són considerats amb els ma- 

teixos drets. L'interessant és que tothom conegui l'idioma interna- 
cional neutral per tal de relacionar-se entre si els homes de po- 
bles de parla diferent. 

Sàpiga el senyor Barga que els esperantistes catalans es valen 
de l'esperanto quan es relacionen amb els companys de parla 
castellana, Dintre el camp creat pel doctor Zamenhof, no hi 
caben humiliacions, ni intoleràncies, ni esperits raquítics. 

Saljo. 

NOVES ADHESIONS 

Continuen les adhesions a la mostra revista, que de mica en 

mica va guanyant el terreny perdut en els últims anys de la 

dictadura del general Primo de Rivera. 
Darrerament ha ingressat a la lista dels nostres "Amics de 

Kataluna Esperantisto” el nostre incansable Director de la “El- 
dona Fako de K. E. F.”, En Jaume Grau Casas. 

Vet ací una prova poc corrent de doble colaboració a la nos- 

tra tasca esperantista, que ens dóna el capdavanter dels escrip- 

tors esperantistes de Catalunya. 

- Darrerament ens han assabentat que el popular grup esperan» 

fista de la barriada del Poble Nou, ha acordaf, en la seva darrera 
reunió general celebrada en el mes de Juliol, enfrar de nou a la 

Federació Esperantista Catalana. 

Saludem des d'aquestes planes els entusiastes companys del 

«Nova Sentos, l'adhesió dels quals estimem moltíssim.
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RAPORTO DE LA ĜENERALA KUNVENO DE K. E. F. 

Dum la 22-a de Majo pasinta, okazis en la sidejo de K. E. F. 
la ĝenerala kunveno de nia Federacio, kun la ĉeesto de multnom- 
bra samideanaro el diversaj urboj de Katalunujo. 

Sub la prezido de Sro. Alberich, oni komencas la kunsidon je 
la 11-a matene. 

La sekretario legas la akton de la antaŭa ĝenerala kunveno 
kaj la kasisto la Bilancon 1931-32, kiuj estas unuanime aprobataj. 
Restas en la kaso, 57745 pesetoj. 

La sekretario Sro. Capdevila stariĝas kaj legas la sekvantan 
Sekretarian Raporton: 

Karaj kunfederacianoj! 

Malmulton novan ni povas diri al vi ĉe la legado de tiu ĉi se- 
kretaria raporto, ĉar, precipe, ĉio interesinda por vi estis jam dis- 

konigata pere de nia organo “Kataluna Esperantisto”. Tamen, 

kelkaj paŝoj faritaj de tiu ĉi komitato restas ankoraŭ nekonitaj, 
tial ke ili rilatis al iuj klopodoj kiujn ni ne povis realigi, mal- 

graŭ nia persisto kaj bonvolemo. 
La laboro farita en la daŭro de la jaroj 1931-32, unuavide, 

povas sajni ne tiom grava ol tiu de la antaŭ jaro, sed ĝi, en ĉiuj 
aspektoj estas tiel granda kaj fruktodona kiel tiu lastenomita. 

Se dum 1930-3i oni starigis la tradician Federacion kaj oni rea- 
perigis la malnovan organon “Kataluna Esperantisto”, ni devos 

aldoni, ke dank' al komitato kiu finas sian laboron kaj ekzizton 
ĉe tiu ĉi ĝenerala kunveno, la laboro komencita de la antaŭa 
komitato estas nun stabiligita por ĉiam, se ĝi ne suferas inter- 
rompon similan al tiu de Vinaroc. Do, kiel vi povos konstati, 
oni revigligis kaj stabiligis la ekziston de nia estimata “Kataluna 

Esperantista Federacio” nur en la daŭro de du jaroj, du jaroj 

plenplenaj de nevenkeblaj malfacilaĵoj ekonomiaj. 
Tiu ĉi komitato faris la necesajn studojn por venigi en Bar- 

celonon du konatajn esperantistojn, kiuj kaŭzis sensacion ĉe la 
vicoj de la esperanto-movado de Eŭropo, pro ilia konstanta in- 

resigo al Esperanto de la neesperantista publiko. Certe vi dive- 

nos ke ni parolas pri la profesoro Andreo Ĉe kaj pri la usona 
samideano, kiu faris imitindan mondvojaĝon, Sro. Scherer. 

Al Sro. Scherer ni nur povis oferi niajn servojn se okaze li 

findecidus viziti Barcelonon, kaj samtempe okazigi tie ĉi kelkajn 
el liaj tre interesaj paroladoj. Nia financa situacio ne permesis 
fari ion alian, 

Rilate profesoron Ĉe, en la komenco ni havis la firman deci- 

don kaj esperon venigi lin, sed neatenditaj malfacilaĵoj kaj la 
rapida elkuro de la tempo renversigis niajn klopodojn. 

Por la organizado de la fankonataj kursoj Ĉe ni atingis la 

aprobon kaj subtenon de tiuj amikoj, kiuj multe kuraĝigas niajn
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entreprenojn. Nur ni diru ke ili starigis garantian kapitalon, kiu 
sumis jam 900 pesetojn. 

La ĉefa kaj sola kaŭzo, kiu decidigis nin halti, estis la manko 

de kunlaboro de la Universitato de Barcelona, al kiu ni petis, 
kaj certan aprobon ni prifidis, la cedon de unu el la tieaj aŭloj 
por okazigi la kursojn de Sro. Ĉe. Aliajn lokojn ni trovis, sed 
ĉiuj ne havis la adekvatan situacion kaj ĉambraranĝon, kaj plej- 
multe el ili estis tro altpreza ĝia luado. Tamen ni ne malespe- 
ras, kaj ni profitos la oportunan momenton por venigi profeso- 
ron Ĉe, kaj la sperto jam atingita gvidos nin tra la sukcesa vojo. 

En la antaŭa ĝenerala kunveno de KEF-anoj estis decidite 

sendi salutan leteron al Sro. Manuel Maynar el Zaragoza, kaj 
montri nian aprobon kaj oferi nian aliĝon pro liaj laboroj kons- 
tantaj por starigi tutlandan Konfederacion. Sro. Maynar, kiu di- 

versfoje petis niajn opiniojn kaj sugestojn por la projektitaj re- 
gularoj de la nomita Konfederacio, invitis tiun ĉi komitaton al 
la partopreno de du kunsidoj, okazintaj en Zaragoza dum la 

12-a kaj 13-a de Oktobro pasintjara. Ĉe tiu kunveno estis repre- 
zentataj la aragona, astura, valencia kaj kataluna Federacioj, kiuj 
post nedaŭra diskutado starigis kaj aprobis la regularojn de “His- 
pana Esperantista Konfederacio”. Ni ne dubis proponi nian kun- 
laboron a] niaj nekatalunaj amikoj, kiuj ĉiam montris sin al ri 
kun plej sincera estimo kaj respekto. Tio montros al la ceteraj 
hispanaj esperantistoj, ke K. E. F. ĉiam havis je ilia dispono 
sian kunlaboron, kiun ni ne povis nei al tiuj, kiuj finfine kon- 
prenis ke Esperanto estas ilanke de la ŝtato kaj forte ligita al 

la lingvo mem. 

Ni konstatis kelkfoje, ke la nunaj aŭtoritatuloj diversfoje sin 
montris favoraj al nia afero, kaj ni skribis du petojn pri subven- 

cio al nia Federacio. Unu al la Urbestraro de Barcelona kaj alia 
al la registaro de Katalunujo. Ni havas privatajn referaĵojn pri 
tiuj subvencipetoj, kiuj, malgraŭ la ŝparemo de la oficialaj ins- 
titucioj, igas nin esperi ian bonan rezultaton. 

“Kataluna Esperantista Federacio” skribis al ĉiuj grupoj, kiuj 

antaŭe apartenis al ĝi, kaj ĝis nun num “Paco kaj Amo” aliĝis, 
sed kelkaj jam promesis baldaŭan eniron en nian Federacion, ĉar 

ili atendas ioman revigliĝon. 

Rimarkindan sukceson ni havis ĉe la inaŭguro de Strato Dro. 

Zamenhof. De vi ĉiuj estas konataj la rezultatoj, kiujn ĝi alpor- 
tis al ni, ĉar fine la Barcelona esperantistaro vidis sian sonĝon 

realigita. La posedo de unu strato je la memoro de la Majstro 
en Barcelono, estas grava paŝo por nia movado kataluna, tial, 
ke tiu sukceso multe favoros projektitajn entreprenojn de 

Tro longa fariĝus tiu ĉi raporto se ni detale volus priskribi 
la tutan laboron faritan de tiu ĉi komitato, Ni diru, ke al nia 
organo “Kataluna Esperantisto” estas definitive certigita ĝia re- 
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gula aperado, kies financan niveligon ni ŝuldas al la tiel nomitaj 
“Amics de Kataluna Esperantisto”, kiuj promesis pagi ĉiutrimo- 
nate DEK PESETOJN por garantii sendeficitan aperadon de 

tiu revuo. Ni devas, do, esti tre dankaj al tiuj 15 “Amics”, kiuj 
donas nekutiman pruvon de fervoreco kaj estimo al nia malnova 
gazeto, 

Ni fimas tiun ĉi raporton esprimante al ĉiuj KEF-anoj plej 

koran dankon pro ilia valora subteno kaj kunlaboro, kaj ni spe- 
ciale devas kuraĝigi niajn amikojn en Vendrell, por ke ili antaŭe- 
niru nian K. E. F. per la organizo de la interrompitaj festoj kaj 

propagandoj depost la pasinta Kongreso de Vinaroc. 

Eduard CAPDEVILA BUIL 

Post la legado de tiu ĉi Sekretaria Raporto, kiu estas aplaŭde 

aprobata, oni priparolas la ĝeneralajn aferojn, kies diskutado do- 
nis la jenajn decidojn: 

Oni akceptas proponon de Sro. Gili, kiu petas ke Kataluna 
Esperantista Federacio okazigu ĉe la nealiĝintaj grupoj propa- 

gandajn paroladojn pri la federaciigo de ĉiuj izolaj grupoj kaj 
individuoj. 

Estas diskutata propono, kiu petas ke oni starigu komitaton 

por ke ĝi inaŭguru, kiel eble plej baldaŭ, esperanto-kurson ĉe 
radiostacio kaj prilaboru katalunlingvan vortaron kaj gramatikon 

de Esperanto. Sro. Alberich promesas, ke li post unu jaro estos 
eldoninta katalunlingvan esperanto-gramatikon. Sro. Dalmau di- 
ras, ke li estas preparanta Linguaphonmetodan esperanto-kurson 

por ĉi-tiea radiostacio, 3 
Sro. Capdevila proponas al la kunsidantaj KEF-anoj, ke oni 

skribu al la Prezidanto de la Esperantista Akademio, Sro. War- 

den, petante al li, ke oni bonvolu prezenti Sron. Delfi Dalmau, 

ĉe la proksimaj balotadoj je Lingvo-komitatanoj, kiel anstaŭan- 
ton de la plorata kataluna samideano Alfons Sabadell. 

Laŭ propono de Sro. Sola, oni decidas denove kotizi al Kons- 

tanta Reprezentantaro. 
La propono kiu estis fiksita en la tagordo, subskribita de 

Sro.. Gili kaj aliaj samideanoj, pri okazigo de Universala Kon- 
greso en Barcelono, estas unuanime akceptata, kaj oni decidas 

skribi al I. C. K. kun la peto, ke oni reservu la jardaton 1935-an 
por Barcelono. 

La finan parton de la tagordo konsistigas elektado de nova 

komitato. Sendiskute estis elektata la jenan estraron por 1932-33: 
Prezidanto, Sebastia Alberich; vicprezidanto, Joan Gili Norta; 

sekretario, Josep Alberich; vicsekretario, Vicens Andres; kasis- 

to, Jaume Herp; kalkulisto, Manuel Rodellar; bibliotekisto, 

Eduard Capdevila; voĉdonantoj, Jacint Comella kaj Josep Banet.  
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XVI-a KONGRESO DE K. E. F. KAJ XV-aj INTERNACIAJ 
FLORAJ LUDOJ EN LA URBO VENDRELL. 

Pentekosto de 1933 

Fine ni povas anonci al miaj federacianoj kaj al niaj amikoj 

kaj simpatiantoj tiun ĉi ĝojigan sciigon. 

Vendrell, unu el le plej gravaj urboj de Katalunujo, estos ve- 
nontjare la scenejo de niaj festoj per- kaj poresperantaj. Ni dan- 
ku niajn entuziasmajn samideanojn el Vendrell, kiuj, kvamkam jam 

tre malnovaj, ĉiam fervore batalis por nia afero en tiu urbo. 
Preparu vin ĉeesti niajn XVI-an kaj XV-ajn!!! 

ALVOKO AL LA XV-aj INTERNACIAJ FLORAJ LUDOJ 

Al la esperantistaj verkistoj: 
La Komitato de la XV-aj Internaciaj Floraj Ludoj vin salu- 

tas kaj invitas partopreni la jenajn konkursojn. 

ORDINARAJ TEMOJ 
Originalaj Tekstoj 

I. Originala versaĵo kantanta Amon. 
II. Originala Ama verko en prozo. 

Tradukitaj Tekstoj 

I. Traduko de fragmento de la konata tragedio de Angel Gui- 
mera, “Maro kaj Ĉielo” (Mar i Cel). 

921. Traduko de fragmento de la fama dramo de la sama aŭ- 
toro, “En la Malsupra Lando” (Terra Baixa). 

EKSTERORDINARAJ TEMOJ 
I. Premio de la Prezidanto de K. E. F., 50 pesetoj. Temo: 

Laŭvola. 
II. Premio de la Estraro de K. E. F., 50 pesetoj. Temo. Laŭ- 

vola. 
III. Premio de “Kataluna Esperantisto”. Dumviva abono al 

la gazeto. Temo: Kiel oni faras bonstilan tradukon. 
IV. Premio de la grupo "Barcelona Stelo”, 50 pesetoj. Temo: 

Studo pri popolkantoj kaj popolkutimoj. 
V. Premio de la grupo “Paco kaj Amo”, 50 pesetoj. Temo: 

Laŭvola, 

Pliaj premioj kaj temoj sekvos en venontaj numeroj de Kata- 
luna Esperantisto. 

Inspiron al ĉiuj por la gloro de nia Literaturo! 

La Juĝanta Komitato 

La Prezidanto, La Sekretario 
Artur Domenech. Jaume Grau Casas. 

 



  

KATALUNA ESPERANTISTO 189 

NOTOJ 

ILa aŭtoroj de la du premiitaj Originalaj tekstoj I-II, kaj 
tiuj de la du premiitaj Tradukitaj tekstoj I-II ricevos ekzem- 
pleron de “Kataluna Antologio” de Jaume Grau Casas, verko re- 
kompencita de la Esperantista Akademio. 

II.—AIl la aŭtoro de la plej bona teksto (versaĵo aŭ prozaĵo) 
el la kvar ordinaraj premiitaj verkoj, la Komitato aljuĝos la Na- 
turan Floron kaj la rajton elekti reĝinon de la Festo. 

III-La verkoj konkursontaj devas esti verkitaj en bona Es- 
peranto, kaj ne ankoraŭ eldonitaj. 

IV.-—La solena Festo de la XV-aj Internaciaj Floraj Ludoj 
okazos en Vendrell dum la XVI-a Kongreso de “Kataluna Es- 
perantista Federacio”. 

V.—La manuskriptoj, kiuj portos surskribitan devizon, devas 
esti ricevitaj antaŭ la 15 de Marto de 1933 ĉe la adreso de la 

Sekretario, Sro. Jaume Grau Casas, Ramon i Cajal, 33, Sant Quin- 

ti de Mediona, Katalunujo, kaj ili estos akompanataj de fermita 

koverto, kiu surhavos la saman devizon kaj entenos karton kun 

la nomo kaj adreso de la verkinto. 
VI.—La verkoj premiitaj fariĝos propraĵo dum unu jaro de 

la Komitato de la Floraj Ludoj, kiu zorgos pri ilia publikigo sur 
“Kataluna Esperantisto” aŭ aliaj esperantaj gazetoj. Permeson 
por reprodukto dum tiu unua jaro oni devas peti al la Redakcio 

de K. E. 
VII-—IEventuala aljuĝo de “Subpremioj” nur signifas hono-, 

ran mencion sen rajto al efektiva premio. 

PETO AL LA GAZETOJ. —Ni petas niajn kolegojn, ke ili 
publikigu nian alvokon por ke la konkurson partoprenu esperan- 

tistoj el la tuta mondo. 

DUA LISTO DE VERKOJ PLENE TRADUKITAJ POR LA 
HISPANA ANTOLOGIO 

Calderón de la Barca, La junulino de Gomez Arias, José 

Zorrilla, Orienta, La Sevilja delogisto kaj ŝtona gasto; Jacinto 
Benavente, La kreitaj profitoj; Josĉ de Elola (El Coronel Igno- 

tus), La amo en la jaro dekmil; Fernŝndez Ardavin, La ermen- 

vestita sinjorino; Garcilaso de la Vega, Pensante pri rekteco de 

la vojo; Luis de Gongora, Al rozo; Fray Luis de Granada, Gvido 

"de pekantoj; Marquĉs de Santillana, Kanzono; Fray Luis de León, 

La perfekta edzino; Antonio Machado, Portreto; Concha Espi- 

na, La sfinkso Maragata; Gabriel Mir6, La ĉerizoj de l' tombejo; 

Ram6n Pĉrez de Ayala, Dimanĉa lumo; Vicente Blasco Ibaŭez, 

La kvar rajdantoj de la Apokalipso. 

Ĉiuj gesamideanoj estas petataj sendi tradukaĵojn el la his- 

pana lingvo al S-ro Jaume Grau Casas, Sant Quinti de Mediona, 
Katalunujo.
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UNUAJ PAŜOJ DE ESPERANTO EN KATALUNUJO 

Oni supozas, ke la unua esperantisto en Barcelona estis 
Sro. Alfons Sabadell (ni diru, ke lia morto okazis antaŭ kelkaj 
monatoj) ĉe la fino de la jaro 1901. Lia nomo aperis, dum la 
195 de Marto de 1902, kiel korespondanto de la revuo “Esperan- 
to”, kiu estis en tiu tempo la propagandorgano de la internacia 
lingvo en la Iberia duoninsulo kaj latina Ameriko. 

La unua esperantisto en Katalunujo estis S-ro. J. Vidal Llo- 
part. En Vilanova i Geltrú li skribis artikolojn pri Esperanto 
por la revuo “Esperanto” de Santander, kies redaktoro li estis 
pli antaŭe ol S-ro. Sabadell. 

En Decembro 1904-a estis fondita “Aplec Catalanista” en 
Ceret, kiu eldonis la bultenon “Espero de Katalunujo”; sur ĝi 
publikigis artikolojn, S-ro. Dali, el Figueras kaj S-ro. E. Segar- 
ra, el Manresa; ĝia delegito en Barcelona estis S-ro Sabadell. 
Tiu bulteno publikigis la programon de la “Unua Ĝenerala Kun- 
veno de Esperantistoj en Barcelona”, kiu okazis dum la tagoj 
24-25. de Septembro 1905; ĉeestis S-ro. Boirac, rektoro de Di- 
jon' a Universitato; Th. Cart, Mlle. Flaurence, Mr, Berthĉlot; 
estis ludita la komedio “Supujo” ĉe “Centre Autonomista Fiva- 
ller", kaj oni interkunvenis en granda festeno en restoracio “Pom- 
pidor”. 

Ĉe la jaro 1905, la revuo “Filatĉlico” de Kataluna filatelia 
societo publikigadis esperantan fakon kun la klarigo de la regu- 
loj kaj vortaron de Esperanto. En ĵurnalo “Joventut” de Bar- 

"celona, je la 22" de junio samjara, numero 280, estis enpresita 
artikolo “Esperanto” de S-ro. Pujula; tiu ĉi sinjoro diskonigis 
per numeroj 289-290 la raporton pri “La Unua Universala Kon- 
greso de Esperanto en Boulogne sur Mer”, kies Delegito por la 

Kataluna Lingvo en la “Lingva Komitato” estis S-ro. Sabadell. 
La 23-an de Septembro, ĵurnalo “Llevor” el St. Feliu de Gui- 

xols anoncis du paroladojn pri Esperanto, kiuj estis klarigataj de 
S-roj. Pujula kaj Sabadell. La unua disertaciis pri “Avantaĝoj 
de la lingvo internacia Esperanto”, kaj S-ro. Sabadell pri “La 
Unua Universala Kongreso de Esperanto”, kiun li ĉeestis kiel 
reprezentanto de Katalunujo. 

En 1905, fondiĝis la esperantistaj grupoj “Verda ĉambro” en 
la sidejo de “Academia de Taquigrafia de Barcelona”; en De- 
cembro, la societo “Espero Kataluna”; kaj “Grupo Esperantista 
de Barcelona” ĉe “Ateneu Enciclopedic Popular”. 

En 1906, estis fondita esperantista grupo ĉe “Casino Repu- 
blicano”. Samjare, S-ro. Sabadell reprezentis “Grupo Esperan- 
tista de Barcelona” kaj “Akademio de Sabadell” dum la Dua Uni- 
versala Kongreso de Esperanto en Ĝenevo. Ankaŭ aperis en Bar- 
celono la “Kataluna Gramatiko de Internacia Lingvo Esperanto" 
de F,. Pujula. 

En 1908, S-ro. Sabadell aperigis “La Patrino” kaj “Cikadoj kaj 
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qu Formikoj”. Dum tiu jaro aperis: "4 Quiere Vd. hablar el Espe- 
ranto?” kaj “Gramatiko Esperanto” de la advokato D. José Gar- 
260n. "Curs practic”, “Kolekto Pujula” kaj “Vortaro Esperanto- 
Kataluna” de S-ro. Pujala, En Septembro, estis anoncita, ke la 
5.) Universala Kongreso de Esperanto okazos en Barcelona. La 
moŝta ordeno “Missioners del Cor de Maria”, enkondukis Espe- 
ranton kiel oficialan esprimilon ĉe ĝiaj instruprogramoj. En Vi- 
lasar de Mar, ekembriiĝis en tiu jaro “Esperantista Federacio de 
Katalunujo.” : 
= MANUEL RODELLAR (Finota) 

BALANC DE COMPTES DE LA PLACA DEL CARRER DEL 
DR. ZAMENHOF I DE LA FESTA D'INAUGURACIO 

Llista de subscripcions.—Federació Esperantista Catalana, pes- 

setes 50, Grup Paco laj Amo (llista oberta als seus socis), pes- 
setes 50, Barcelona Stelo, 79, Nova Sento, 10'40, Juneco, 8'30; 
Enciklopedia Akademio Esperanto, 12; Esperanto-Fako de lAte- 
neu Enciclopedic Popular, 12; Esperantista Ligo de Fervojistoj, 
3; Zamenhof lnstituto, 10; Alumnĉs d'Esperanto a La Violeta 

de Clavé, 10, Recaptat en la Festa del Llibre Esperantista, 520; 
Dr. J. Bremon, 5; J. Herp, 5; Dr. Torres Carreras, 5, Dr, M. Or- 

riols, 15; F, Soler Valls, 10; A. Codorniu, 10; J. Paluzie, 10; 
J. Aubeyzon, 5, M. Ferran d'Aubeyzon, 5; benefici obtingut amb 
l'organització de la festa, 76'30, dèficit que ha estat eixugat per 

un samideano, 3'90. Total ingressos: 402'/10 pessetes. 
Despeses. —Esculpir la placa de marbre pel nostre samideano 

J. Barba, 175 ptes., efígie del Mestre en bronze, i claus del mateix 
metall, 59: clixés, gravats, fotografies, etc., 19'55, despeses d'or- 

ganització, propines, etc., 109'05: impressos, 33, correspondència, 
6'10. Total despeses, 402'10 pessetes. 

Nota.—Els comprovants d'aquestes sumes estan a disposició 

dels qui les demanin. 
Pel Comitè d'Organització, Joan GILI NORTA. 
Barcelona, 20 d'abril de 1932. 

Una felicitació de la Filla del Dr, Zamenhof. 

Varsovio, la 7-an de Majo de 1932. 

Sro. Joan Gili Norta. 

Tre estimata samideano: 
Koran dankon por via tiel ĝojiga letero de la 14-a de Aprilo. 

Kun granda ĝojo mi legis pri la inaŭguro de Zamenhof-strato 

en Barcelona kaj rigardis la bildon de la memortabulo. Mi esperas, 

ke tiu ĉi sukceso komencos en via urbo epokon de nova intereso 

al Esperanto, simile kiel estis en Varsovio. 

Koran gratulon al Kataluna Esperantista Federacio! 

Kun samideanaj salutoj, Lidya Zamenhof. 

Barcelona
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Streĉita kordo, poemoj de K. Kalocsay. Eldonis: “Literatura 
Mondo”, Budapest, 1931. 

Lukse eldonita libro, kun ducent paĝoj, vera juvelo, unu el la 
plej valoraj verkoj en Esperanto. 

Kalocsay povas esti inde komparata je iu granda nacia poeto. 
Li ne estas diletanto, juna enamiĝinto kiu simple elverŝas le sen- 
tajn de sia koro, sed alta spirito kiu havas ion por diri kaj fe- 
liĉe por ni diras ĝin en Esperanto. Kalocsay posedas rafinitan 

kulturon, kiu brilas en ĉiu lia poemo. 

En “Streĉita kordo” abundas la veraj perloj, kvankam la ma- 

niero ĉe la multegaj poemoj estas tre diversa. “Ni laŭdu lin...” 
sentigas la ĉagrenon pri la morto de Zamenhof, “En amara koro” 
juste vipas la neseriozajn esperantistojn. “Th. Cart mortis...” es- 

tas kortuŝa nekrologo al la genia prezidinto de nia Akademio. 
“Kanto de vagabondo”, tre bela, ŝajnas prenita el la poemoj de 
lia kolego kaj samlandano Baghy. “Ridu kara” estas delikata 
voko al la amatino. “Maja idilio” estas dolĉe romantika. ”Kisoj” 
estas unika peco, meritinta la Naturan Floron ĉe niaj Floraj Lu- 
doj en Vic. “Tri benoj”- estas treege inspirita kaj perfekta je 
formo, poemo el tiuj, kiuj igas poeton senmorta. “Rustas la plu- 
mo” estas madrigalo milda kaj samtempe pasia, ĉar la poeto 
preferas skribi, pli ol sur papero per aĉa inko, 

sur neĝo de ŝiaj ŝultroj brilaj 
per fajro de lipoj maltrankvilaj. 

Kvar sonetoj, formo de poezio al kiu nia ŝatata poeto tre in- 
klinas, titolitaj “Printempo”, “Somero”, “Aŭtuno” kaj “Vintro”, 
daŭrigas tiun aron da floroj, kiuj pro sia speciala aromo, halti- 

gas'nin pli longe ol kutime dum nia promeno tra la pompa ĝar- 
deno, kia estas la poezio de la hungara Kalocsay. “En la me- 

morlibron de knabino”, riĉa je poeziaj bildoj, plaĉas kaj sonas 
kiel neriproĉinda soneto. La du poemetoj “Familiopatro” kaj 
“Maljuna fraŭlo” spiras vivan humoron, melankolion. Senĉese 
fluas beleco el tiu verko de Kalocsay... 

Nur mi permesas al mi diri, ke kelkaj ŝanĝitaj pensoj aŭ fra- 
zoj, ŝanĝitaj ĉe la apero de la Kalocsay-poemoj en libra formo, 
ne tiom plaĉis al mi kiom la primitivaj formoj aperintaj en gaze- 
toj. Sed eble tio okazas ĉar mi sciis parkere multajn el la poe- 
moj de nia admirata amiko, kaj mi spertas la embarason de kon- 
servativulo antaŭ novaĵoj... Plie, estas vero ke multaj personoj 

ŝatas pejzaĝon, nur en tiu lumo, en kiu ĝi unuafoje estas vidita. 

En la lando de Hindenburg, de Larissa Reissner. Vojaĝo tra 
la germana Respubliko en 1924. Eldonis “Ekrelo”, Lobauerstr,, 31, 
Leipzig-N. 24. Tradukita el la germana, de W. Kampfrad kaj 
W. Krey. Libreto 80-paĝa. Prezo: 0'80 gmk. 

Kun intereso oni legas “Ullstein”, rakonto pri domo kie estas 

o. Sorea ea Pre da dr e —BRII JJ
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farataj kelkaj grandaj ĵurnaloj germanlingvaj; “Junkers”, alia 
rakonto pri la fama fabriko de aeroplanoj; “En la koncentrigejo 
de la malriĉeco”, kruda priskribo de mizeraj scenoj, el kiu elsta- 
ras “Pantofloj”; “Krupp kaj Enen”, rilatanta la kanon-fabrikejon. 
Vere tipaj vidaĵoj de la germana lando post la mondmilito. 

J. G. C. 

Septembro, poemo de Geo Milev. El la bulgara lingvo kolek- 

tive trad. SA-MA. Eldono de Ekrelo, Leipzig. Kajero 32-paĝa, 
16 1/2 x 12 cm., prezo 0'20 gmk. 

Per krudaj vortoj kaj malvestita ornamriĉeco la poemo Sep- 
tembro prikantas travivitajn tagojn dum plensanga revolucio. 

Por la latina leganto, kutiminta legi poeziojn kun malmulte 

da silabmezuraj ŝanĝoj, Septembro estos, je la komenco, iomete 
nekomprenebla, ĉar laŭmezuraj versoj ne ekzistas. Ĉiu vorto, pen- 
so, bildo, aŭ frazo, kiu havas ĉe si mem la tutan emocion, formas 

apartan verson. 
La lingvaĵo malmulte sukcesis en tiu ĉi traduko, kiun ni kon- 

sideras tre malfacila por ne lertaj esperantistoj. Kelkaj partoj de 
la poemo estas iom konfuzaj. Abundas poetikaj esprimoj preskaŭ 
nedeĉifreblaj: “purpur-koler; vizaĝ-malflataj; kolera frukt' de stor- 
ma vol'”, Ankaŭ englitiĝis kelkaj forigindaj neologismoj, kaj neak- 

ceptebla estas la vorto “tutĉiuj”; ankaŭ meritas la saman pre- 

mion la uzo de 1 kun apostrofo ĉe la komenco de verso kaj antaŭ 
konsonanto. 

El la kolektivaj tradukintoj, nur elstaras pro ilia lerta kaj 

klara traduko, la kamaradoj kiuj zorgis pri la 4-a kaj 12-a nume- 

roj de la poemo. La aliaj ne tiom sukcesis. ev bas 

REVUO DE REVUOJ 

Esperantistul, trimonata esperanto-aldono al rumana semajnga- 

zeto “Marea Noastra”. Redakcio kaj administracio: strada Scar- 
lat. n. 67, Constanta, Rumanujo. 

Espero Katolika, organo de I. K. U. E. Monata gazeto. Direk- 
toro, pastro Font Giralt. Redakcio kaj administracio: Collell (Ba- 
nyoles-Girona), Katalunujo. 

La Nova Epoko, literatura-arta-scienca dumonata revuo de la 

S. A. T.-organizo. Abono, 2'50 gmk., 15 fr. frk. aŭ egalvaloro. Ad- 

ministracio: Kolmstr., 1, Leipzig-O-27, Germanujo. 
Nia Vivo, monata bulteno de espta. grupo “Frateco”. Direk- 

toro, Emilio Bruquetas. Redakcio kaj administracio: Roda, 14-16, 

Zaragoza, Hispanujo. 

Norvega Esperantisto, monata organo de Norvega Esperantista 
Ligo. Abono, 3 norv. kr. por eksterlando. Redakcio: Bergsliensgt., 

11, Oslo, Norvegujo. 

Progreso Esperantista, informa bulteno de Hispana Esperan- 
tista Konfederacio. Redakcio: Roda, 14-16, Zaragoza, Hispanujo. 
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ENLANDA KRONIKO 

Barcelona—La grupo “Barcelona Esperantisto”, okaze de la 
inaŭguro de esperanto-kurso, invitis Sron. Delfi Dalmau paroladi 
ĉe la malfermo de la organizita kurso. Nia amiko Dalmau faris 
interesan priskribon pri la ĵus okazinta Lingva Konferenco en 
Arnhem, kaj konstatigis al la aŭdantaro la paceman spiriton de 
la esperantistoj, kiuj malgraŭ ilia malsama nacieco komprenas 
kaj eĉ rifuzas la lingvajn altrudojn de iliaj propaj ŝtatoj. 

. Kiel ni anoncis en la pasinta numero de “Kataluna Kspe- 
rantisto”, okazis en la belega arbaro Giiell la Printempa Espe- 
ranta Festo, kiun, kiel ĉiujare, organizis la malnova grupo “Paco 
kaj Amo”. Ĉeestis al tiu altira loko ĉirkaŭ 350 esperantistoj el 
la Barcelonaj grupoj. 

Dum la mateno okazis diversaj sportludoj, kaj du piedpilkaj 
ekipoj de esperantistaj grupoj ludis belan “match”. Posttagmeze 
estis dediĉata la tuta tempo al literatura festo, ĉe kies fino la 
prezidanto de “Kataluna Esperantista Federacio”, Sro. Sebastia 
Alberich faris kelkminutan disertacion pri la neceso ke ĉiuj lo- 
kaj grupoj ariĝu sub nia kara K. E. F., kun la celo doni al nia 
enlanda movado pli efektivan kaj celkonscian agadon. 

— En la kvartalo “Verdum”, apud Sant Andreu de Palomar, 
fondiĝis nova grupo, kiu jam klarigas esperanto-kurson depost 

kelkaj semajnoj. “Esperanta Grupo Frateco” estas la nomo de 
la raportita grupo, kies kreon ni ŝuldas al kelkaj samideanoj de 

la iama grupo “Esperanto kaj Patrujo” kaj al fervora samideano 

Joan Asturgo. Bonvenon al la nova grupo! 

—Estas anoncata esperanto-kurso en la Labora Universitato, 

sub la gvido de la sekretario de “Barcelona Stelo”, Sro. Ramon 
Moret. La kurso estas organizata sub la patronato de la konata 
"Institut d'Alumnes i Ex-alumres de l'Escola del Treball". 

Mallorca—La ĉiutaga ĵurnalo “La Ultima Hora” publikigas 
ĉiun sabaton tre interesan esperanto-rubrikon 'en hispana lingvo. 
Ni ŝuldas tiun ĉi taskon al la fervora tiea samideano, Sro, Fer- 

nando Redondo. 

NEKROLOGO 

Mortis en Essen (Germanujo) dum la pasinta monato Aprilo, 

la konata kaj eminenta germana esperantisto Friedrich Pillath, 
Lingvo-komitatano kaj bonega tradukinto de la Heine-poemoj. 

Li estis kunlaboranto de “Literatura Mondo” kaj “Heroldo 
de Esperanto” (tiam E. T.), kie li uzis la konatan pseŭdonimon 
Zanoni. 

Ripozu en paco la eminenta pioniro! 

EEE] popo]
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E senu de parla catalana: | 

Ens cal la vostra col'laboració per mantenir l'estructuració 

actual del moviment esperantista. 

Adheriu-vos, doncs, a la 

Federació Esperantista Catalana 

i ala vegada feu-vos abonat del seu òrgan oficial 

Rataluna Esperantisto 

Per a ésser soci de la Federació cal pagar la segiient quota: 

1'80 pessetes a l'any els federats que pertanyin a un grup 

esperantista organitzat. 

5'10 pessetes a l'any els isolats. (Individus no agrupats). | 

Subscripció a la revista Kataluna Esperantisto val ó pessetes 

a la Península i 4 pessetes per a l'estranger. 

  

Envieu l'import de les quotes per gir-postal o en segells de 

correus a l'adreça de la Fed. Espta. Catalana: 

Carrer València, 245. - - Barcelona 
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   FOTO -AMATOROJ 
nka ĜL GAL OA 

ATENTU! 

Ni volas korespondi kaj interŝanĝi aktualajn foto-bildojn kun 

gekamaradoj de Hispanujo. 

Skribu multnombre. 

    
  

     
         
     

Respondo estas garantiata! 

“MUNCHENA FOTO-ASOCIO”      

    

   Turnu vin al: 

JOSEF ZEILHOFER 

Ringseisstr., 4/11. G. HĤ. MUNCHEN (Germanujo) 

  

    

  

JAUME GRAU CASAS 

SANT QUINTI DE MEDIONA (Katalunujo) 

  

Vendas sian Esperanto - Bibliotekon, 

konsistantan el 

400 volumoj 
Estas interesaj novaĵoj kaj malnovaĵoj. Inter la lastaj, plena 

kolekto de “LA REVUO”. (Ok binditaj volumoj). 

Interesatoj petu prezojn! 
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Kreto 

MONATA GAZETO 

Organo de la KATHDUNA ESPERANTISTA FEDERHEIO 

kaj de la INTERNACIAJ FhORAJ hUDOJ 

L'ESPERANTO CAMINA... 

A Barcelona funcionen 20 cursos d'espe- 

ranto amb un nombre d'assistenis que 

passa dels 500 ! 

SEPTEMBRO-OKTOBRO 1932 N-ROJ 186-187   
 



       

        

           
      
        

       

      

  

     

   

Hi ha una manera indirecta de protegir a la 

Federació Esperantista Catalana: 
Comprar les coses que ella patrocina. 

Rataluna Antologio 
(segona edició) 

Antologia de poetes i prosistes catalans en Espe- 

ranto. - 416 pàgines de text. - Preu: 10 pessetes. 

Primer Manual de la Llengua 
Auxiliar Internacional Esperanto 

Edició de 4.000 follets al preu de 25 cents. exem~ 

plar. - Comandes des de 25 exemplars, 20 "he 

de rebaixa. 

Zamenhof - disko 
Disc fonogràlic amb la veu del Mestre, impres- 

sionada amb motiu del 5. Congrés Universal 

d'Esperanto a Barcelona en 1909. 

L'únic disc al món que guarda la veu de l'autor 
de l'Esperanto. 

Edició única de 50 discost 

Preu: 10 pessetes. - (Despeses d'embalatge 

i transport apart). 

  Adreceu-vos a = — — 

CARRER VALENCIA, 245. - - BARCELONA 
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REV NA i 
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OFICIALA ORGANO 
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EE, ===: KATALUNA ESPERANTISTA FEDERACIO 
GRA TA LÚI | = SON KAJ DE LA INTERNACIAJ FLORAJ LUDOJ 

JARABONO: ADRESO = 

E Valencia, 245- BARCELONA 
  

EL XXIVè CONGRES UNIVERSAL D'ESPERANTO 

UNA LLENGUA AUXILIAR PER A LA CIENCIA 

La guerra darrera va liquidar l'imperialisme en principi, Els 

tsars, els kĉisers, els emperadors i gairebé els reis no semblen 
sinó trofeus històrics. Ni tot el profund sentit polític anglès no 

pot evitar que es desfaci l'imperi britànic, el darrer imperi polític 

de la nostra civilització. 
El seguiment imperialista de la nostra era s'ha concentrat en 

l'estatisme. Aquest ha esdevingut el baluard més fort de la vella 

política. Representa l'esforç suprem contra la virada imminent 

i definitiva de la política moderna, de la nova ideologia que la 
guerra ha imposat en principi, i totes les dictadures de la post- 

guerra no són més que les revifalles i les extremituds de la ten- 
dència imperialista que ha sobreviscut a la Revolució Francesa. 

Aquesta imposà la igualtat, la llibertat i la fraternitat dels pobles, 
la justícia de les nacions davant la llei. Avui no hi ha races ni 
castes senyores i races i castes esclaves políticament a Europa, | 

ni a tot el món sortit de la mostra civilització: però hi ha cultu- 

res, llengiies, nacions, com a formes diferencials de la humanitat 
que triomfen o clamen per l'imperi de l'equitat davant la política. 

l/Esperanto representa la plasmació genial de solució justa, lògica | 
i total en el problema de les llengies, que és el punt neuràlgic i 

la pell de l'ànima de les nacions i de les cultures. 

La declaració d'esperantisme feta en el primer Congrés Uni- 

versal, que justament s'escaigue també a França, a Boulogne-sur- 
Mer, l'any 1905, deia que l'Esperanto neutral internacional era la 
llengua a emprar, com a auxiliar, per a evitar conflictes en aquells
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paisos on diverses nacions es disputen per diferencies d'idiomes. 

Diferents nacions en alguns paisos, diferents idiomes en alguns 

x paisos. Zamenhof, l'autor de l'Esperanto, era súbdit rus, de nació 

polonesa, de raça jueva, sabia, doncs, ben bé el que es deia en 

aquest punt. L'aspiració moderna dels jueus és d'esdevenir una 

nació, una llengua ,una cultura: la manifestació moderna de les 

facetes humanes no és la raça ni la casta. 

RR qe Z 

Malgrat d'aquesta declaració, malgrat de la idea interna de 

fons pacifista que anima l'Esperanto, malgrat que tots els espe- 

rantistes declaren llur pacifisme, i llur fraternalisme, i llur igua- 

litarisme lingŭistic i nacional, puix que tots volen ésser els mi- 

flors deixebles de Zamenhof, en arribar l'hora dels fets i de les 
proves, dins l'organització mateixa del moviment esperantista sor- 

geixen dos partits: el dels qui poden sentir com Zamenhof i el 
dels qui no poden: el partit esperantista dels qui han sofert o 
sofreixen injustícia lingiística, cultural, nacional, i el partit dels 

qui no poden sentir el clam de justícia. Per als primers l'Espe- 
tanto és una causa redemptora d'avantatges materials, de facili- 

tacions pacifistes, i, sobretot, de llibertat i de justícia, són espe- 
rantistes integrals. Per als naturals de llengiies, nacions, i cultures 

senyores, privilegiades, l'Esperanto, l'esperantisme, és una causa 

de progrés i de pacifisme—ino els neguéssiu pas que la sentent,— 
però no pas una causa de llibertat i de justícia com per als qui 

anhelen la igualtat, la justícia i la llibertat nacional, cultural i lin- 

guística, perquè en patim sed i fam, perquè en vivim en règim de 

postergació, com hi vivia el polonès autor de l'Esperanto. 

dd 

Ningú no vol ésser menys sensible que els altres companys de 

causa. No podeu pas dir als francesos, ni als anglesos, ni als cas- 
tellans esperantistes que ells són menys esperantistes, o bé que 
senten l'esperantisme menys profundament que els catalans, o que 
els flamencs. La teoria és igualment lògica i clara per als uns 
com per als altres. El liberalisme, la democràcia, la justícia, en. 
teoria, en principis, gqui podrà dir a Maunel Azafia, per exemple, 
que no els veu tan clarament com Amadeu Hurtado2 Ja veieu 
que cito dos casos, dos subjectes de gran ponderació. I bé: pro- 
poseu-los l'aplicació del liberalisme lingúístic a Catalunya, i cons- 
tatareu que el castellà veu que els catalans són una minoria, i 
Hurtado veu que són una majoria. I això que aquest no cedirà 
pas en patriotisme a aquell. No hi ha sinó que l'un sent des d'una 
posició, i l'altre sent des d'una altra posició. Des de la posició
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catalana no es pot ésser sinó fidel o renegat respecte a Catalunya; 

des de la posició castellana mo es pot ésser tolerant o intolerant 
respecte al català a Catalunya. El fet és que, prenent per base el 

liberalisme, castellans i catalans han d'arribar a un punt subjectiu 
irreductible a l'hora dels fets o de les proves. Es el cas entre 
Briand, francès, sense minoria érancesa preterida, i Stressemann, 

alemany, amb minories alemanyes preterides. Briand pugnava per 

una justícia, per una pau entre Estats. Stressemann anhelava una 
justícia, una pau entre nacions. Tots dos eren pacifistes. Però la 
posició subjectiva, nacional, lingiística, cultural, entre l'un i l'al- 

tre eren diferents. Són les dues posicions subjectives que sense 
prèvia declaració es dibuixen en el moviment esperantista univer- 
sal. L'Esperanto, la solució lingúística, és, però, solució merave- 
llosa tant per als uns com per als altres, Els filòlegs de tot el 
món que es precipitaren a dictaminar sobre l'Esperanto a base de 
prejudicis van errar-la. El fet lingúístic desfà una pila de preju- 
dicis i s'imposa com tantes solucions que l'home tècnic, fent de 
profeta, havia jutjat utòpiques. Es clar que aHudim els tècnics 
falsos, mecànics, lleugers, com tants eminents ignorants de l'Es- 
peranto que se n'han rigut. 

INTERNACIA RONFERENCO DE MINORITANOJ 

Kiuj interesiĝas? 

Post prelego okazigita dum de la 1." Internacia Lingva Kon- 
ferenco en la Esperanto-Domo de la Cseh-Instituto, kelkaj ĉees- 
tintoj je tiu prelego eldiris penson ke povus vere sukcesi Inter- 
nacia Konferenco de Minoritanoj, kiu pridiskutus lingvajn, kultu- 
rajn, jurajn kaj aliajn problemojn ĉe minoritoj kaj popoloj renas- 
kiĝantaj el subpremadoj kaj jugoj ĉiuspecaj. 

Estus tre interese, efektive, la okazigo de tia Konferenco, kiu 
havus ĉefe kulturan celon: solvon de kulturaj problemoj, kaj kiun 
ĉeestus esperantistaj minoritanoj montrantaj ke ili ne devas honti 
pro uzo de lingvo kies altrudon ili celas eviti, sed ke Esperanto 

praktike kaj juste solvas la interlingvan problemon. 
La Fandraj amikoj jam anoncis ke ili deziras kunlalori al tia 

Konferenco.—Kiuj aliaj interesiĝas? 
Bonvolu ne nur anonci vin pretaj, sed eldiru vian opinion pri 

programo kaj organizo ĉu pere de Esperanta gazeto, ĉu rekte al 

la subskribinto. 

Delfi DALMAU. 

strato Valencia, 245. BARCELONA (Katalunujo). 
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UNUAJ PAŜOJ DE ESPERANTO EN KATALUNUJO 

(Fino) 

Iom post iom, en Barcelona pligrandiĝis la entuziasmo; di- 
versokaze estis prezentataj esperantistaj festoj en la Teatro Bos- 
que; oftaj amikrondoj ĉe Bar “Esperanto” de la strato Conde 
del Asalto, ĉe Kafejo “Universidad” kaj en “Amika rondo” ĉe ka- 
fejo “Paris”. La unuaj esperantistoj rimarkindaj pro sia aktiveco 
estis S-roj. Pujula, Sabadell, M. Cases, doktoroj Bremon kaj Pa- 
lleja, S-roj. Rosals, Baucells, Pellicer, el Barcelona, kaj S-ro. Cer- 
da, el Sabadell, kaj aliaj. Aperis “Fulmo”, “Tutmonda Sonorilo”, 
kaj en Igualada, “Stelo Kataluna”. Ankaŭ, en la jaro 1908, aperis 
“Tutmonda Espero”, revuo eldonita de la societo Espero Kata- 
luna, el Barcelona. 

Oni eldonis, en Barcelono, dum la jaro 1909: “Manual y ejer- 
cicios de Esperanto” de ŝtata kapitano V. Inglada Ors. “Grama- 
tiko kaj Vortaro” de D-ro. Bremon i Masgrau, “Clau Esperanto” 
(Kataluna ŝlosilo) eldonita de Tobella i Costa. “Unu Fojon..” de 
M. (Cases. “Mistero de Doloro” kaj “Don Kiĥoto de la Manĉo”, 
pecoj tradukitaj de S-ro. Pujula. Aperis la ĉiusemajna gazeto “Ka- 
taluna Nacio” kaj la revuo “Jen”, 

En Vilasar de Mar, oni eldonis “Programa de Esperanto” de 
F. B. Albifiana. 

Estis elektataj “Lingvo-Komitatanoj” S-roj. Pujula kaj D-ro. 

Bremon. S-ro. Tudo kreis “La Rondo”, kataluna esperantista balo 

kiu estis dancata, unuafoje, de “Esbart Catala de Dansaires” en 

la teatro Niu Guerrer. En 1909, oni festis la datrevenon de Vunua 
libro de Esperanto, organizita ŭe 25 esperantistaj grupoj de Bar- 
celona. 

S-ro. Bourlet kaj Barono de Mĉnil, aŭtoro de l'Himno Espe- 
rantista, vizitis Barcelonon; je ilia honoro oni okazigis diversajn 

esperantemajn solenaĵojn. 

La eksreĝo de Hispanujo akceptis la Honoran Prezidantecon 

de la 5." Universala Kongreso de Esperanto en Barcelona. Estis 
vendataj produktaĵoj anoncitaj per Esperanto: “Poluro Esperan- 
to”, “Limonado Stelo”, “Lesivo de Esperanto”, kaj aliaj. 

De la 6.” ĝis la 11." tagoj de Septembro de 1909 okazis solene 

kaj entuziasme la Kvina Universala Kongreso de Esperanto, kaj 
la Unuaj Internaciaj Floraj Ludoj de Esperanto, en la urbo de 

Barcelona. 
La Hispana eksreĝo oferis la honoran titolon de Komandoro 

de la Ordeno de “Isabel la Catolica” al D-ro. Zamenhof, Ĉe S-ro. 

Sabadell, estis reproduktita per vaksa cilindro (aparato Pathĉ) 

la voĉon de mia Majstro per liaj deklamoj “La Espero” kaj “Dank- 
paroladeto”. 

En Januaro de la jaro 1910, aperis la revuo “Kataluna Esperan-
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tisto”, organo de Kataluna Esperantista Federacio; ĝi estis eldonita 

en Barcelona kaj la redakcio en Sabadell, 
Aperigis la revuon “Semo” la grupo Paco kaj Amo. S-ro. $a- 

badell tradukis el verkoj de Rusiŭol: “Folioj de la Vivo”, “Ĉia- 

ma Kantaĵo” kaj “Unua letero”. S-ro. M. Cases verkis “Mistera 
Krimo” kaj la bonhumoran komedieton “Vivu Esperanto”, 

Oni okazigis longtempe la popularajn “Esperantistaj Vendre- 

doj” ĉe Ateneu Enciclopedic Popular. Estis fondita “Gerona Pro- 
vinca Ligo”. 

La 27an de Julio kaj la dan de Januaro 1912, per la Hispana 
nacia Gazeto, oni dekretis reĝajn ordonojn, permesante la lerna- 
don de Esperanto ĉe ĉiuj lernejoj kaj Universitatoj de Hispa- 
nujo, 

Manuel RODELLAR 

Prezidanto de la grupo “Barcelona Esperantisto? 

LLISTA DELS “AMICS DE KATALUNA ESPERANTISTO” 

Enric Adam. Antoni Codorniu. 
S. Alberich Jofré. Jacint Comella. 
Josep Alberich. Delfí Dalmau. 

Valentí Alavedra. J. Font Giralt. 

Jacint Bremon. Jaume Grau Casas. 
Eduard Capdevila. Maurici Orriols. 
Josep Casanovas. Marian Sola. 
Ramon Cirera. R. Torras Carreres. 

XVI-a KONGRESO DE K. E. F. KAJ XV-aj INTERNACIAJ 

FLORAJ LUDOJ EN LA URBO VENDRELL | 

Pentekosto de 1933 I 

ERSTERORDINARAJ TEMOJ 

VI. Premio de "Universala Esperanto-Asocio". Unu bela es- 

peranta horloĝo por sinjoroj. Temo. Laŭvola. 
VII, Premio de Sro. Pau Casals. Artobjekto. Temo: Laŭvola. 
Du rimarkoj pri tiuj du lastaj premioj, La unua donacinto sen- 

dos sian premion rekte al la gajninto. La dua donacinto, Sro. Pau 
Casals, la mondkonata violonĉelkoncertisto, krom la menciita pre- 
mio, ankaŭ donacos la naturan floron al la poetgajninto. 

AI la partoprenontoj de tiu literatura festo. La esperantistoj, 

kiuj deziras partopreni la Florajn Ludojn kaj bezonas koni ĉiujn 

detalojn pri premioj, kaj kondiĉojn pri sendado de manuskriptoj, 
bonvolu peti informojn al nia redakcio, enmetante unu respondku- 

ponon.
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POTENCO DE KAMPOJ. 

Fierajn urbojn laŭde mi admiras 
El ŝtono konstruitajn kaj el fer”, 
Sed la animon ili ne altiras— 
Ĝin tenas sorĉoj de la ter" 

Al turoj, arkoj, katedraloj—gloro! 
Al monumentoj de pasinta viv', 
Sed logas min de pinoj bonodoro, 
De oraj kampoj perspektiv'. 

Sed logas min, ĵetanta en sekalon 
La flavajn rozojn, fajra sunsubir”, 
Kaj stela nokt', naskanta najtingalon, 
Tremado, revoj, amdezir'. 

OLEG PAN. 

Trad. el la rusa: IVAN LUBJANOVSEIJ 

LA MILITISTO MARSALANA. 

I 

El iu ajn ni venis lando, 
memvolbataletontoj mil, 
Garibaldi'a je l komando, 
de l' unuigo la venki!'. 
En ebenaĵo iam sola, 
mi vidis stari kontraŭ mi 
dudekjarulon; ne memvola 
reĝuniforma estis li. 
Pafil' minacis min malame. 
Li rajtis, min pretigis mi. 
Kvar paŝojn faris li, mi same; 
pli bone celis mi ol li. 
Ho! malbeniĝu la milito 
fipafiganta tiel nin! 
Pleniĝu la kaliko 
de la Marsala vin'!
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II 

Vundita li duonturniĝis. 
Min kiel do maltrafis li? 
Ve! kiom pala li vidiĝis! 
Al li ekrapidegis mi. 
Mi venkokanton ne sonigis, 
sed pardonpetis je l Ĉiel. 
La soifantan mi trinkigis, | 
malplenegiĝis la botel'. 
Ĉe arbon poste lin apogis 
mi kaj mortŝviton viŝis for; 
la frunto jam marmorodoris 
kaj nur batetis lia kor'. 
Ho! malbeniĝu la milito 
fipafiganta tiel nin! 
Pleniĝu la kaliko 
de la Marsala vin'! 

JLI 

La vundon bandaĝonte, levis 
la blankan uniformon mi, 
Pri resanigo dum mi revis, 
min ve! senesperigis li. 
Portreton sub la draptuniko 
mi vidis en silkaĵo-pec': 
Bonvesta jen maljunulino 
min alridetis kun dolĉec'. 
Iel mi poste mian sorton 
suferis, kaj suferos ĝin 
vidante de l' junul!” la morton 
kaj ploron de la bonulin”. 
Ho! malbeniĝu la milito 
fipafiganta tiel nin! 
Foriĝu la kaliko! 
Marsalo naskis lin. 

Teksto kaj muziko de G. NADAUD. 

Trad. el la franca: ED. JUNG. |



  

UNIVERSALA TERMINOLOGIO 

DE LA ARKITEKTURO 

(Arkeologio, Arto, Konstruo k. Metio), — Kun 2000 desegnoj. — 

Presejo Chulilla y Angel. — Madrid. — Aŭtoro: Francisko 

Azorin, arkitekto, 

Nia kordova samideano kaj amiko, nuntempe deputito al Kons- 

titucia Parlamento de la Hispana Respubliko kaj vic-prezidanto 

de la Komisiono por la budĝetoj de la Centra Registaro, S-ro. F. 

Azorin, entrepenis plej belan verkon por Esperanto. Kontraŭflan- 

ke ni aperigas ekzemplon de paĝo de tiu vortaro. Tiu paĝo ne 

estas escepta. Ĉiuj vortoj de la vortaro, kiuj tion permesas, estas 

difinitaj, etimologie klarigitaj, plurlingve tradukitaj kaj kliŝe ilus- 

tritaj. Ç 

La difinoj estas klaraj, korektaj kaj bonstilaj en Esperanto. 

La desegnoj estas trafaj. La tradukoj, bonaj, de kunlaborantoj el 

kiuj la ĉefaj estas la portugalo Francisko Costa, direktoro de la 

revuo “Arquitectura”, Lisboa; la italo Bruno Canattieri, arkitekto, 

Parma; la franco Ch. Tiard, inĝeniero, Paris, kaj la germano Jo- 

seph Berger, la verkisto, nia malnova amiko, nia premiito de la 

Floraj Ludoj. 

En la prologo nia kara Azorin diras: “La laboro, mi deklaras 

ke en ĉi sciobranĉo estas pli facila ol en iu alia”. Tiu deklaro 

honoras la aŭtoron kaj tute ne malpliigas la grandan meriton de 

la verkisto, kiu bonege konceptis kaj belreale efektivigas la tas- 

kon. Kontraŭe eksterordinara morala kvalito estas deklaro pri fa- 

cileco de propra verko; ĝenerale eĉ plej modestaj laboruloj emas 

supozigi ke ili plenumas malfacilan taskon. 

Gratulon al Francisko Azorin pro lia bonega esperantaĵo, plej 

konvinka argumento kaj varbilo por granda nombro da sciencis- 

toj; kaj pro lia morala ekzemplo efektivigi ĝin tiel bone kiel sen- 

parade. 

Delfi DALMAU.
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laboristoj, k. c., loĝantaj ĉiuj en sama 
establejo. 

Ranvaso.—El 1. cannabis (ka- 
nabo). 

h,—caŭamazo. 
p.— canhamaco, 
6. —canovaccio. 
f. —canevas. 
a.—canvas. 
g.—Kanevas. 

: pol. —kanwa. 

Lina au kanaba tolo, larĝmaŝe teksita, 
sur kiu oni faras brodaĵon aŭ punton. 
—ajo. 

Kaolino.—El ĉina kao-ling (alta 
monto). 

  

h.—caolín. 
p.—caolim, 

8OLALO, 24,0], tiro: i.—caolino. 
f.—kaolin. 
a.—kaolin. 

Hemia formulo de la g.—Kaolin. 
kaolino. r.—kaolin 

Tre blanka argilo uzata por fabriki 
porcelanon. 

Kapelo. — L. capella, el cappa 
(mantelo), ĉar en la unua, franca, oni 
konservis tiun de Sankta Marteno 

h.—capilla. 
p.—capélla. 
i. —cappella. 
f.—chapelle. 
a.—chapel. 

Capelle. 
—papela. 
kapella. 

        

   giejo aneksa al pli 

Kapitelo.—Gr. kepale; l. capi- 

tellum, el kaput (kapo). 

h.—capitel. 

p.—capitél. 

i. —capitello. 

f. —chapiteau 

a.—capital. 

g.—Kapitell. 

  

pol.—kapitel. 

—lapitel. 

Plivastigita supro de kolo- 

no, ofle bele skulptita. Ku- 

ba—, koncida—, sferoida—, 

piramdia—, lotusa—, egip- 
ta—, dorika—, jonika—, ko- 

rinta—, komposita—, roma- 
nika—, gotika—, araba—, 
bizanca—... “B

az
o 

- 
Fu
st
o 

- K
ap

it
el

o 

Kapitolo.—L. capitolium, propra: 

nomo de roma monto, el caput (kapo). 

h.—capitolio. 

p.—capitolio. 

i. —capitolio, cam 

pidoglio. 

f. —capitole 

  

4 a. —capitol. 

Kapitolo de Vale Kobo 
tono (USN.). = 

r.—kapitolij. 

Antikva citadelo de Romo. Majesta, 

alte slarigita edifico.
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LA XXIV= EN PARIZO 

KONGRESA KOMENTARO 

G. Warnier 

La prezidinto de la L. K. K. estas ĉarma paroladulo per Es- 
peranto, kaj lerta prezidulo. Li bonege impresis al la parizaj aŭ- 
toritatoj kaj al la esperantista kongresanaro, Lia edzino estis inda 

kunulino, inda kunlaborulino de tia prezidinto. 
mn RE 

“Literatura Mondo” 

La literatumondanoj aktive partoprenis la Kongreson. Kelkaj 
kongresanoj opinias ke ilia partopreno estis pli aktiva ol litera- 
tura. 

kok ox 

Politiko 

La sensacia noto de la XXIV“. estas disŝiro de la Kontrakto 
de Helsinki. La unuecigo de kotizo ŝajnas simpla vojo al venko 
de unu organiza spirito kontraŭ alia organiza spirito, de unu poli- 
tiko kontraŭ alia en nia ĝenerala kaj centra movado. Sed la poli- 

tiko de Esperantujo ne estas lingva afero. Ĝi povas esti, sende- 
pende de Esperanto, politiko pli malpli fidela al la interna ideo 

kaj al la principoj de Homaranismo. 
ka 

Perfektigeblo de U. E. 4. 

Ĉio homa en la mondo estas perfektigebla, ĉar eraro estas in- 

terhome ne evitebla, kaj nobla celo kaj certa eblo estas al kom- 

prenado spertado, lernado kaj malpliigo de eraro. Do U. E. A. es- 
tas perfektigebla, ĉefe pri akurateco kaj amplekso de respondado 

al delegitoj kaj ceteraj kunlaborantoj de la Asocio, eĉ kiam ili ne 
nur skribas pri pago de kotizoj. La delegitoj de U. E, A. estas 
eble la vera granda armeo de la pacaj batalantoj de Esperantujo, 
kaj ili meritas grandam atenton ĉu por ĉu kontraŭ, 

EE sz 

Politiko de U. E. A. 

U. E. A. estas por ĉiuj membroj vera Esperantujo sen poli- 

tiko nacie sentebla aŭ maloportuna. U. E. A. estas la plej fidele 
neŭtrala Esperanto-asocio. Flandroj kaj valonoj, katalunoj kaj 
hispanlingvanoj ĉiam sentis sin oportune, libere, juste, amike, en 

U. E.A. 
kok og 

Politiko de K. R. — I. C. K. 

K. R. ne sukcesis eviti maloportunaĵojn inter siaj membroj. 

Antaŭ kelkaj jaroj, la reprezentanto de la Kataluna Federacio raj- 

tis saluti la Universalan Kongreson en la oficiala malfermo, eĉ



KATALUNA ESPERANTISTO 150 

kontraŭ opozicia pretendo de reprezentanto de hispanlingva aso- 

cio. Ĉi-jare, kiam ĉiuj reprezentantoj de Esperanto-asocioj en la 
Hispana Respubliko harmoniis, dank” al konprenemo de niaj karaj 
samideanoj PifO, Escartin, Azorin, la reprezentanto de la kata- 
lunlingvaj esperantistoj ne rajtis, laŭ la nuna vidpunkto de K. R. 

aŭ de I. C, K. Ankaŭ tial ne rajtis reprezentanto de la Flandra 
Ligo. Tamen rajtis reprezentanto de germanlingvaj esperantistoj 

en Ĉekoslovakujo. Fakte la Kontrakto de Helsinki estis disŝirita 
antaŭ la XXIV“, ĉar ĝi ne regis jam dum. la malfermo de la Pa- 

riza Kongreso, malgraŭ publikigo de la kongresa regularo en la 
kongreslibro. Protestis flandroj, protestis katalunoj, kaj ektimis 

la sudgermanoj, kiam ĉi-tiuj sciiĝis pri la maljustaĵo kontraŭ la 
unuaj. 

xem 

Politiko de Esperantujo 

Multaj malgrandaj kaŭzoj ekzistis por la nuligo de la Kon- 

trakto de Helsinki, kiu kunordigis kaj rilatigis U. E. A. kaj EK. R. 

per I. C. K. Sed unu granda kaŭzo de tiu disŝiro estas, laŭ nia 
opinio, diferenca spirito inter la ŝtatanoj kaj la nacianoj en Espe- 

rantujo. Nacioj estas naturaj diferencoj inter homoj. Ŝtatoj estas 
politikaj diferencoj. Tiuj esperantistoj pensas kaj sentas ke Es- 
peranto estas solvo; super naturaj lingvoj aŭ nacioj. La aliaj espe- 

rantistoj pensas ke Esperanto estas solvo super ŝtatoj. Tiuj ĉefe 
rekonas interlingvan bazon de Esperantujo, dum la aliaj ĉefe re- 

konas interŝtatan bazon. Ni, la katalunoj, la katalunlingvanoj, kies 
lingvo ne estas ŝtata aŭ imperia, sed apenaŭ oficiale rekonata kiel 

nacia, nin sentas proksime de tiu polo, de tiu hebreo, kiu sentegis 

la maljustecon lingvan kaj nacian kontraŭ superrego de la impe- 
riaj antaŭmilitaj Germanujo, Austrujo kaj Rusujo. Tiu polo, tiu 

judo eksentis, kaj elsentis Esperanton. Liaj paroladoj kaj dok- 
trinoj allogas nin. En la profundo de nia koro ni estas Zamenhofaj 

esperantistoj. 
Eok e 

Superstiĉo pri “oficialeco” 

Esperanto kiel lingva afero nur devas posedi oficialan lingvan 

institucion. Esperantujo, popolo esperantista, popolo kiu uzas Es- 

peranton, laŭ difino pri esperantisto, nur devas posedi oficialan 

lingvon. La esperantista popolo povas ankaŭ posedi oficialajn pro- 

pagandajn kaj organizajn instituciojn, sed estas pli utila al la mo- 

vado, vigla ne oficiala ĵurnalo kiel “Heroldo de Esperanto”, kaj 

vigla ne oficiala Universala Esperanto-Asocio, ol malvigla ofi- 

ciala ĵurnalo, kaj malvigla oficiala Universala Esperanto-Asocio. 

Cent, mil neoficialaj asocioj disvastigantaj la oficialan Zamen | 
hofan lingvon rapide en ĉiuj fakoj kaj rondoj en la homaro multe I 

pli efikus por Esperanto ol oficialaj institucioj por diskutado | 

inter esperantistoj aŭ pioniroj. | 
DD: |
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Niaj flandraj amikoj, kiuj estis pli antaŭvidemaj ol ni, lo kata- 
lunoj, disdonis dum la Pariza Kongreso la ĉi-supre represatan Sa- 
luton. 

Ĉu ni, la katalunoj, devos estonte uzi tiun ĉi specialan proce- 
don por aŭdigi nian voĉon ĉe la Universalaj Esperanto-Kongresoj, 
malgraŭ nia miljara nacia lingvo kaj nia ĵus rekonkerita libereco? 

Ni esperas, ke la nova organizo de la esperanta imovado forpe- 

los la rigidan protokolon ĉe la Universalaj Kongresoj, kaj om 
evitos la ĉiujarajn plendojn de la malgrandaj “neoficialaj” nacioj. 

Ne estas necese havi vastam klarvidecon por kunrilatigi la mal- 
permesitan saluton de la Flandroj en Parizo kun tiu de la ukrainoj 
en Krakovo, pasintjare. Tamen, kio surprizis nin estas, ke oni 

malpermesis saluti la Kongreson al nia delegito S-ro. Dalmau. 

; Ni volas malkaŝe diri (tie ĉi, ke ripetado de tiu neatendita spek- 
taklo donus al ni pravigitan okazon por alpreni iom akran sinte- 

non kontraŭ la ĉefdirektantoj de nia “neutrala” esperanto-movado. 

(noto de La Redakcio) 

ESTIMATAJ GEKONGRESANOJ, 

“Flandra Ligo Esperantista” komisiis al mi saluti la nunan 
KXIV-an Universalan Kongreson de Esperanto nome de mia pa- 
trolando Flandrujo, malgranda laŭ teritoria, sed grandega laŭ his- 

toria kaj arta vidpunktoj. Mi salutas vin nome de la idoj de Ru- 

bens, Van Dyck, Jordaens, nome de la reviviĝanta Flandrujo, iam 

arta, komerca kaj civilizacia centro de Eŭropo. 

Mi salutas vin speciale nome de 200.000 pilgrimantoj, kiuj ĉiu- 

jare kunvenas apud la Flandra Izermonumento sur la iama batal- 

kampo, por solene ĵuri: “Neniam plu milito”. 
Mi salutas vin nome de la Flandraj turistoj, kiuj nun per kurso 

en sia organo eklernas milope nian karan lingvon, dank” al klo- 
podoj de Flandra Ligo Esperantista. 

Mi salutas vin nome de l' pacama, liber- kaj laborema Flandra 
popolo, kiu deziregas liberecon al ĉiuj, fratecon inter la popoloj 
kaj baldaŭan finvenkon de nia Esperanto-movado. 

Vivu la mondpaco! 

Vivu Esperanto! 

= GESAMIDEANOJ, 

Ĉar ni timis, ke estus malpermesate al nia delegito saluti la 

kongreson kaj li estus humiligata same kiel iam la Kataluna kaj 
la Ukraina delegitoj, ni decidis presigi kaj disdoni lo ĉi supran 

saluton. 
Gesamideanoj, 
QQite aŭdiĝas plendoj pri societoj starantaj ekster la oficiala 

movado. Aliflanke la gvidantoj de la “Konstanta Reprezentanta-
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ro”, pro anti-demokratiaj kialoj, kiujn malaprobas la plimulto de: 

la Esperantistaro, klopodas malpermesigi al ni nian aliĝon. 

Unuiĝu por racia reorganizado! Forestas la tempo, dum kiu 

oni sukcesis sufokigi la voĉon de l juna Esperantujo! 

La ĉefredaktoro de “Heroldo de Esperanto” trafe skizis la 

sintezon: 
“Konservi la taŭgan - forĵeti la superfluan! 

Maipli da paragrafoj, pli multe da fido! 

Kaj pli multe da pozitiva laboro!”, 

Por “Flandra Ligo Esperantista”: La sekretario, G. Debroun- 

were, —La prezidanto, L, Calloens. 2 

  

BIBLIOGRAFIO 

La Tajdo, de N. Hohlov. Liriko. Eldonis: “Heroldo de Espe- 

ranto”, Koln (Germanujo). 

Tiu 64-paĝa libreto, kun portreto de la aŭtoro, aperinta en. 
1928, enhavas belegajn originalajn poemojn de nia rusa sami- 

deano Nikolao Hohlov, unu el la plej grandaj inteligentoj en Es- 

perantujo. 
Hohlov staras sur la sama nivelo de la pli konataj poetoj Ka- 

locsay kaj Baghy, kaj eĉ superas ilin en forma perfekteco. Ja la 
poezia arto de Hohlov estas klasika. 

Moto de Verlaine: “De la musique, avant toute chose...”, pre- 

nita sur la unua paĝo de la libro, esperigas ke la versaĵoj sekvontaj 
estos vere muzikaj. Certe ili estas tiaj, kaj, plie, enhavoplenaj, 
tio estas, vere inspiritaj kaj kortuŝaj, agrablaj por la koro, ne 
nur por la orelo... Belegaj estas la poemoj: Prolegomeno, Plendo, 

Mia vojo, Eŭropo, Karnavala Romanco, Nia lingvo. 

Eŭgeno Onegin, de A. S. Puŝkin. Romano en versoj, el lay rusa 

lingvo tradukis kaj komentis N. V, Nekrasov. Eldonis: Sennacieca 
Asocio Tutmonda, Paris-Leipzig-Moskva, 1931. Kartonita volumo, 

235-paĝa. 

Giganta verko estas tiu ĉi versa traduko de unu el la plej bo- 
naj kreaĵoj de la granda rusa poeto. Multaj sentos surprizon, vi- 

dante, ke, en la nuna proza tempo, en Sovetio oni tradukas kaj 
eldonas kompletan verkon de Puŝkin. Oni ne povos diri, ke niaj 
rusaj kamaradoj faras nur eldonojn celantajn proselitismon, Kvan- 
kam mi pensas, ke, antaŭ Eŭgeno Onegin, multaj fariĝos adeptoj 

de la Arta vigleco en la Sovetia vivo... 
Nekrasov, jam bone konata, per la dirita traduko altiĝas ĝis 

la nivelo de Zamenhof, Grabowski, Kalocsay, tradukintoj de “Ifi- 
genio en Taŭrido”, “Sinjoro Tadeo”, “La Tragedio de l Homo”, 

Kia rimriĉeco, kaj kia lerteco en la tradukado! Multegajn strofojn 
konsistantajn el 14 naŭsilabaj versoj laŭ tute propra formo, devis. 
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rekrei la tradukinto. Kaj preskaŭ ĉiam la traduko estas flua, fa- 

cile legebla. Tre valoraj estas ankaŭ la “Antaŭparolo”, longe pri- 

traktanta la vivon de la rusa nacia poeto, kaj la “komentaro”, 

kun ne pli ol 285 notoj, kiuj komprenigas, ĉefe al alilandanoj ne 

konantaj la rusan vivon, ĉiun detalon de la romano. 

En “Onegin” oni vidas poezie reproduktitan bildon de la rusa 

socio, prenita dum unu el la plej interesaj momentoj de ĝia evo- 

luo. Puŝkin verkis ĝin en la jaroj 1823-1830 kaj ĉiuj ideoj de. tiu 

epoko estas brile respegulitaj en objektiva kaj kritika maniero. 

Por doni ideon pri la formo de “Eŭgeno Onegin” kaj pri. la 

lerteco de ĝia tradukinto, ni transkribas unu strofon: 

Scivolon vian okupinte 
per lastmoda tualet', 
priskribi dece ĝin kaj inde 

al vi mi povus tuj en pret'; 

kuraĝa estus tio certe, 

kaj mi priskribi povas lerte, 

sed pantalono, frak, jaket 
en rusa mankas dialekt; 

kaj vidas mi kaj pardonpetas, 
ke eĉ sen tiu ĉi babi!” 

malriĉa mia lingva stil” 

per fremdaj vortoj abundetas, 
eĉ kvankam helpis min en kon' 

VAkademia leksikon”. 

Resume, la romano “Eŭgeno Onegin” estas vervoplena, kaj la 
“traduko tre trafa. 

Nobela peko, de Mihail Sadoveanu. El la rumana originalo 
trad. Tiberio Morariu. Eld.: Ferdinand Hirth 8 Sohn, Leipzig, 
1929. Volumo 21. de la kolekto “Internacia Mondliteraturo”, kun 
64 paĝoj. 

Tiu ĉi volumeto enhavas belegan tradukon de tri rumanaj pro- 
zaĵoj. La unua: Nobela peko, estas rimarkinda pro sia emocio kaj 
poezieco. Morariu certe estas unu el niaj plej bonaj tradukintoj. 

Esperanto, the International language, helps you make Friends 
with the World! Ilustrita propagandilo, grandformata, eldonita de 
la Usona Nacia Sekretario de U. E. A., en kvanto de 30.000 ek- 
zempleroj. 

Ĝi enhavas propagandan tekston en angla lingvo, faksimilon 
de la kovrilo de multaj Esperantaj gvidlibroj kaj fotografaĵon de 
aro de la plej gravaj libroj en la internacia lingvo. Inter la gvid- 
libroj, estas tiu pri Vic, aperinta okaze de nia kataluna kongreso, 
kaj inter la libroj estas la “Kataluna Antologio”. 

La iniciatinto, Sro. D, E. Parrish, meritas dankon kaj gratu- 
ion pro la ideo prezenti nian aferon en alloga kaj konvinka ma- 

——= Sl 
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niero. Temas pri grandstila, digna reklamilo, komparinda kun la. 

altgrada komerca reklamo, tiom uzata en Usono. 

Vere la naciaj societoj devus eldoni similan propagandilon, 

kvankam la kostoj estus altaj. Oni sin turnu al Sro. D. E. Parrish, 

109, Fordham. Drive, Buffalo (N. Y.), Usono. 

Dudekdua Universala Kongreso de Esperanto (Oxford, 2-9 Aŭ- 

gusto 1930). Oficiala dokumentaro esperantista. I. C. K. de la 

E. M. Genĉve (Svisujo). 
Volumo 140-paĝa, konsistanta el: I. Oficiala protokolo, Ra- 

porto kaj Statistikoj. II. Raportaro de la oficialaj institucioj al 

la Kongreso. 

Dudektria Universala Kongreso de Esperanto, Krakow, 1-8 Aŭ- 

gusto 1931. Eldonis I. C. K., Genĉve, 1931. 
Libro 124-paĝa, apartenanta al la Oficiala Dokumentaro Espe- 

rantista. Ĝi konsistas el: I. Oficiala protokolo, raporto kaj statis- 

tikoj. II. Raportaro de la oficialaj institucioj. 

BES-a adresaro de esperantistoj el ĉiuj landoj, 9-a eldono. 

1931. Bohema Esperanto-Servo, Potstejn, Ĉeĥoslovakujo. 

Broŝuro kun pli ol 100 paĝoj. Ĝi enhavas multajn adresojn de 
samideanoj el Hispanujo. 

Ovningsbok till elementarkurs i esperanto, Ekzercada libro por 

elementa kurso en Esperanto. Ellaborita de Sam. Jansson. Eld. 

Soc. Esperanto, Stockholm, Svedujo. Prezo sved. kr. 0750. 
La libro kompletigas la sukcesplenan kurson porkorespondan 

de Sveda Esperanto-Federacio, al kiu sin anoncis dum la lasta 
aŭtuno du mil partoprenantoj. Krome la libro estas uzota en la 
radiolecionoj esperantaj, kiuj okazos la unuan dimanĉon en ĉiu 

monato. 

Llibre del “Liceu Dalmau”. Katalunlingva eldonaĵo sur luksa 
papero, kun 100 paĝoj, pri instruoj kiujn oni donas en la mo- 
derna “Liceu Dalmau”, kies fondinto kaj direktoro estas nia mal- 
nova samideano Delfi Dalmau. Kompreneble en tiu “Liceo” oni 
ankaŭ instruas Esperanton, persone kaj per korespondado. Krom 
multaj interesaj sugestoj de diversnaciaj verkistoj kaj pedagogoj, 
tiu libro enhavas kompletan katalunan tradukon de “Karaktero”, 
de J. M. Van Stipriaan Luiscius, el la nederlanda tradukita en la 
esperantan de H. J. Bultuis, kaj poste tradukita katalunen de 
Delfi Dalmau, 

Adreslibroj de Pollandaj esperantistoj kaj Praktika Informilo 
Pri-Esperanta. Prilaboris: Jan Zawada, Warszawa, 1931. En ling- 
voj pola kaj Esperanta. Ĝi enhavas la adreson de 4060 polaj espe- 
rantistoj Ducentpaĝa volumo, kun abunda teksto. 

Nyckel till Esperanto. Sveda ŝlosilo. Eldonita laŭ plano de- 

I. C. K. de la Esperanto-Movado en Genĉve. 
JG. Ce:
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ENLANDA KRONIKO 

Barcelona. —La esperanta societo “Juneco” elektis novan estra- 

ron, kiu konsistas el la jenaj samideanoj: Prezidanto, Jozefo San» 

tulĝria; sekretario, Rafaelo Gisbert; kasisto, Johano Fayos; kalku- 
listo, Emanuelo Cervera; bibliotekisto, Andreo Rons6; voĉdonantoj, 

Johano Farell kaj Jako Gimeno. 
—Ce “Ateneu Enciclopedic Popular” okazis la 2-an de Aŭgusto 

interesa parolado de Sro, Delfi Dalmau pri la pasinta esperanto- 

kongreso de Parizo. Tiu parolado altiris multajn samideanojn, kiuj 

deziris koni plej detale ĉion, kio okazis dum la kunsidoj de tiu 

Eongreso. 

Sro. Dalmau klare kaj koncize konigis la decidojn prenitajn 

en Parizo pri la nova strukturo de la centra movado esperantista, 

kaj ĉe la fino de la disertacio, la aŭdantaro ĝuis kelkajn afablajn 

salutvortojn de nederlanda samideanino, kiu vizitis Barcelonon 

dank'al interesiga parolado kun lumbildoj pri Barcelono, kiun faris 

en Arnhem Sro. Delmau. 
—Kelkaj gravaj kulturaj societoj de Barcelono, enmetis, ĉe la 

fremdlingvaj instruprogramoj, plenan kurson de Esperanto. Elsta- 

ras, pro la rimarkinda propagando per afiŝoj, la teknika akademio 

por laboristoj “Polytechnicum”, kie la sekretario de K. E. F. 

Sro. Josep Alberich klarigos esperanto-kurson. 
Ripoll.—Kelkaj esperantistoj vigle propagandas por Esperanto 

en tiu historia kataluna urbo. Sur gazeto “Clam Popular” ofte 

aperas poresperantaj artikoloj, dank'al la fervoreco de niai sami- 

«deanoj Estivill, Mauri kaj f-ino. Casadesús. 
Cassa de la Selva—Nova Zamenhof-strato. La 18-an de Sep- 

tembro estis solene inaŭgurata la strato “Doktoro Zamenhof” 

(antaŭe Carrer Nou) antaŭ la ĉeesto de ia urbestro kaj ĉiuj 
urbkonsilantoj de Cassa. Partoprenis la feston multaj esperantistoj 

el Girona, kiuj kune kun la ĉi-tieaj esperantistoj formis rimar- 
kindan demonstracion. Estis dediĉataj al la Majstro kelkaj reme- 
morigaj paroladoj, kiuj multe interesigis la neesperantistan pu- 

blikon. 

KXV-JARA JUBILEO DE LA GRUPO “PACO KAJ AMO” 

La konata grupo de Barcelono aranĝis deversajn festojn por 
honorigi sian arĝentjubilean daton. La 15-an de Oktobro estos 
inaŭgura vespero kun kelkaj paroladoj de la plej konataj piomoroj. 
La 16-an okazos teatra reprezentado, kaj oni ludos esperantan tea- 
traĵon. La 23-an oni finos la ciklon de festoj per kunfrata festeno 
ĉe la Restoracio Rectoret de Les Planes. Prezo de la manĝbileto, 
9 pesetoj. Petu informojn al la grupo, ĝis la 16-a de Oktobro, 
strato Planeta, 16 (Gracia). 
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To de parla catalana: 

Ens cal la vostra col'laboració per mantenir l'estructuració 

actual del moviment esperantista. 

Adheriu-vos, doncs, a la 

Federació Esperantista Catalana 

i a la vegada feu-vos abonat del seu òrgan oficial 

Rataluna Esperantisto 

Per a ésser soci de la Federació cal pegar la segiient quota: 

1:80 pessetes a l'any els federats que pertanyin a un grup 

esperantista organitzaf. 

6'10 pessetes a l'any els isolats. (Individus no agrupats). 

Subscripció a la revista Rataluna Esperantisto val é pessetes 

a la Península i 4 pessetes per a l'estranger. 

  

Envieu l'import de les quotes per girepostal o en segells de 

correus a l'adreça de la Fed. Espia. Catalana: 

Carrer València, 245. - - Barcelona



         

    
    

  

"Almenys per patriotisme els esperantistes 

"catalans haurien de subscriure's a l'única re- 

avista internacional que es publica a casa nostra:» 

Espero Katolika 

Demaneu números de mosira a l'Administració: 

CO LLEL (per Girona)    
  

JAUME GRAU CASAS 

SANT QUINTÍ DE MEDIONA (Ratalunujo) 

  

Vendas sian Esperanto ~ Bibliotekon, 

konsistantan el 

400 volumoj 

Estas interesaj novaĵoj kaj malnovaĵoj. Inter la lastaj, plena 

kolekto de “LA REVUO”. (Ok binditaj volumoj). 

Interesatoj petu prezojn! 

MCKEE TOOS TSI TN PPE POOTO TEAT OM TENSE EE TIRO aa ens anat KIP 
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Organo de la KATADUNA ESPERANTISTA FEDERACIO 

kaj de la INTERNACIAJ FLORAJ bUDOJ 

VOLEU APRENDRE L'ESPERANTO 

SOLS AMB 15 LLIÇONS2 

Vegeu-ne els detalls a la 

plana 169 d'aquesta Revista 

NOVEMBRO-DECEMBRO 1982 N-ROJ 188-189 
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     Hi ha una manera indirecta de protegir la 

Federació Esperantista Catalana: 

Comprar les coses que ella patrocina. 

Rataluna Antologio 
(segona edició) 

Antologia de poetes i prosistes catalans en Espe- 
ranfo. - 416 pàgines de text. - Preu: 10 pessetes. 

Primer Manual de la 1 lengua 

Auxiliar Internacional Esperanto 

Edició de 4.000 llibrets al preu de 25 cènts. exem- 
plar. - Comandes des de 25 exemplars, 20 “ |, 

de rebaixa. 

Zamenhof - disho 
Disc fonogràtic amb la veu del Mestre, impres- 

sionada amb motiu del 5.” Congres Universal 

d'Esperanto a Barcelona en 1909, 

L'únic disc al món que guarda la veu de l'autor 

de l'Esperanto. 

Edició única de 90 discosi 

Preu: 10 pessefes. - (Despeses d'embalatge 

i transport a part). 

  Adreceu-vos a   

CARRER VALENCIA, 245. - - BARCELONA 
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Ei ne is ADRESO: 
sterlande: foj ~aj Fnlinto OO secció Valencia, 245-BARCELONA 

MIRACLES ESPERANTISTES I CATALANISTES 
QUE BADEN 

(De La Publicitat, del 24 de setembre de 1932) 

k.e cades i 3 3 =» ree ea crees kama klasa Ss 

No ĉs pas el primer vocabulari tĉcnic que surt en Esperanto, 

aquest que avui ens ocupa. Diferents homes de ciĉncies de llen- 

giies naturals i diverses ja ens n'han donat de medicina, de ma- 

temàtiques, de mecànica i de música. No pas totes les llengúes 

nacionals són avui un instrument lingiístic per a la tècnica com 

és l'Esperanto. Quan la Societat de Nacions, o bé una conferència 

internacional especial decidirà d'encomanar a una comissió de fi- 

lòlegs famosos l'estudi d'una solució lingúística per a facilitar la 

intercomprensió, perquè tots els delegats de qualsevol llengua 

natural siguin prou dignes de no voler expressar-se en altra que 

en la pròpia o bé que en reclamin una de neutral comuna, ja no 

podran triar ni inventar res. Els savis filòlegs de tot el món, 

ja es trobaran amb l'esperanto, no solament genial en el seu fo- 

nament, sino evolucionat, desenvolupat, apte per a totes les dis- 

ciplines culturals a base de la paraula oral o escrita. Bon paper 

faran els fildlegs que no tindran res a fer per a resoldre el pro- 

blema lingiústic més transcendental que els pugui haver estat 

encomanat, Però tanmateix ja podrien començar d'obrir els ulls, 

i advertir la gent que l'esperanto és un disbarat, i proposar una 

solució que sigui encertada, o bé prestar suport a l'esperanto per 

tal d'accelerar-ne la difusió i l'eficàcia. I evitar que un catala- 

nista que va a veure els sòEols a Txecoslovàquia es planyi públi- 

cament que els txecs no posin inscripcions en idioma que ell
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comprengui, que hauria d'ésser francès, alemany o castellà, No 
demana que sigui emprat un idioma neutral, ni el català, sinó, 
implicitament, un que no sigui ni dels txecs ni dels catalans, un 
privilegi a favor d'un tercer idioma que ja gaudeixi excés de 
privilegis. Tot això és lamentable ignorància de com es troba 
la questió de l'idioma internacional sota el prisma de la justícia 
i de la dignitat. I quan s'ofereix el fet que un natural eminent 
de llengua castellana com el senyor Francisco Azorín, o de la 
francesa com Charles Richet, o de l'anglesa com el professor 
Collinson, o de l'alemanya com el filòleg Steche, o de la italiana 
com Bruno Migliorini, etc., treballen per una llengua auxiliar 
neutral com l'esperanto, hom se sent avergonyit que un català 
catalanista demani l'ús internacional d'aquestes llengiies que a 
Catalunya mateix s'imposen abusivament allà on el català hauria 

de senyorejar absolutament per la més elemental raó de justícia 
i de dignitat lingiística. 

L'esperanto vol ésser la segona llengua de cada poble i de 

cada home. Segons l'esperantisme, un català no s'ha de rebaixar 
mai a parlar altra llengua que la pròpia o la neutral, mai no ha 

d'humiliar-se a parlar da llengua natural o nacional d'un altre 

home o d'un altre poble. Un català que no defensi la solució 
esperantista és ben llosc, ben unamunesc o ben conllevante. I ha 

de fer molta llàstima a un eminent esperantista de llengua na- 

cional castellana, d'abast internacional, ha de fer molta llàstima 

al meu amic Francisco Azorín, que mentre ell treballa contra els 

privilegis internacionals dels idiomes que en gaudeixen com el 

castellà, un catalanista demani més ús internacional dels idiomes 

que en tenen excés, i justament contra els que en pateixen per 

defecte com el català i el txec. Aquest catalanista demà anirà 

a Irlanda i s'indignarà, sobretot si ha après quatre miserables 

mots anglesos, si els irlandesos a Irlanda anuncien en irlandès 

i no en anglès, s'indignarà com un de tants estrangers que vo- 

len a Catalunya imposar l'ús del castellà perquè ells l'havien 

après i no es pensaven mi volien pensar que existís el català, 

Delfí DALMAU. 

LLISTA DELS "AMICS DE RATALUNA ESPERANTISTO" 

Enric Adam. Antoni Codorniu. 
8. Alberich Jofrĉ. Jacint Comella. 

Josep Alberich. Delfi Dalmau. 
Valenti Alavedra. J. Font Giralt, 
Jacint Bremon. Jaume Grau Casas. 
Eduard Capdevila. Mauricí Orriols. 
Josep Casanovas. Marian Solà. 
Ramon Cirera. 'R. Torras Carreres. 
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V TRIOBLE TRI MINUTOJ 

Intervjuo pri AELA 

”Nun post UEA, ICK, KR, LKK — ankoraŭ unu mistera or- 
ganizaĵo!” mi kriis kun indigno, kiam mi legis prospekton de 
AELA. Fulmotondro! Kion ili volas? Monon? Kompreneble. 
Kion ili donas? Librojn, Ah — librojn! Jen alia afero, Ni rigardu. 
AELA volas doni al siaj membroj librojn, librojn kaj ankoraŭ- 
foje librojn. Bone, La prezo? La kostoj? En tiu ĉi momento 
mi ekprenas mian kapon, miaj okuloj vastiĝas kiel aŭtoradoj, mi 
elkrias: “Bleier, vi bankrotos! Vi freneziĝis! Vi rhinigos vin 
mem, la eldonejon kaj nin kompatindajn verkistojn!!”, 

Rigardu! Programo de AELA por 1932: 6 libroj, preskaŭ 
sume 2000 paĝoj, inter ili originalaj kaj tradukitaj romanoj, riĉe 
ilustrita libro pri pentrarto, Hungara Antologio kaj — Enciklo- 
pedio de Esperanto, ĉiuj libroj kune en la valoro de sv. fr. 55- 
riceveblaj por (nur!) 13 sv. fr. 50 centimoj. 

Blufo? Aprila ŝerco? Simpla preseraro?.. Mi kuregas al la 
telefona aparato. Mi devas averti, protesti en la nomo de la 

malsatantaj verkistoj... 
“Hallo! Interurban centron!” Procedo enuiga. “Jes, 380—84!” 

Ekscitite mi atendas ĉe la aparato. Fine sonorigo. 
“Hallo! Bleier!”, 
Malproksima voĉo respondas: 
“Hallo! Bleier!”. 
“Bonan! Ĉi tie, ne miru, Forge! Aŭskultu, mi estas tute eks- 

citita. Mi ĵus legis pri via AELA. Prezoj neeblaj”. 

Min interrompas voĉo tute natura, neniom surprizita, kvazaŭ 

tute ĉiutaga afero: 
“Trankviliĝu! Ĉio estas en ordo. La afero estas simpla. Ĝis 

nun la Esperantaj libroj estis multekostaj. Tial ili vendiĝis en 

pli kaj pli malmultaj ekzempleroj. Sekve, ili devis fariĝi ankoraŭ 

pli multekostaj. Sekve ili vendiĝis en ankoraŭ pli malmultaj ekz- 

empleroj, Jen la vera “peka cirklo”, en kiu komencis jam tute 

sufokiĝi la Esperanta literaturo. Nun, kion ni volas fari? Turni 

la direkton en la cirklo. Doni malmultekostajn librojn, sekve 

vendi pli multajn ekzemplerojn, sekve ankoraŭ pli malaltigi la 

prezojn, sekve vendi ankoraŭ pli multajn ekzemplerojn. El la 

“peka cirklo” ni volas fari “virtan cirklon”. 
“Bonegaj ideoj!” mi konsentas, “Sed ĉu vi ne timas, ke la 

libristoj unuanime-unumane vin ŝtonumos?”. 

“Ne, ĉar ili nepre rekonos pli aŭ malpli frue, ke la malkara 

libro neniam malutilis al la libristoj. Ĝi ja kutimigas la homojn 

legi”. 

“Vi pravas! Estas fakto ke ekzistas miloj da Esperantistoj kiuj
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avidas aĉeti librojn, sed pro la krizo ne povas elspezi tiom da 
mono, Sed ĝuste tiuj krizaj tempoj — ĉu vi ne timas ilin?”. 

“Krizaj tempoj? Ili ĝuste favoras nian AELA. Ĉar kion la 
Esperantistoj faros sen AELA?...” 

“Hallo! Tri minutoj pasis!” interrompas mistera voĉo. 
“Ankoraŭ tri minutojn!” mi krias. “Vi estas terura opti- 

mistol". 
“Mi dankas la komplimenton! La plamo de nia AELA volas 

venki la krizon. Neniu havas monon, almenaŭ ne multan, Kon- 
traŭ tiu malagrabla fakto oni povas batali nur per malaltaj pre- 
zoj. La ĝisnunaj prezoj, inter la nunaj cirkonstancoj, kondukus 
neeviteble al la ĉesigo de ĉia eldonagado, ĉar la libroj nehelpe- 
ble ŝimiĝus en la magazeno. Sed la kvaronigo, eĉ kvinonigo de 
ĉi tiuj prezoj povos savi la situacion. Precipe, ĉar oni ja povos 
pagi ankaŭ en partoj. Pripensu ke la membrojn de la AELA 
ŝarĝas monate malpli ol 1.5 sv. fr. do tage malpli ol 5 centimoj. 
Kaj por tiu sumo ili havos jare ses ampleksajn librojn, kaj 
krome ankaŭ recenzgazeton, kiu raportos vigle pri nia tuta lite- 
ratura vivo”. 

“Kion vi diras!” mi demandas surprizite. “Ankoraŭ recenz- 
gazeton? Ne, tio estas tro, tio ne volas eniri mian kapon!”. 

“Ĉu ne inde aniĝi? ĉu oni ne povas esperi, ke tiel oni tra- 
naĝos la krizon? Nia ŝipo certe estas bone ekipita, havas elek- 
titajn ŝipanojn, prenis bonan direkton...” 

“Bone, bone — ” mi diras nervoze, “Sed se oni ne havas eĉ 

kvin centimojn tage?”, 
“Hallo! la dua triminuto pasis!” malagrablas ree la mistera 

voĉo. 
“Ankoraŭ tri!” mi insistas kiel ebriulo, kiu mendas la trian 

botelon. 
“Jes, ankoraŭ tri!” eĥas alia drinkemulo ĉe la transa fino de 

la drato. “Kion vi diris? Se oni ne havas” 
“— se oni ne havas tiujn 5 centimojn!”. 
“Kiujn centimojn?”, 
“Nu tiujn diablajn 5 centimojn tage por esti membro de 

AELA?!..” mi krias ekscitite, ĉar mi volas elprofiti la lastajn 

tri minutojn. 
“Nu, povas ja kuniĝi du personoj po 2.5 centimoj tage, aŭ 

tri personoj po 1.66 centimoj, ili povas kune legi kaj poste inter 
si dividi aŭ lotumi la librojn”. 

“Mi komprenas”. 
“Tial ankaŭ la programo estas tiel varia! Ĉiu trovos konve- 

nan verkon por si! Jam la 640-paĝa interesega Enciklopedio de 

Esperanto valoras pli, ol la tuta sumo, kiun oni pagas por ĉiuj 

libroj!”, 
“Bone, bone, bonege!”, 
“Kion bezonas Esperanto? Librojn! Pli ol iam ajn! Por la 
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lingvo, por la movado, por la verkistoj! Librojn, por kiuj estas 
inde lerni la lingvon!” ekcitiĝas la voĉo ĉe la transa fino de la 
drato. “Ni povus diri sen fanfaronado: entrepreno tiel grava kaj 
utila por nia lingvo kaj movado, ke ĉiu esperantisto devas ĝin 
subteni! Sed ni tute ne volas voki al ia “esperantista oferemo” 

kiun ni tre alte taksas, sed je kiu ni jam delonge ĉesis kalkuli 
Prefere ni povus diri, ke ni ne volas ricevi donacon, ni volas 
doni donacon. Sed ankaŭ tion ni ne diras”. 

“Momenton, haltu, ankoraŭ unu demandon!!” mi krias. 

“Ĉi tie ne temas pri donaco, sed pri ambaŭflanka reciproka 
gajno, sur la bazo de' prudenta kaj reala kalkulado”, 

“Unu gravan demandon: kiel vi imagas al vi la aferon kun 

la verkista...” 
“Ni konstruas aerkastelon el ŝtono kaj ŝtalo kaj invitas loĝi 

la esperantistojn por la plej malalta luprezo...” 

“Haltu, poeto! Nur unu demando: la verkista honorario!?!”, 
“Tri minutoj pasis!” krias la Fata Voĉo, 

“Ĝis revido en Parizo!” la alia. 
“He, he, hallo, ĉu la honorario same estos kvinonigata??...” 

Responde la telefono sonoris en miajn orelojn kaj eĥe ripe- 

tiĝas la bela frazo “Ni konstruas aerkastelon el ŝtono kaj ŝtalo 
kaj invitas loĝi la Esperantistojn por la plej malalta luprezo...” 

„. Post unu horo alvenis telegramo, Mi ŝire malfermis ĝin. 
Miaj manoj tremis, kiam mi legis la tekston: 

1000 membroj por AELA jam alighis stop malgrau 
prezredukto ni decidis duobligi verkistan honorarion 

L. M. 

Post tiu ĉi telegramo mi estis kortuŝita. En tiu ĉi momento 

mi konfesis, ke tiu ĉi AELA estas la plej mistera organizaĵo 

de Esperantujo, ke ĝi estas la plej grandioza entrepreno de la 

dudeka jarcento...! 
Jean FORGE, 

PRI PROSPEKTO DE AELA 

De ĉiuj niaj legantoj estas konata la literatura aktiveco kaj va- 

loro de Jean Forge. Do, neniu miros pri la vigla enhavo de tiu 
ĉi Intervjuo, kiun ni reproduktas el la paĝoj de la revuo “Lite- 
ratura Mondo”. 

Certe, ne malpli altira estas la prospekto, kiun presigis AELA. 

(Asocio de Esperantistaj Libro-Amikoj) por propagandi siajn el- 
donaĵojn. Ambaŭ kaŭzis al ni tre agrablan impreson, kaj ni pensis 

tuj je niaj abonantoj kaj amikoj. 
Ni alvokas vin tre atente kaj bone legi la enmetitan prospekton, 

kies prezoj kaj planoj certe surprizos vin. 2000 paĝoj por 13.50
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AMO 

Ho, am' ne estas ludo, 
sed forta sorta trudo. 
Ĝi svingas sian vipon 
al lip' pelante lipon. 

Ni timas ĝian baton, 
kapricon, senkompaton, 

sub ĝia jug' ni svenas.., 
kaj tamen ĝin ni benas. 

K. de KALOCSAY 

AMOR 

Amor no és pas un joc, 

té la fúria del foc 
i esgrimeix els seus glavis 
fent ajuntar els llavis. 

Temem els seus capricis, 
els seus cruels suplicis, 
sota el seu jou sofrim... 
i amb tot, el beneim, 

Trad. catalana de Jaume GRAU CASAS 

  

svisaj frankoj estas kvazaŭ miraklo. Kaj la enhavo de la libroj! 
Ilin garantias la nomo de Literatura Mondo mem. Vi nur devas 

atenti la grandan Enciklopedio de Esperanto, kiu en si mem valo- 

ras pli, ol via kotizo. Ni petas vin, bonvolu ankaŭ atente legi la 

pago-kondiĉojn, ne forgesu aldoni al via kotizo ankaŭ la sumon 

por sendkostoj kaj sendu vian aliĝon kaj monon sufiĉe frue al la 
indikataj adresoj, ĉar la ekspedejo de AELA sendos la librojn laŭ 
la alvenvico de la mono, La direkcio de AELA aparte informas 
vin, ke ĝi sendas al la plenpagintaj membroj la jam aperintajn 

librojn eĉ ekstervice. Tial estas por vi tre profite aliĝi tuj post 

trastudo de la prospekto kaj pagi koncernan sumon.
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XVI-a KONGRESO DE K. E. PF, KAJ XV-aj INTERNACIAJ 
FLORAJ LUDOJ EN LA URBO VENDRELL 

(Pentekosto de 1933) 

ORDINARAJ TEMOJ 

Originalaj Tekstoj 

I. Originala versaĵo kantanta Amon. 

II. Originala Ama verko en prozo. 

Tradukitaj Tekstoj 

I. Traduko de fragmento de la konata tragedio de Angel Gui- 

mera, “Maro kaj Ĉielo” (Mar i Cel). 
II. Traduko de fragmento de la fama dramo de la sama aŭto- 

ro, “En la Malsupra Lando” (Terra Baixa). 

EKSTERORDINARAJ TEMOJ 

I. Premio de la Prezidanto de K. E. F., 50 pesetoj. Temo: 

Laúvola. 
II. Premio de la Estraro de K. E. F., 50 pesetoj. Temo: Laú: 

vola. 
III. Premio de “Kataluna Esperantisto”. Dumviva abono al 

la gazeto. Temo: Kiel oni faras bonstilan tradukon. 

IV. Premio de la grupo “Barcelona Stelo”, 50 pesetoj. ITemo: 

Studo pri popolkantoj kaj popolkutimoj. 

VW. Premio de la grupo “Paco kaj Amo”, 50 pesetoj. Temo: 

Laŭvola. 
VI. Premio de “Universala Esperanto-Asocio”. Unu bela €es- 

petanta horloĝo. Temo: Laŭvola. (1) 

VII. Premio de Sro. Pau Casals. Artobjekto. Temo: Laŭvo- 

la (2). 

VIII. Premio de “Dalmau Liceo”, 200 pesetoj. Temo: Etimo- 

logia klarigo de la diversaj formoj de minimutne cent geografiaj 

nomoj de ĉefaj urboj. 

IX. Premio de “Literatura Mondo”. Abono al la revuo dum 

la jaroj 1932-33. Temo: Laŭvola. 
X. Premio de la Redakcio de “L. M.”. Preter la Vivo, Pilgri- 

mo, de Julio Baghy; Streĉita Kordo, Eterna Bukedo, de K. Kaloc- 

say; Romaj Elegioj, La Taglibro, de Goethe (ĉiuj bele binditaj). 

Temo: Laŭvola. 
XI. Premio de Sro. Jaume Carner, Ministro de la Hispana 

Respubliko, 100 pesetoj. Temo: Laŭvola. 
XII. Premio de Pastro Joan Guilera, ĉefparoĥestro de Ven- 

drell, 50 pesetoj. ITemo: Laŭvola. 

XIII. Premio de la gazeto el Vendrell, “El Baix Penedĉs” 

50 pesetoj. Temo: Laŭvola. 
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XIV. Premio de “Heroldo de Esperanto”. Tutjara abono al la 
gazeto kaj unu lukse bindita ekzemplero de la verko de Herm. 
Haefker, “Jarmiloj Pasas”. Temo: Laŭvola. 

XV. Premio de la Urbestraro de Vendrell, 150 pesetoj. Temo: 
Laŭvola. 

XVI. Premio de Sro. Josep Aixala, eminenta verkisto el Ven- 
drell, 10 pesetoj. Temo: Laŭvola. 

XVII. Premio de “Casa Camadas”. Artobjekto. Temo: Laŭ- 
vola. 

XVIII. Premio de "Casa Mumbrú". Artobjelto. Temo: Laú- 
vola. 

XIX Premio de “Centre Industrial”, 50 pesetoj. Temo: Laŭ- 
vola. 

XX. Premio de Sro. Carles M. Garcia Rodrigo, urba juĝisto. 
Artobjekto. Temo: Esperanto, grava ilo ĉe la universaligo de la 
Juro, 

Pliaj premioj kaj temoj estas en preparo! 

NOTO. La esperantistoj, kiuj deziras konkursi la Florajn 

Ludojn kaj bezonas koni ĉiujn detalojn pri premioj, kaj kondi- 
ĉojn pri sendado de manuskriptoj, bonvolu peti informojn, enme- 

tante unu tespondkuponon, al la redakcio de “Kataluna Esperan- 

tisto”, carrer Valĉncia, 245, Barcelona (Katalunujo). 

(1) “U. E. A,” sendos sian premion rekte al la gajninto. 
(2) Sro Pau Casals, la mondkonata violonĉelkoncertisto, krom 

la menciita premio, ankaŭ donacos la naturan floron al la poet- 

gajninto de la Originala versaĵo kantanta Amon. 

JUĜANTARO DE LA XV-aj INTERNACIAJ FLORAJ LUDOJ 
Prezidanto: Sro. Artur Domĉnech Mas. 

Sekretario: Sro. Jaume Grau Casas. 

Voĉdonantoj: F-ino. Maria Julivert, Sro. Manuel Rodellar, Sro. 

Joan Soler. 

ORGANIZA KOMITATO DE LA XVI-a KATALUNA 
ESPERANTO-KONGRESO 

Vendrell, Pentekosto de 1933 

Prezidanto: $ro Francesc Guitart. 
Vic-prezidanto: Sro Jaume Marce, 

Sekretario; Sro Salvador Esvertit. 
Vic-sekretariino; F-ino. Maria Julivert. 

Kasistino: F-ino, Herminia Romeu. 
Voĉ-donantoj; Sroj. Joan Constanti, Lluis Corbella, Salvador 

Martorell, Ferran Ramon, Carles Soler, kaj Salvador Urpi.
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VANE! 

Kun dolĉa voĉ” mallaŭte kantas, 
En mia kor' la juna amo, 
Silente sin denove flamo 

En la animon forte plantas. 

Travibras min ĉiela ĝojo, 
Mi tute juna rekreiĝas, 

Serene antaŭ mi heliĝas 

La jam malluma vivovojo. 

Sed ve! Tro baldaŭ tiu afero 
T'implene cedas por teruro, 

Premanta min kun senmezuro. 

Kaj ĉiuj fortoj el infero 
Min mokas ride kaj tirane 
Kriante vane! vane! vane! 

Adriaan KLOEK (Amsterdam) 

ELS FAMOSOS CURSOS DEL METODE CSEH 

A BARCELONA 

Tots els esperantistes hem llegit els resultats sorprenents dels 

cursos Cseh (pr. txé). Molts de nosaltres hem tingut ocasió de 

parlar amb esperantistes nascuts en aquests cursos, i hem pogut 

constatar amb quina correcció s'expressaven en l'idioma interna- 

cional. Els professors de l'Institut Cseh a'Arnhem són sollicitats 

a tot Europa i els èxits assolits on actuen, demostren d'una ma- 

nera irrefutable, que el mètode de conversa Cseh és el millor sis- 
tema d'ensenyament d'idiomes. 

La Federació Esperantista Catalana fa temps que tenia en 

estudi l'organització dels cursos Cseh a Catalunya. L'aspecte eco- 

nòmic de l'empresa era de difícil solució. Però malgrat tot, guiats 

per l'amor a l'Esperanto i amb l'esperança d'atraure al nostre 

moviment un gran contingent de nous lluitadors, anem resolta- 

ment a la celebració dels esmentats cursos. Aquests tindran lloc 

des del mes de gener vinent, sota la direcció de la professora 

senyoreta Elinjo Pahn d'Estònia, el primer de la tanda del quals 

tindrà lloc a l'Acadèmia Cots, en les hores que per mitjà de la 

premsa diària es donaran a conèixer. 

Propagueu aquests cursosl Demaneu tota mena de detalls a la 

Federació Esperantista Catalana, València, 245, Barcelona.
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Ora Masko, de Rampo Edogaŭa, trad. el la japana J, Ŝimomura. 
Eldonis: “Japana Esperanto-Asocio”, Tokio, 1931. Volumo I, kun 
112 paĝoj, bele presita kaj bindita, kun tute nigra kovrilo kie 
hele reliefiĝas ora masko, 

Mirige estas, ke la traduko de tiu ĉi unua volumo de detektiva 
romano japana, estas preskaŭ perfekta: ĝia stilo superas la ordi- 
naran kvaliton ĉe niaj verkistoj. La temo estas interesega; efek- 
tive oni legas kriminalromanon kun tute speciala nuanco de deli- 
kateco kaj poezieco. Sendube la verko “Ora Masko” estos unu el 
la plej bonaj aperintaj en Esperanto: ĝi estas ja la plej bona 
Esperanto-eldonaĵo el Japanujo, kiun ni vidis ĝis nun. 

Rimportretoj, de K. Kalocsay. Eldonis: Literatura Mondo, Bu- 
dapest, 1931. Plaĉa volumeto, kun 128 paĝoj. Dukolora kovrilo kun 
portreto de la aŭtoro. 

Galerio de Esperantaj steloj, tekstas la subtitolo. Tre sprita 
priskribo de la plej konataj Esperanto-pioniroj, en belega kaj 
lertega versformo, kun iliaj portretoj. Vere Kalocsay estas gran- 
da homo, kun vervo neelĉerpebla. 

Du katalunaj esperantistoj estas en tiu galerio. Niaj samlan» 
danoj trovos ankaŭ plaĉan portreton de al ni tre konataj geespe- 
rantistoj: Teo Jung, Robert Kreuz, Emma L. Osmond, Julio Bag- 
hy, Paul Bennemann ,Th. Cart, Dietterle, Hohlov, Van Schoor, 

kaj aliaj. 

Tridek jarojn en la ora nordo, de Jan Welzl, Tradukis kaj el- 
donis: Moraviaj Esperanto-Pioniroj, en Olomouc, 1931. Nova verko 
pri la vivo kaj moroj en arktaj regionoj, Volumo tre malbone 
bindita, kun 320 paĝoj, formato 16 x 22 cm., prezo 5 sv. fr. plus 
10 9o por sendkostoj. 

Welzl estante junulo foriris el sia hejmo, piede li marŝis al 
Genova, de tie li veturis al Ameriko kaj reen preter Afriko kaj 
trans la Hindan Oceanon al Vladivostok kaj poste al Irkutsk, de 

kie li piediris trans Siberion ĝis la Arkta Maro! kaj ekloĝis sur 
la insulo Nova Siberio inter Eskimoj, kie li ĉasis kaj negocis, aki- 
ris konsiderindan havaĵon kaj fine oni elektis lin landestro. 

La legado de tiu ĉi libro, ĉefe en ĝia lasta duono, estas tre 
interesa, Ne la heroo verkis la libron, sed li rakontis al ĉeĥaj 

ĵurnalistoj kaj ĉi tiuj pacience kompilis la verkon, sur la bazo 

de la travivaĵoj rakontitaj de la kuraĝa ĉeĥa migrulo. “Tridek 

jarojn en la ora nordo”, same kiel “Tra sovaĝa Kamĉatko” kiun 
ni recenzos en venonta numero, estas indaj sekvantoj de la eks- 

terordinare valora “Per balono al la Poluso”, kaj permesas esperi 

ke en nia kara lingvo floros ne nur beletristiko, sed ankaŭ literaturo 

pri vojaĝoj kaj aventuroj. Nun la sciencistoj kaj la artistoj devas 

vigliĝi. 

,
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La stilo, bona kaj kolorplena. Ni trovis nur kelkajn erarojn, 
aŭ pli ĝuste formojn iom tro naciismajn: mepre anstataŭ absolute, 
entute anstataŭ tute, entute anstataŭ generale, mi decidiĝis, krom- 
ordinare, k. t. p. 

Printempo en la aŭtuno, de Julio Baghy. Rakonto pri dolĉe 
melankolia renkonto. Eldonis: Heroldo de Esperanto, Koln, 1931. 

Bela volumo 116 paĝa, kun plaĉa kovrilo, Tre agrabla kaj 
delikata romano, verkita de nia granda poeto, en kies prozo oni 
sentas la ĉarman Baghy-spiriton de liaj plej bonaj. poemoj. Ni 

decide preferas la Baghy-poeton al la Baghy-prozisto. Tamen ni 
rekonas lian grandan valoron ĉiuflanke, kaj opinias, kun la eldo- 
nistoj, ke “Printempo en la aŭtuno” certe ne estas unu el la 

malpli valoraj prozaĵoj de nia hungara verkisto. 
La eldono, tre zorgita, kiel ĉiuj faritaj de la eldonejo “Herol- 

do de Esperanto”. Nur pri tiu ĉi semajna gazeto oni povas diri— 
korekte parolante—ke ĝi estas akurata. Nur unu preseraron ni 

trovis en la tuta libro: ilj anstataŭ ilia, en la paĝo 68. 

Pri astro-fiziko, mallonga klarigo por ordinaruloj. Verk- kompi- 
lis: L. Korinna. Wheatley Road 30, Halifax, Anglujo. Prezo: 1/4 

spesmilo, Volumo 24-paĝa. 

Ni prenis tiun libreton por legado, kun granda simpatio. La 
temo estas alloga, kaj la celo de la entrepreno de S-ro Korinmna, 
tre interesa. Li anoncas, ke baldaŭ aperos simila libreto “Elemen- 

taj konsideroj pri materio”. Sed ju pli valora estas verko el scien- 

ca vidpunkto, des pli valora ĝi estu el la vidpunkto lingva aŭ 

stila. Bonvolu la meritplena samideano Korinna peti helpon de 
iu lingva spertulo, aŭ igi sian amon al la lingvo, egala al lia amo 

al la scienco, Ĉu la esprimo “Klarigo por ordinaruloj” ne montras 
ian mankon de sento pri nuancoj? 

La gramofona kurso en Esperanto, eldonita de Eld. Soc. Espe- 

ranto, Stockholm, Svedujo, estis bone akceptata de la svedaj es- 

perantostudantoj. En la kursoj oni ofte uzas ĝin por instrui la 

ĝustan elparolon. Pli ol cent kursoj jam estas venditaj. La kurso 

konsistas el tri diskoj, kiuj kostas kune 12 kr., kaj enhavas sur la 

unua disko modelan elparolon kun aparta instruado por svedoj, 

sur la dua ekzemplojn el la Fundamento kaj sur la tria dialogojn. 

La dua kaj tria diskoj enhavas nur Esperanton. - 

Novspecan propagandilon eldonis Eld. Societo Esperanto, Stock. 

holm, Svedujo, Ĝi konsistas el malgranda mondatlaso, “La tuta 

mondo sur i4 landkartfolioj”, uzata de diversaj firmoj kiel re- 

klamilo, La eldoninto aldonis propagandan tekston pri Esperanto 

kaj vendas ĝin je prezo de sv. kr. 0,35. Ĝi estas vendata kiel 

mondatlaso, ne kiel propaganda broŝuro esperanta, Ĝi tamen servas 

kiel propaganda broŝuro. 
j-G-E:
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ENLANDA KRONIKO 

Barcelona.—La ĵus fondita “Esperanta Grupo Frateco” el la 

kvartalo Les Roquetes, aranĝis, okaze de la fino de esperanto- 

kurso, tre belan feston, dum kiu oni honoris per agrabla donaco 
la esperantoprofesoron Sron, R. Fernandez, kiu tiel fervore gvi- 

dis la finitan kurson dum kelkaj monatoj. 
Ĉel la fino de la festo, la Prezidanto de la grupo “Paco kaj 

Amo”, Sro. Pere Casanelles, diris kelkajn salutajn vortojn al la 
multnombra ĉeestantaro kaj kuraĝigis la finlernintajn kursanojn 
per siaj varmaj paroloj. Ĉe la eliro de tiu ĉi festo oni disdonis 
multajn flugfoliojn, kiuj anoncis la inaŭguron de nova kurso 
post tri semajnoj. 

— Kiel ni anoncis en la antaŭa numero de nia revuo, la grupo 

“Paco kaj Amo” festis plejbrile sian arĝentjubilean daton, dum 
la pasinta Oktobra monato. 

Dum la 15-a, vespere, ĉe ĝia propra ejo, okazis la inaŭgura 

festo antaŭ la ĉeesto de multaj delegitoj kaj prezidantoj de di- 
versaj katalunaj esperanto-grupoj. Sro. Manuel Rodellar, el “Bar- 
celona Stelo”, je 'l nomo de lia grupo kaj de la ceteraj repre- 

zentantoj, donacis al la Prezidanto de “Paco kaj Amo” belegan 
esperantistan flagon, arte orbroditan. Tondra aplaŭdado substre- 
kis tiun emocian momenton, kiu finis la ĉarmanj feston. 

Le sekvantan tagon, posttagmeze, oni aranĝis teatroprezenta- 
don, kaj oni ludis esperanta-katalunlingvan komedion de nia ami- 

ko J. Gili Norta, kies argumento multe distris kaj ridigis la pu- 

blikon, Poste sekvis komika komedio katalunlingva, kie nia pre- 
zidanto de K. E. F. Sro. Sebastia Alberich ludis plej militisteme 

kolonelan rolon, 
Pli ol cent esperantistoj, inter ili fondintaj anoj de la grupo, 

ĉeestis la festenon kiu fermis la datrevenajn festojn de la grupo. 
Ĝi okazis la 23-an de la ĉi-supre menciita monato ĉe la restora- 

cio El Rectoret el Les Planes, belega apudurba montarbaro. 
Mankas al ni sufiĉa loko por iom detale priskribi tiun ĉi fes- 

tenon ĉe kiu multaj grupaj kaj negrupaj samideanoj verŝis sian 
admiron, entuziasmon, fervoron kaj estimon al la plej malnova 
grupo el Katalunujo, al kiu ni deziras kelkajn jardudekvinojn da 
ekzistado. 

Vic—Nova Zamenhof-strato. La senlaca pioniro J. Comella 

atingis ke la ĉi-tiea Urbestraro dediĉu unu el la novkonstruitaj 
stratoj je la memoro de nia kara Majstro. Gratulon al nia amiko 

kaj eternan dankemon al la urbo de niaj neforgeseblaj XI-a Kon- 
greso kaj X-aj Internaciaj Floraj Ludoj! 

Geedziĝo.—Sro. Josep Cantó, iama kasisto de K. E. F., kaj 

F-ino. Amilia Altimiras geedziĝis. Longdaŭran feliĉon al la nova 

paro! 
  

Impremta Comercial - València, 284 - Barcelona 
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E esiis de parla catalana: 

Ens cal la vostra col'laboració per mantenir l'estructuració 

actual del moviment esperantista. 

Adheriu-vos, doncs, a la 

Federació Esperantista Catalana 

ia la vegada feu-vos abonat del seu òrgan oficial 

Kataluna Esperantisto 

Per a ésser soci de la Federació cal pegar la segiient quota: 

1'80 pesseles a l'any els federats que pertanyin a un grup 

esperantista organitzat. 

8'10 pessetes a l'any els isolats. (Individus no agrupats). 

Subscripció a Ja revista Rataluna Esperantisto val ó pesseles 

a la Península i 4 pessetes per a l'estranger. 

  

Envieu l'import de les quotes per girepostal o en segells de 

correus a l'adreça de la Fed. Espta. Catalana: 

Carrer València, 245. - - Barcelona
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LINGUAPHONE 
estas la plene scienca metodo por lernado kaj lernigado de 

ES PE Re-A INI FO 

kaj aliaj lingvoj praktike. 
Estas libroj kun ilustraĵoj kaj traduko por la vido kaj kom- 

preno. 
Estas diskoj enparolitaj de Edmond Privat por la aŭdo, ripe- 

tado kaj lernado. 
Petu senpagan propagando-broŝuron detale krarigan, Sciigu 

viajn nomon kaj adreson al, 

  

LINGUAPHONE INSTITUTE en Barcelona 

strato, Valencia, 245.—Poŝtkesto, 319. 

  

El pròxim número de 

“Kataluna Esperantisto” 
sera dedicat a ressenyar els 

Joes Florals Esperantistes 
KKKNNKANKNKANKANNNKARNGNKANNONNNKERKRNANKUNANANO KUNDUOZIVANKIOUBNKANKAOUKNTNANKNANIIZETE 

de l'últim Congrés Català d'Es- 

peranto, que tinguélloca Vinaroç. 

Llegiu-lo 
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