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Fa totjust un any que dĉiem des d'aquest mateix lloc,
que ens calia l'ajut de molts esperantistes, que disseminats
per algunes poblacions de Catalunya, dormitaven en el seu
entusiasme, ja sigui per manca d'escalf o per ostracisme.

Cal que els samideans alludits prenguin exemple dels
companys del Vendrell que, malgrat ésser ja antics adep-

tes de la nostra causa, han saccejat els seus muscles adormits i s'han posat a treballar per l'Esperanto amb tanta
empenta, que podem dir ja des d'ara, mercès a llur entusiasme, que els pròxims Jocs Florals Internacionals i Congrés Català d'Esperanto tindran un èxit resonant. Així ho
pogueren constatar els membres del Consell Directiu de
la Federació Esperantista Catalana, que el dia 22 de gener
d'enguany, acompanyats de la Professora Elinjo Pàhn, es
traslladaren al Vendrell per tal de lligar alguns extrems
sobre la celebració dels actes més amunt esmentats.
Actualment funcionen al Vendrell tres cursos d'Esperanto i d'altres estant en preparació per a abans de la data
de la celebració del nostre Congrés, que tindrà lloc els
dies 4, 5 i 6 del pròxim mes de juny (segona Pasqua).
Invitem des d'aquí i des ara a tos els esperantistes catalans a preparar-se per a assistir en gran nombre al XVI.
Congrĉs Catala d'Esperanto.
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En la venonta numero de “Kataluna Esperantisto” ni donos
detalajn sciigojn kaj informojn pri nia Kongreso en Vendrell. En
tiu ĉi numero vi trovos kvarpaĝan aldonon kun kelkaj interesaj
vidindaĵoj pri nia kongresloko,
La Kongreso kaj la Floraj Ludoj okazos dum la 4. 5. kaj 6-a
de proksima monato Julio (Pentekosto). La programo ne estas
ankoraŭ plene fiksita, sed ni povas jam antaŭanonci, ke kelkaj festoj estos organizataj je l' honoro de la kongresanoj. La lastan
tagon

de

Kongreso,

la

ekskursos

oni

t. e. la 6-an,

al

la pentrinda

monaĥejo “Santes Creus”. Ni povas supraĵe kalkuli, ke la kosto
de la tuta restado en nia Kongreso (hotelo, oficiala festeno, ekskurso k. c.) ne kostos pli ol 40 pesetoj.

XV-AJ. INTERNACIAJ

FLORAJ LUDOJ

Pro manko de loko ni ne povas enpresi la liston de ricevitaj
premioj por nia literatura festo. Tiu, kiu interesiĝas pri ili, bon-

volu vidi nian! antaŭn

numeron

aŭ peti rekte

al ni informojn,

enme-

tante unu respondkuponon. Ĉi-sube ni publikigas novan premion,
kiu lastmomente alvenis al ni.
XXI.
Premio de “Espero Katolika”. Dujara abono al la revuo. Temo: Laŭvola, sed religia.
Ĝis nun ni ricevis 900 pesetojn kaj 10 nemonajn premiojn por
ĉiuj premioj. Aliaj premioj estas ankoraŭ en preparo.

Verkoj

LUDOJ.

ricevitaj

1. Austriakus.

por

la

XV-AJ.

2. Traduttore,

INTERNACIAJ

tradittore,

3. Pax

Avant,

FLORAJ
4. Sobeya.

5. Per Esparanto al Mondpaco. 6. Revo. 7. Se vi disfendus la ĉielon kaj malsuprenirus. 8. Tempo difinita estas por ĉiu afero sub

la suno.

INAUGURO

La
DE

Sekretario:

ĈE-METODAJ

Jaume

KURSOJ

GRAU
EN

CASAS.

BARCELONA

Dum la 17., 18. kaj 19-a de Januaro okazis ĉe Acadĉmia Cots
kaj Llibreria Catalonia tri provlecionoj, kiujn atente aŭskultis
multnombra publiko kaj mirinde gvidis nia lerta Ĉe-instruistino

fraŭlino Elinjo Pahn el Estonujo.
Nun du kursoj funkcias ĉiutage ĉe Acadĉmia Cots, de la kvina
ĝis naŭa vespere. Aliaj kursoj okazos en kelkaj katalunaj urboj
per tiu ĉi interesa kaj efika metodo. Ankaŭ pro manko de spaco
ni devas rezigni, ĝis la venonta numero, detalan raporton pri la
altiraj provlecionoj, sukcesaj kursoj, efika instrusistemo, kaj pri
la lerta kaj vigla profesorino Pahn.
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RAPORTO

ESPERANTISTO

3

PRI LA XIV-AJ INTERNACIAJ
FLORAJ LUDOJ

Okazintaj en Vinaroc la 9. Septembro 1928, dum la XVa
Kongreso de “Kataluna Esperantista Federacio”,
Tiu dek-kvara festo de niaj Floraj Ludoj — festo de
Poezio — renkontis multnombrajn barojn. Ĝi ne disvolviĝis pace kiel la antaŭaj dek-tri festoj, sed male sur ĝi pezis
la tragedio.
La ĉefa organizanto de la XVa Kongreso de K. E. F,,
en Vinaroc, estis S-ro Sebasti Chaler, el Terrassa, filo de
Vinaroc, sed li ne povis ĉeesti la kongreson ĉar unu tagon
antau ĝi mortis lia filineto. Siatempe ni kondolencis, sed ni
volas ripeti al amiko Chaler nian simpation kaj nian tutkoran dankon.
La Sekretario de la XIVaj I. F. L. estis S-ro Joan Gili
Norta, sed tuj post reveno de la Antwerpena universala
kongreso li grave malsaniĝis kaj restis kvin monatojn en
lito. Li ne povis trastudi la ricevitajn verkojn kaj komisiis tiun taskon al S-ro S. Albesich-Jofrĉe,

kiu ankaŭ

ne po-

vis ĉeesti la kongreson, pro malsano. S-ro Alberich-Jofrĉ
finverkis, en febra stato, la raporton kiun ni presigas hodiaŭ, kaj tuj devis enlitiĝi. Ambaŭ amikoj nun estas ree

sanaj.

S-ro

Jaume

Grau

Casas,

nuna

direktoro

de

“Kataluna

Esperantisto”, eks-prezidanto kaj eks-sekretario de la Flo-

raj Ludoj, ankaŭ ne povis veturi al Vinaroc ĉar la 9. Aŭgusto 1928 mortis lia duonpatrino, la 15. Aŭgusto grave malsaniĝis lia patro, kaj kelkajn tagojn poste li mem suferis
atakon de preskaŭ-ĥolera epidemieto, okazinta en Barcelono pro la terura varmo, kiu regis dum tiuj tagoj.
S-ro Delfi Dalmau, prezidanto de K. E. F., la 22. Aŭgusto 1928 devis forlasi sian prezidantan postenon pro kaŝaj denuncoj kontraŭ li faritaj al la Provincestro, kaj pro
tio, ke li ricevis ordonon fermi sian profesian laborejon:
Liceu Dalmau. Li jam estis ricevinta, la 1. Junio 1928, ordonon de la Barcelona provincestro, Generalo Milans del

Bosch,

Ĝenerala

Sekretariejo

(komunikaĵo

n-ro 4094),

ke

la “Kataluna Esperantista Federacio” ne plu sin nomu kataluna kaj aliĝu al la Hispana Esperanto-Asocio.
Post ĉio-ĉi, oni komprenos ke la Kataluna Kongreso kaj
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la Floraj Ludoj

prenos —

en 1928 ne estis tre brilaj. Sed oni ne kom-

ni mem

ne komprenas — ke kelkaj semideanoj

kuraĝis starigi fuŝan katalunan federacion kaj publikigi
kelkajn numerojn de fuŝa “Kataluna Esperantisto”. Tiujn
numerojn ni konsideras ekster la kolekto de nia kara gazeto.
Feliĉe, post la sepjara diktatoreco de Primo de Rivera,
ni povis,

en kunveno

9, Aŭgusto

1930, redoni

al nia federa-

cio la helan nomon “Kataluna” kaj restarigi la aŭtentikan
“Kataluna Esperantisto”.
Ni ne raportas pri la Kongreso en Vinarog kaj pri la
postaj okazintaĵoj, ĉar ni ne volas naŭzi niajn legantojn kaj
ĉar ja ni povus diri-kiel Hamleto: Io certe putriĝis en Danujo, sed ni sentas la devon skribi, eĉ kun prokrasto, ion
pri la XIVaj Internaciaj Floraj Ludoj, por ke en la kolekto de “Kataluna Esperantisto” ne manku la raporto pri la
sinsekvaj dek-kvar festoj, kaj por ke la tutmonda samideanaro sciu, ke ni ne laciĝas en la tasko florludi.

SEKRETARIA
Sinjorinoj

kaj

PAROLADO

sinjoroj!

Antaŭ ĉio mi devas senkulpigi la sekretarion de la XIV Internaciaj Floraj Ludoj, S-ron Joan Gili Norta, kiu pro malsano, en
la lasta

por

la

momento,

sekretaria

kontraŭvole

raporto.

Mi

devis

transdoni

sincere

al mi

bedaŭras,

ke

la protokolon

vi

ne

povas

aŭdi la veran sekretarion, pro tio ke lia raporto estus pli konscia
kaj plena ol la mia. Oni senkulpigu min se lafoje, pro la rapido,
kiu regis mian taskon, mi ne ĝuste opinios pri iu verko.
Longa estas la vojo, kiu antaŭ la esperantistoj etendiĝas. Ni
iras konstante antaŭen, sed la celon kovras nebulo ankoraŭ, kaj
ĝin ne ekvidas niaj okuloj. Kiom longe ni devos elteni? Ĉu neniam
la homoj konscios kiom valora estas la ideo de Dr. Zamenhof?

La vojo estas longa kaj plena de dornoj, Sub la
sin kaŝas malbonaj paŝtistoj, sub la devizo
fosas sub niaj piedoj, oni volas pereigi nin
kaj kiel homojn. Torquemada ne mortis. Sur
kiel vipero,

ŝteliras

post

ni kaj

pikas

masko “samideano”
“homaranismo” oni
kiel esperantistojn
la vojo li sin kaŝas

la kalkanojn.

Li ne

montras

sin en libera aero, kun alta frunto, rigardante en la okulojn. Li
preferas kaŝe mordeti. Malgraŭ ĉiuj baroj ni sukcesis atingi nian
XV Kongreson kaj la XIV Florajn Ludojn, kiujn ni ĵus komencis.
Niaj Floraj Ludoj ne estas io nova en Esperantujo. Niaj literaturaj konkursoj disvastiĝis tra la tuta mondo kaj hodiaŭ ili
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estas unu el la plej belaj festoj de nia movado. La famo de niaj
Floraj Ludoj -altiris diversfoje eksterlandajn samideanojn, kiuj
persone volis ĝui la feston. Kiam oni vizitas eksterlandajn rondojn esperantistajn, oni konstante demandas nin pri la Festo. Pro
tio ni povas konstati, ke la plimulto de la verkoj venas de eksterlandaj esperantistoj, kiuj ĉiujare kun pli granda fervoro partoprenas la konkurson, dum la enlanda partopreno ne progresas, kontraŭe, malkreskas.
Rigardante nian nacian movadon de malproksime, ŝajnas ke
en Katalunujo oni povas renkonti esperantiston ĉe ĉiu paŝo. Tiel
granda kaj impona estas nia Festo! "Tamen, se ni analizas la situacion de nia enlanda movado, ni konstatas ke ĝi ne respondas al la
famo,

kiun

ĝi ĝuas.

Parte pruvas tion la fakto ke niajn konkursojn partoprenas tre
malmultaj enlandaj samideanoj.
Ĉe ĉiu festo, iu temo speciale
elektita

mento

por

katalunoj

adekvata

studi

ne

kaj

estas

esplori

konkursita.

la kaŭzojn

Ne

de

estas

tio. Ni

nun

la

simple

mo-

ri-

markigas la kontraston inter la ŝajno kaj la realo.
El la historio ni scias, ke multaj popoloj sukcesis; travivi la
plej teruran jugon dank'al la poezio. La poezio kantis la iaman

liberecon, ĝi konstante prezentis al la popolo la dolĉajn glorojn
de la mortinta patrujo. Ĝi rememorigadis la pasintan tempon, la
martirojn de la sankta batalo. Ĉu por Esperanto, Poezio ne ludas
similan rolon? Ĉu ni ne havas en ĝi la plej belajn paĝojn de nia
literaturo? Se ni rigardas la esprimoplenajn strofojn de la versoj
de la majstro, ni trovas en ili novan forton por daŭrigi la batalon.
Ili parolas al ni pri la turmentoj de la kreinto de Esperanto, ili
kantas al ni la belan estonton kaj donas al ni kuraĝon por la plua
eltenado, Post la majstro kreiĝis tra la tuta mondo la internacia
poezio, kiu havas la plej veran manifestacion en nia Festo. La
poetoj sonorigis la lirojn antaŭ la amatino, kaj la dolĉaj sonoj
estis egale belaj en ĉiuj landoj. Amo kaj Poezio pasie kuniĝis.
Amo sen poezio ne estas vera amo. Poezio sen amo ne estas amo.
Pro tio kiam ni anoncas novajn Florajn Ludojn, la liro de ĉiu
esperantisto-poeto aŭdigas sian ĝojon, sian esperon aŭ sian disreviĝom. Ak niaj konkursoj venas la kanto de ĉiu sopiranto al la
altaro de Amo. Al nia Festo sopiras la koro de ĉiu amanto.

Gloron al vi, gardantoj

de la ardanta koro. Nia Festo

estas la

malfermiĝo de la floro, ĝi estas la kiso al nova tagiĝo, la kiso de
la geamantoj.
Sinjorinoj, Sinjoroj: Kun granda ĝojo mi devas anonci, ke la
Naturan Floron de la XIV Internaciaj Floraj Ludoj oni aljuĝis
al F-ino
Varma
Jàrvenpài el Vammala (Finlandia).
Ŝin reprezentas Sro, Delfi Dalmau.
Kun tremanta voĉo mi diskonigas, ke F-ino Maria de la Victoria Perez de Sanmilldn estis elektita Reĝino de la Festo. Kun
respekto kaj amo ni akceptu la nunjaran Reĝinon.
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Sub tondra aplaŭdo kaj vivukrioj envenas en la salonon nia
bela Reĝino kun la ne malpli belaj Korteganinoj. Kun ĉarma rideto
ili dankas sian popolon kaj akompanataj de la aŭtoritatuloj kaj
esperantistoj ili sidiĝas sur la altrangaj seĝoj sur la strado.
Fariĝas silento kaj la sekretario daŭrigas: —Reĝina
Moŝto,
Reĝina Kortego! Mi volus esti poeto por dece akcepti vin kaj
kanti antaŭ vi mirige kaj bele la senton de mia koro.
Mi volus esti lerta reganto de la lingvo por laŭdi milmaniere
vian belecon kaj tiun de viaj korteganinoj. Sed plej bone mi povas
akcepti vian regadon kun la jena saluto de via hodiaŭa edzo:

SALUTO

AL

LA

FESTO

Ho, kiel grandan montras Vi honoron
al mi, modesta, simpla nordanino:
Akcepti rajtas mi naturan foron
kaj ĝin prezenti al la Festreĝino!
Sufiĉe belajn vortojn mi ne trovas
por danki pro l' feliĉo enviata,
koregan dankon mi nur diri povas
al Florolud-Estraro estimata.
Se Vian feston povus mi ĉeesti,
al mi ĝi estus honorego, ĝojo!
Sed hejme devas mi humile resti,

ĉar tro longega estas ja la vojo.
Sed

en spirito

ĉeesti

feston

en pensoj
Ho,

de

doni

grandioze

trovos

mi

la poezio,

belan

estas

rimedon

florbukedon—

ankaŭ

tio!—

Gratulas mi Reĝinon de l' vespero
kaj ŝian regnon el sincera koro:
Subuloj ŝiaj ĝuu plej sincere!
Ŝi regu en feliĉo, ĝojo, gloro!

Mi sentas min malgranda kaj humila,
feliĉa kaj dankema, kore ĝoja!
Por Vi pro la honoresprimo brila
eksonu vivukrio centmilfoja!

Varma JARVENPAA.

Kaj nun, Ekscelencaj aŭtoritatuloj, gesinjoroj. Se la XIV Floraj Ludoj ne superis laŭ nombro kelkajn antaŭajn Ludojn, ili
superis ĉiujn laŭ kvalito. Ili pruvis al ni, kian grandan paŝon
faris Esperanto. Ni povis konstati, ke nia lingvo atingis altan maturan gradon kaj ke multaj homoj regas ĝin mirige kaj bele. Ni
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spertis, ke malgraŭ ĉiuj ventegoj unueco regas en nia lingvo. Se
la Poezio havas en nia hodiaŭa festo kelkajn glorajn paĝojn, ne
malpli gloraj kaj laŭdindaj estas tiuj, kiuj reprezentas la Prozon.
La Juĝantaro aljuĝis la sekvantajn premiojn:
Ordinara versaĵo kantanta amon
Peza kaj longa estis la laboro de la Juĝantaro por juste aljuĝi
la plej altan premion. Diversaj verkaĵoj meritis la altan honoron
kaj nur post serioza pesado kaj detala esploro oni elektis por la
premio la verkon 42 kun devizo “Homa sorto”. La versoj dolĉe
fluas, ili havas agrablan ritmon kaj rimarkindan rimon. La aŭtoro
pruvas

apartan

lertecon

en

la versfarado.

La

senco

estas

interesa

kaj sugesta. Kiel mi anoncis la aŭtoro estas F-ino Varma Jdrvenpàà (Finlandia)—
Sro. Delfi Dalmau legas la premiitan verkon. La aŭdantaro atente aŭskultas kaj aplaŭdas kun granda entuziasmo.

MI

SERĈIS

Vi

VIN,

kie estas, mia

HO

MIA

FRATANIMO

fratanimo?

Mi jaron post la jaro vin serĉadis,
Renkonti vin mi arde sopiradis,
Sed vane vagis mi ĝis monda limo:
Mi vin ne trovis... Ĉu mi trovos iam?
Aŭ

ĉu neniam?

Ĉu estas vi en riĉaj sudolandoj,
Ĉe palmoj altaj, florokampoj ĉarmaj?
Jen brilas sunradioj fajrovarmaj
Kaj sablo preskaŭ brulas sub la plandoj:
Loĝejo via ĉu lokiĝas tie?
Aŭ

ĉu nenie?

Vi eble estas reĝo sudolanda,
Portanta sceptron kaj juvelan kronon,
Estranta potencegan regionon,
En kiu trovas sin popolo granda?
Vin oni servas kaj vin oni ŝatas,
Plej oni flatas...
Favoro

via

plej

serĉata

Vi vivas en feliĉo,
Por via gloro, ĝojo
Popoloj oferdonas,
Ĉu plenakore vi la
Ĉu ne enuas?

estas,

luksobrilo;
kaj utilo
agas, festas.
vivon ĝuas?
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Ho jes, — mi scias, — dum la flato, gloro

Soifon fortan vi konstante sentas,
Eterna sopirego vin turmentas,
— Vi frostotremas sub la silko, oro

Kaj inter miloj vi tutsole sidas,
Neniun fidas...
Aŭ

ĉu infano

estas vi mizera

De l' nordaj montoj, dikaj marglacioj?
Ne vin atingas varmaj sunradioj,
Ne floraromoj, ĉarmo sudsomera!
Ĉirkaŭas ĉiam vin nur frosto, vento

Kaj noktsilento.

Nur vastajn neĝokampojn vi rigardas,
Pro frosto preskaŭ sango glaciiĝas;
Interno via tamen nur varmiĝas,

En ĝi sopiro de l' feliĉo ardas...
Ne estingiĝas la animesperoj
Eĉ ĉe l' neĝeroj.

Vi kie estas, fratanimo, kie?
Ĉu ne kunvenos ni dum vivvojaĝo?
Ĉu l” atendado estas plenmalsaĝo
?...
Verŝajne vin akiros mi nenie.
Kaj tamen estas mi sen vi malriĉa
Kaj malfeliĉa...
Ho, eble vi jam antaŭ jarocento

Naskiĝis, vivis, agis kaj suferis,
Atendis, sopiregis kaj esperis
Kaj jam ripozas en la mortsilento...;
Sur

Mi

tombo,

kiu vian

eble paŝas...

polvon

kaŝas,

Aŭ eble vi ankoraŭ ne ekzistas,
Nek eĉ la patro, nek patrino via?
Soleca restas vivovojo mia...
Mi sensignife en serĉad' persistas;
Vin eble nur vivigos stranga sorto
Post mia morto. —

Mi serĉis vin en brilo de l okulo
Kaj forta ĉirkaŭpreno de l' amato,
En lia voĉo, spiro, korobato —

—

XVI-A KATALUNA ESPERANTO-KONGRESO
XV-AJ INTERNACIAJ FLORAJ LUDOJ
VENDRELL,

4-5-6 JUNIO

DE

1933

Parto de nia bela kongresloko

KOMENCU,

DO,

SPARI

MONON

KAJ

KONGRESON!!!

ĈEESTU

NIAN

Vendrell

”

Popolbiblioteko

(Kongresejo)

Portalo de l' «Pardo»

Strato Pau Casals

a mo

o a SN A

ĝo A
KOLONJO
La urbo de la 85-a

La fama

Universala

Kongreso
Esper-anto

Katedralo, Rejnrivero kaj kajo
(Vidu artikolon
pri la Kongreso

pri Kolonjo kaj sciigojn
sur p. 15, 14, 15 kaj 16)
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Al mi por ĉiam restis li fremdulo...
Ĉe lia brusto sentis mi
Malintimecon. —

solecon,

Vi kie estas, fratanimo mia?
Vi certe ie vagas maltrankvile
Kaj sopiregon portas vi simile —
Ĉu povas esti amordono Dia,
Ke

ni kuniĝos

dum

Nur serĉas ĉiam?

la viv' neniam,

Varma

—Al la sama verko oni
la Urbestraro de Vinaroc.
Al

la verko

41

kun

aljuĝis

devizo

la premion

“Savinien”;

pro

JARVENPAA

eksterordinaran
la beleco

kaj

de
bela

formo, oni aljuĝis la duan premion, tiun de Sro. Narcis Bofill.
La aŭtoro estas Ĉuvi Lovostan el Budapest (Hongria), kiun reprezentas Sro. Conrad Domeĉnech.
La trian premion la Juĝantaro aljuĝis al la konkursaĵo 46 kun
devizo “Cindrulino”, La premion donacis Sro, 8$. Alberich Jofre.
La gajninto estas F-ino Antonia Riv el Szentes (Hongria).
La premion de Sindicato de Policia Rural atingis la verko 51
“Saluton al la vivo” de Ivan Lubjanovski el Voroneĵ (Rŭssia).

Reprezentanto Sro. Antoni Vergĉs.
Kvina premio, tiu de Banco de Castellon, estis aljuĝita al la
verko 23 kun devizo “Koro”, kies aŭtoro estas Sro. Jakobo Schmid

el Berno

(Suissa).

Sesan premion, tiun de POsito Maritimo Terrestre, atingis la
verko 20 kun devizo “Excelsior”, kies aŭtoro estas F-ino Amalia
Núfiez el Navarra (Espanya). Ŝin reprezentas F-ino Montserrat

Solà.

Mencion meritas la verkoj 44 “Varmaj manoj” kaj 13 “Ĝojo,
malĝojo de la vivnutraĵo”, kies aŭtoroj estas Kolos Imban el Szentes (Hongria) kaj Francesco Pizzi el Venezia (Itàlia).

Proza

ama verkaĵo
Neniu verko konkursis

por

tiu ĉi temo.

Tradukitaj tekstoj
Esperantigo de la kataluna versaĵo “Vora el barranc dels Algadins”, Du verkojn ni ricevis por tiu ĉi temo. Kvankam la lingvo
estas korekta, la traduko ne aljustiĝas al la teksto originala nek
konservas ĝian formon, La Juĝantaro opiniis ilin menciindaj. Ili
estas la verkoj 5 kaj 6 kun devizoj “Amo, amo, amo” kaj “Lumo”.

10

KATALUNA

ESPERANTISTO

La aŭtoro de ambaŭ tradukaĵoj estas nia kara amiko Sro. Narcis
Bofill el Palma de Mallorca.
Esperantigo de la kataluna prozaĵo “El punt de dolcor”, de
Carles Riba. Kun bedaŭro ni konstatis, ke neniu verko estis ricevita por tiu ĉi temo. Ni devas bedaŭri, ke neniu kataluna esperantisto kuraĝis traduki tiel facilan prozaĵon.

EKSTERORDINARAJ
Originalaj

TEMOJ

prozaĵoj

Granda nombro da verkoj estis ricevita. Malfacila tasko estis
elekti la plej bonajn ĉar multaj verkoj, la plimulto, estis korekte
kaj elegante verkitaj. La prozistoj ja superis tiun ĉi jaron la poetojn. Ili pruvis ĝis kia grado de fleksebleco estas uzebla Esperanto.
Kelkaj rakontoj havas interesan kaj allogan enhavon kaj estos tre
bedaŭrinde, se oni ne povos ilin publikigi. Nia samideanaro havus
grandan ĝuon legante tiel modelajn rakontojn.
La premioj estis aljuĝitaj laŭ la jena ordo;
Premio de la Grupo “Lumon!” el Terrassa al la verko 32 “Anatemo” kies aŭtoro estas Sro. Jakobo Schmid el Bern (Suissa).
Premio de Grupo “Barcelona Stelo” al la verko 77 kun devizo.
“Ne tentes aut perfice”. Ĝia aŭtoro estas nia bone konata amikino
S-ino Emma Osmond el London (Anglaterra). Ŝin reprezentas F-ino
Angela Escursell.
Premio de Grupo Nova Sento el Barcelona al la verko 55, devizo “Oni ekkonas birdon laŭ flugo”, kies aŭtoro estas la granda
stilisto Sro, Ivan Ŝirjaev el Baklanka (Rŭssia).
Premio de Sdad. de Carreteros al la verko 56, devizo “Ne en
unu tago elkreskis Kartago”. Premio de Banco de !Tortosa al la
verko 54, devizo “Verkado ne estas tiel facila”. La aŭtoro de
ambaŭ verkoj estas sro, Ivan Ŝirjaev el Baklanka (Rŭssia), kiu
novafoje montras sian talenton kaj vivoplenan stilon.
La premio de Sociedades Albaŭiles y Carpinteros estis aljuĝita
al la verko 59 kun devizo “Tamen” kies aŭtoro estas Sro. Teo
Jung el Horrem (Alemanya).
Oni aljuĝis la premion de Sociedades de Peones y Barberos al
la verko 2 kun devizo “Malnova ideo en nova originala vesto”.
La verkinto estas Sro. Karl Minor el Hamburg (Alemanya). ”
La premion de Ateneu Mercantil meritis la konkursaĵo 68,
devizita “Cigo”. Ĝia aŭtoro estas Sro. W. Gardner el Sheffield
(Anglaterra).
La premion de Sro. Teo Jung oni aljuĝis al la verko 75 kun
devizo “La granda demando”. La aŭtoro estas Sro. Karl Frield el
Graz (Austria).

La sekvantaj

verkoj meritis mencion.
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Nro. 64, “Ŝanavan Og”, aŭtoro S-ino Emma Osmond el Londono. Nro. 66, “Al saĝulo sufiĉas aludo”, verkita de la ĵus citita
samideanino. Nro. 25, “Edukado”, aŭtoro Maria Schottl el Reutle
(Austria). Nro. 30, devizita “Viktimo”, kies aŭtoro estas Theodor
Kilian el Kounice (Txecoslovaquia).
Ordinaraj

versaĵoj

El

la diversaj verkoj ricevitaj por tiu ĉi grupo reliefiĝas tiu
kun nro. 79 sub devizo “Ni estu ĉiuj gefratoj”. Ĝi estas rakonto
en formo de poemo pri la legendo Ribeca!, la demono, kiu en praa

tempo loĝis en Rizenmontaro, inter Silezio kaj Bohemujo. La poemo enhavas 138 kvarversajn strofojn kun rimo ĉe la dua kaj kvara
versoj. Al ĝi oni aljuĝis la premion de Pastro Joan Font Giralt.
La aŭtoro estas F-ino Hilde Scholze el Reichenberg (Alemanya).
La premion de U. A. B. O. atingis la konkursaĵo 40, devizo
“D. E.” Aŭtoro Ĉuvi Lovostan el Budapest (Hongria).

Trian premion atingis la verko 63 kun devizo “Manjo”. Al ĝi
oni destinis la premion de Paco kaj Amo el Barcelona. La aŭtoro
estas F-ino Martha Vervloet el Antwerpen (Bĉigica).
La premion de Coop. Obrera La Económica gajnis la konkursaĵo 49 kun devizo “Antonia”. La verkinto estas Kolos Imban el
Szentes (Hongria).
La premion de Posito Maritimo atingis la konkursaĵo 37, devizita “Kion koro sentas, lango prezentas”. Ni ŝuldas ĝin al la plumo
de S-ino. Catharina Roskes el Hago (Holanda).
Lastan

premion,

tiun de

zita “Abundo apud abismo”.
Oramenburg (Alemanya).

Tradukitaj

Peŭa

Femina,

Ĝia aŭtoro

gajnis

la verko

estas Sro.

50, devi-

H. Windisch

el

prozaĵoj

Tre rimarkindajn verkojn ni ricevis por tiu ĉi grupo. Kvankam
la premioj estas abundaj, kelkaj verkoj ne premiitaj meritus premion.
:
La premioj estas disdonitaj laŭ la jena ordo.
Premio de Dro. Marian Sola al la verko 57 kun devizo “Se kion
mi ne scias, mi scius, ĉiuj min envius”. La aŭtoro estas Sro. Ivan
Ŝirjaev el Baklanka (Rŭssia).
Premio de Esperantista Klubo Palma al la verko 86, devizita
“Amo ĉion toleras”. Ĝin verkis Sro. Karl Czeck el Seifen (Txecoslovàquia).
La premion de Banco de Castellon oni aljuĝis al la konkursaĵo
78 kun devizo “La pluvelfino”. Ni ŝuldas ĝin al la plumo de Dro.
W. Bichler el Graz (Austria).
La premion de Banco de Tortosa atingis la verko 71, devizita
“El la historio”. La traduko apartenas al Dro. D. Chenem el Bar-
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celona. Ĝi estas bona traduko de la oka ĉapitro de la konata
luna verko La Llig6 de la Historia.

La premion de Circulo Catolico

kun devizo

“Amo

Tradukitaj

versaĵoj

Graz

ne

Kun

(Austria).

prudenta”.

Obrero

La aŭtoro

ordinaran

korektecon.

Sed

kun

meritis la tradukaĵo

estas

ĝojo ni rimarkis ke la konkursaĵoj

malĝojo

kata-

Dr. Adolf

Halbedl

por tiu ĉi grupo
ni

konstatis

ke

70

el

havas

neniu

enlanda samideano partoprenis.
Premio de Sro. Delfi Dalmau al la verko 67 kun devizo “Verona”, La aŭtoro estas F-ino Louise Briggs el Armley (Anglaterra).
La premion de Sro. Joan Gili Norta atingis la versaĵo kun de-

vizo “Ĉiu laŭ sia povo”, nro. 62. Ĝin tradukis F-ino Martha Vervloet el Antwerpen (Belgica).
La verko 61 kun moto “Orfeo” meritis la premion de Sro. Sebastia Chaler. Aŭtoro H. Bermuyten el Antwerpen (Belgica).
Premio de Cruz Roja. Ĝi estis donita al la konkursaĵo 3, kun
devizo “Per nur dek-du linietoj”, traduko de Karl Minor el Hamburg (Alemanya).
Meritis la donacon de Centro Instructivo Republicano la verko
33 kun devizo “Coventry”, kies aŭtoro estas F-ino Louise Briggs
el Armley (Anglaterra).
Laŭpove mi donis al vi raporton pri la hodiaŭ festataj Floraj
Ludoj. Mi bedaŭras, ke mi ne povis pli bone komentarii ĉiun premiitan verkon. Por tio oni bezonas longan tempon kaj apartan
studon de ĉiu konkursaĵo. Tio ne estis ebla. Mi ne povis dediĉi al
la raporto kelkajn horojn kaj sen tio oni ne povas detale raporti.
Pardonu min, ke la malsano de la efektiva sekretario, nia kara
Gili, altrudis al vi mallertan raportanton.
Mi estus malĝentila, se mi ne esprimus la kutimajn dankovor-

tojn al tiuj, kiuj iel partoprenis en la sukcesigo de la Festo. Al
la Juĝantaro, precipe al la eksterlandaj kunlaborintoj, al la partoprenintoj, al vi, kiuj aŭskultis pacience mian fuŝan raporton kaj al
vi, ho kara Reĝino, kiu kun viaj ĉarmaj korteganinoj donis al nia
festo la plej belan trajton. Antaŭ vi mi humile kliniĝas kaj kun
plektitaj manoj preĝas por ke eterne vi regu niajn Florajn Ludojn.

S. ALBERICH

- JOFRE

Fine la Prezidanto de la Floraj Ludoj, Pastro Joan Font
faris belan paroladon, kiu inde kronis la poezian feston.

Giralt,

I
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En Barcelono mi vidis grandiozan monumenton konstruatan.
Kiam ĝi estos finkonstruita, ĝi estos eble la plej grandioza katedralo de l' kristanaro en la mondo. Kvar turoj, kolosaj laŭ dimensioj sed graciaj laŭ aspekto, jam staris pretaj unu apud la alia.
La die inspirita artisto, projektinta la katedralon, antaŭvidis tri
tiajn turokvarojn. Kaj la tutan turaron kronu unu ĉefa turego, 170
metrojn alta, superstaronta la dekdu ceterajn. La nomo de tiu ĉi
giganta monumento estas “Sagrada Familia” (preĝejo de la “Sankta
Familio”), kaj la nomo de la genia artisto ĝin elpensinta estas
Gaudi. Ĝis nun oni konstruis je ŝi jam pli ol kvin jardekojn, ĝia
genia elpensinto jam ne vivas, Kiam ĝi estos finkonstruita?
En Kolonjo ĉe la Rejno leviĝas alia grandioza monumento de
l' kristanaro. Ĝi posedas nur du turojn, ambaŭ altajn je ĉ. 160 mePli ol ses jarcentojn post sia
troj. Sed ĝi estas finkonstruita.
ekkonstruiĝo ĝi estis finkonstruita. En 1248 konstruestro Gerhardo
elpensis ĝian planon, kaj laŭ la modelo de l' katedralo de Amiens
en Francujo ekestis la belega gotika ĥorejo. Ĝi estis preta post
74 jaroj. Manko de mono kaŭzis, ke la laboroj ie la katedralo poste
kontinuis nur malrapide, kaj en 1560 ili tute ĉesis, kaj la belega
verko komencita minacis ruiniĝi. Nur en la komenco de la pasinta
jarcento, post 150-jara halto, rekomenciĝis la laboroj por ripari kaj

konservi la konstruitaĵon. Tamen

ĝi restis torso, ĝis kiam, en 1842,

IV-a metis la - fundamentan
la prusa reĝo Frederiko Vilhelmo
ŝtonon por la daŭrigo de l' konstruado, kaj fine, en 1880, la Kolonja katedralo, la plej fama gotika templo de i" kristanaro, estis
preta por inaŭgurado,
Kiam la laboroj je la “Sagrada Familia” nuntempe progresas
nur malrapide, Katalunoj do ne ĉagreniĝu pro tio, sed konsoliĝu
per la sorto de la Kolonja katedralo. Dum jarcentoj ŝajnis, ke la
mirinda verko de Majstro Gerhardo neniam estos finita; sed £nes
tamen venis la horo de ĝia plenumiĝo. Ni volas esperi, ke ankaŭ
por la grandioza verko de Gaudi iam batos la horo de ĝia finkons-

truo.

mels

Certe multaj Katalunoj deziros en la venonta somero viziti Kolonjon por rigardi kaj admiri la jam pretan katedralon de Majstro
Gerhardo—kiam en tiu fama urbo apud la Reino okazos la 25-a
Universala Kongreso de Esperanto.
Sed la katedralo estas ne la sola vidindaĵo, kiun prezentas la
dumiljara metropolo de Okcidenta Germanujo. Multaj preĝejoj,
riĉenhavaj muzeoj, bonaj teatroj, universitato, kvar feraj pontegoj
trans la Rejnon, mezepokaj pordegokasteloj, imponaj monumentoj,
grandaj magazenoj, ampleksaj foirhaloj kun plej moderne instalita
kongrespalaco, — kurbaj stratetoj, larĝaj bulvardoj, vastaj parkoj
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kaj ĝardenoj, granda stadiono, aviadejo, — multaj ĉarmaj ekskurslokoj ĉe la romantika Rejno kaj en ĝiaj flankaj valoj, montoj kaj
rokoj kronitaj de kasteloj kaj ruinoj, vinberujoj, arbaroj, interesaj urboj, pitoreskaj urbetoj, idiliaj vilaĝoj, — gajanimaj homoj,
vino, kantoj kaj bonhumoro, — ĉi ĉio troviĝas en Kolonjo kaj ĉe
la Rejno, kaj kiu vizitos tiun ĉi benatan pecon da tero, tiu certe

ne

enuos.

Ĉu pluajn detalojn pri Kolonjo vi deziras? Jen tute mallonge:
Fondis ĝin Romana generalo en la jaro 38 a. Kr. En 50 p. Kr.
ĝi ricevis la nomon “Colonia Claudia Ara Agrippinensis” kaj urbajn privilegiojn. Dum la mezepoko Kolonjo estis unu el la plej
fortaj kaj brilaj urboj en la mondo, precipe fama komerca kaj
“Hansa” urbo. Nuntempe ĝi havas 740.000 loĝantojn, estas la ĉefa
fervoja kruciĝejo en Okcidenta Germanujo, havas gravan komercon kaj gravan industrion, 25 bankojn, 40 konsulejojn kaj grandan
fremdultrafikon. En la jaro 1930 vizitis ĝin 558.000 fremduloj, inter ili 130.000 eksterlandanoj.
La sorton de la urbo nuntempe direktas ĝia ĉefurbestro D-ro
Konrad Adenauer, vasthorizonta kaj energia viro, kiu invitis ankaŭ la 25-an Esperanto-Kongreson; unu el la urbestroj de Kolonjo,
s-ro Bonner, estas prezidanto de la Loka Kongresa Komitato.
Sekve de ilia influo, la urba trafikoficejo ĉiel subtenas la kongrespreparojn, disponigis 20.000 aliĝilojn, naŭ filmojn kun Esperantoteksto kaj 3.000 belajn grandformatajn aĥŝojn, grandan nombron
de kliŝoj, tekstojn por artikoloj ktp. Laŭ ĉi ĉio, kaj la jam alvenintaj multnombraj aliĝoj (interalie ankaŭ el Katalunujo) oni povas supozi, ke la Jubilea Kongreso en Kolonjo fariĝos unu el la
plej brilaj kaj plej bone vizitataj kongresoj, kiujn la esperantistaro povis festi ĝis tiam.
Eble ankoraŭ unu fakto speciale interesos la katalunajn ami-

kojn.

Fame

konataj

estas

la katalunaj

Florludoj.

Nu,

antaŭ

la

milito ankaŭ en Kolonjo ofte okazis tiaj Floraj Ludoj, ĉiujare je
la 1-a de Majo, eĉ kun brilaj ceremonioj en la pompa festsalonego
“Gurzenich”. Ili estis enkondukitaj tien de Kolonja Hofrat Fastenrath, kiu longtempe vivis en Katalunujo, multe ŝatis la Florajn
Ludojn kaj decidis transplanti ilin al la Rejno, en kio li bone suk-

cesis. Kaj

memoru,

ankaŭ,

ke unu

el la plej konataj

Kolonjaj

sa-

mideanoj, s-ro Teo Jung, la eldonanto de la semajna gazeto “Heroldo de Esperanto”, gajnis la Naturan Floron okaze de la Internaciaj Floraj Ludoj en Santa Coloma, en la jaro 1926, per sia
“Alta Kanto de la Amo”, ke li venis por persone saluti sian ĉarman Ĥorreĝinon, kaj ke li estis kore akceptata en Katalunujo kaj
en tuta Hispanujo.
Do, jam ekzistas, per la poezio, bonegaj rilatoj inter Katalunujo kaj Kolonjo. Unu plia kaŭzo por katalunaj gesamideanoj,
aliĝi multnombre al la Jubilea Kongreso kaj kunfesti kun la gajaj sed celkonsciaj Rejnlandanoj en Kolonjo la Arĝentan Mond-
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Kvankam

en

Kolonjo

vi ne

trovos

15
la

“Sa-

grada Familia'n”, sed tamen vi trovos tie la katedralon super la
relikvoj de la Sanktaj Tri Reĝoj, — en Kolonjo vi trovos ne la
bluan Mediteraneon, sed la verdan Rejnon, — kaj proksime de la
kongresurbo vi trovos ne “Montserrat'on”, sed “Sepmontaron” kun
“Draka Roko” kaj “Angulo de Rolando”; — sed krom tio vi trovos, mi povas certigi al vi, en Kolonjo amikajn gesamideanojn
kaj plej koran akcepton.

M.

25-a UNIVERSALA
Koln,

KONGRESO

29.

Julio-5.

DE

Aŭgusto

ESPERANTO
1933

OFICIALAJ SCIIGOJ
Oficiala Invito: La Jubilea Kongreso okazos en Koln (Kolonjo
apud Rejno) laŭ oficiala invito de la ĉefurbestro de Koln, D-ro
Konrad Adenauer, Prezidanto de la Prusa ŝtata Konsilantaro.
La

Kongresurbo

sin

prezentas:

Koln

estas

preskaŭ

dumiljara

urbo, fondita de la Romanoj en, la jaro 38 a. Kr. kaj ricevinta
urbajn privilegiojn en la jaro 50 p. Kr. (“Colonia Claudia Ara
Agrippinensis”). Ĝi situas en la koro de Eŭropo inter Berlino,
Parizo, Londono kaj Svislando-Italujo, apud la riverego Rejno
(germ.: Rhein).
Mondfama pro sia gotika katedralo, sia parfum-industrio (Kolonja Akvo=“Eau de Cologne”) kaj multaj antikvaj kaj novtempaj vidindaĵoj (preĝejoj, pordegokasteloj, universitato, muzeoj,
teatroj, stadiano, parkoj, zoologia ĝardeno), kvar feraj pontoj
trans la Rejnon. Havemo, stacidomoj, aviadejo. Vigla komerco
kaj trafiko. 740.000 loĝantoj. La Kolonjanoj estas precipe konataj

pro sia sangvina temperamento kaj bonhumoro en bonaj kaj malbonaj tempoj.
La Kongresa Palaco de la urbo Kŭln estas unu el la plej modernaj domegoj tiucele konstruitaj kaj situas en bela parko apud
la Rejno. Ĝi estos je nia dispono dum la 25-a Universala Kongreso.
La Loka Kongresa Komitato formiĝis kaj kore salutas la tutmondan esperantistaron.
Prezidanto: urbestro Bonner; Vic-prezidanto: urba lerneja konsilisto Theile; Afergvidantino kaj kasistino: s-ino M. Gernsbacher;
Sekretario: Wilhelm Wingen;
Fakestro por loĝado kaj amuzoj:

Fritz Kurth.
La adreso

de la LKK estas: 25-a Universala Kongreso de Esperanto, Trajanstr. 25, Koln, Germanlando.
La poŝta ĉekkonto funkcias sub la numero: Kbln 52 kaj sub la
titolo: 25-a Universala Kongreso de Esperanto, Kŭln.
Dresdenner Bank, Depositenkasse Chlodwigplatz,
Bankkonto:
Koln, Germanujo,
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Kotizoj: Por faciligi al la samideanoj la aliĝon al la kongreso
kaj kun la celo plejeble fruigi la aliĝon kaj simpligi la preparlaboron, la LKK decidis, interkonsente kun la ICK, akcepti ĉiujn
aliĝojn ĝis inkluzive 31, 3. 1933. je favorkotizo de nur gmk. 18.
1933

1. 4,

Post

validos

la plena

de

norm-kotizo

gmk.

20—.

La ordinara kotizo por gejunuloj malpli
Junulaj Membroj:
ol 17-jaraj estas gmk. 5.—Gejunuloj ne rajtos ricevi la kongresajn
dokumentojn.
Blinduloj kaj ties gvidantoj ricevos kongreskarton senpage.
Helpkongresanoj: 'Tiuj, kiuj ne povas ĉeesti la kongreson, povas
tamen aliĝi kiel helpkongresanoj po gmk. 10—.
Donacoj por la kongresa kaso estas plezure akceptataj. Ĝis nun
la kongresa kaso ricevis donace gmk. 96.48.
Informpetoj de LKK: La informpetantoj bonvolu aldoni necesan afrankon por la respondo, per respond-kupono aŭ UEA-kupono. Ĉiam indiku sur ĉiu letero aŭ karto vian plenan adreson!
La jam aliĝintaj samideanoj bonvolu meti sur ĉiun skribaĵon la
numeron de sia kongreskarto.
Aliĝoj: Ĝis nun anoncis sian aliĝon 325 personoj el 25 landoi.
Por kiel eble plej multaj baldaŭaj aliĝoj tre dankema estos la
Loka

Kongresa

Komitato.

AL NEKREDEMULOJ
Iuj samideanoj ne povas kredi, ke la Asocio de Esperantistaj
Libro-Amikoj vere donos por la kotizo pagata tiom da libroj. Ili
opinias la prezojn neeblaj, preskaŭ nekredeblaj. Tamen, la entre-

preno estas fakto, la nomo de Literatura Mondo, kiu estis nia
plej agema eldonejo dum
la lastaj du jaroj, kalkulis certe bone
kaj efektivigos senmanke la planon. Vi nur devas sendi vian aliĝilon kiel eble plej rapide, ĉar povos okazi, ke iu libro estos rapide
elĉerpita kaj vi devos elekti anstataŭ ĝi iun alian. Ne forgesu

ankaŭ

tion,

ke

la favora

kotizo

nur

por

tiuj

validas,

kiuj

sendas

sian aliĝon kaj almenaŭ unuan parton de sia kotizo ankoraŭ antaŭ
1-a de februaro. Antaŭ forsendo de la aliĝilo trastudu la prospekton denove tre atente. Ne forgesu aldoni al la sumo la necesan
monon por sendkostoj kaj pripensu, ĉu ne uzi binditan serion, ĉar
la bindo estas tre malmultekosta. Ankaŭ memoru vian bonan amikon, kiu volonte aĉetus librojn, sed ne havas multe da mono. Eble

lin ne trafis

okazi ankaŭ
petu novan

IX.

kaj

tial informu

lin pri AELA.

tio, ke vi ne plu trovas vian prespekton. En
al Literatura Mondo (AELA)
Hungarujo,

Mester-u.

Bone

prospekto
53.

notu la datojn

kaj faru ĉion

Ja povas

tiu okazo
Budapest

antaŭ la 1-a de februaro,

lnpremta Comercial - València, 234 - Barcelona
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JARABONO:

Setge

x

ADRESO:

València, 945-BARCELONA

RADIO ASSOCIACIO DE CATALUNYA I LA
FEDERACIO ESPERANTISTA CATALANA
Des del 16 de gener passat té lloc per mitjà del micròfon d'aquesta patriòtica emissora "Ràdio-Associació" un
quart d'hora quinzenal dedicat a la propaganda i difusió
dels avenços que un dia darrera l'altre va obtenint arreu del
món l'Esperanto.
La "Federació Esperantista Catalana", i amb ella tots
els esperantistes catalans, deuen mostrar d'una manera efectiva llur agrarment a l'esmentada emissora, la qual, portada
per l'afany natural que l'anima, ha volgut voltar-se de la
colaboració de les principals entitats que a Catalunya donen a llur tasca una empremta cultural i patriòtica. Per tot

això, "Ràdio-Associació de Catalunya" no dubtà un moment d'acceptar la colaboració que nosaltres li oferírem, i
que ella reconeix de tanta utilitat com el "C. A. D. C. L"
"Palestra", "Institut de Ciències Econòmiques", "Foment
de la Sardana de Barcelona", "G. A. T. C. P. A. C.”, “Asso-

ciació

Protectora

de l'Enseyança

Cultura i Biblioteca Popular de
altres tantes de semblant relleu

Catalana",

la Dona
com les

"Institut

de

que Treballa", i
esmentades, que

com nosaltres donen a conèixer llurs activitats per mitjà
del micròfon d'E A. J. 15.
Corrobora el que diem el número de "Catalunya-Ràdio"
del dia 31 de març darrer, on es publicà un articlet del nostre president de la "E. E. F." i la fotografia d'aquest, amb
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motiu de festejar amb un número extraordinari de l'esmentada revista l'acte d'inaugurar'el nou estatge de l'emissora.

Sols ens resta, doncs, recomanar als nostres lectors i fe-

derats que prestin llur suport a la benemèrita emissora ràdio-telefònica "Ràdio-Associació", compensant d'aquesta
manera la seva simpatia envers la nostra Federació i moviment

esperantista.

Donem a continuació els dies
d'hora quinzenal de la Federació

en què tindran lloc els "Quart
Esperantista Catalana”:

Mes d'abril: dies 10 i 24. Mes de maig: dies 8 i 22. L'hora
de l'emissió per a les quatres dates és a les 20'15. Preguem carament als esperantistes d'escoltar les nostres emissions periòdiques
i fer-les

conèixer

a les amistats

i simpatitzants,

Reproduim a continuació un fragment del reportatge que el
Bibliotecari de la nostra Federació, senyor Eduard Capdevila, donà
en una de les últimes emissions esperantistes,
es

I és en aquestes petites nacionalitats on cal que el moviment esperantista desenrotlli tota la seva activitat i doni
els seus millors fruits. Això que he dit de fet aixi succceix,
perquè tenim que la proporció d'esperantistes ĉs avui més
grossa en les nacions de petita extensió territorial com Suècia, Finlàndia, Estònia, Polònia, Txecoslovàquia, Hongria,
Romania,

Bulgària,

Iugoslàvia,

Holanda

i altres, que en les

que durant més de dos segles han governat els destins de
l'Europa civilitzada com Anglaterra, França i Espanya, i
també Alemanya i Itàlia darrerament, deixant de citar el
que fou imperi turc. Hem de fer paràgraf.a part en parlar
de

Rússia,

on

l'Esperanto

té

una

puix ell se'n serveix, ja sigui amb

eficaç

ajuda

de

l'Estat,

la ràdio o l'edició, per a

les seves propagandes polítiques entre els elements afins de
fora, i per a l'orientació i disciplina política entre els innombrables pobles de parla no-russa disseminats en el gran
Estat comunista.
Al Japó també existeix un dens moviment esperantista,

que es fa remarcar per la quantitat de cursos que per diversos mitjans es donen en el pobladíssim Imperi. En el passat any, solament en un curs radiat per la potent estació

d'Osala es vengueren més de 25 mil exemplars d'una gramàtica que havia estat editada exclusivament per a seguir
el curs radiat d'Esperanto. Tot això deixant a part les dot-

zenes de cursos que regularment funcionen en diferents
entitats esperantistes i també en algunes Universitats japoneses, on algunes vegades el nombre d'alumnes sobrepassa
la .xifra de 250 per curs.
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aquests detalls, que

donant i que de moment

d'una manera
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ràpida

us estic

se m'acuden a la memòria, us dona-

ran a comprendre que l'Esperanto no és avui dia, com molts
equivocadament es pensen, una cosa “demode”, d'avantguerra,

sinó

que

un

dia

darrera

l'altre va acumulant

èxits

i va penetrant en molts medis on el llenguatge internacional
resol infinitat d'inconvenients de relació. No són sols entitats polítiques, culturalsi científiques les que recomanen i
usen l'Esperanto, sinó també alguns estats europeus, com
l'alemany, que sosté un Institut d'Esperanto i usa el llenguatge internacional en les Fires tan importants com la

de Leipzig, per exemple. L'austríac, que manté un Museu
d'Esperanto a Viena, el suec, que amualment subvenciona
un

curs

d'Esperanto

per

als

mestres,

i altres

estats,

que

per diferents procediments estimulen la difusió de l'idioma

auxiliar.
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KVI CONGRES CATALA D'ESPERANTO
Organitzat per la
FEDERACIO ESPERANTISTA CATALANA
Vendrell, 4-5-6 de juny

PROGRAMA
1V15.
11'30.

12'—.

13—.

16'30.
22'—,

OFICIAL

Dia 4
Arribada dels congressistes.
Recepció a l'Ajuntament.
Obertura oficial del Congrés, amb l'assistència de les
Autoritats.
Acte de la inauguració de l'Exposició Esperantista
al Centre

Industrial.

Celebració dels XV-aj. INTERNACIAJ FLORAJ
LUDOJ (Jocs Florals Esperantistes).
Diversos actes a honor dels congressistes.
Dia 5

i0'—.

il'—.

Examens

Assemblea
rantista

de professorat d'Esperanto.

gresejo).

General Ordinària de la Federació Espe-

Catalana,

a la Biblioteca

Popular

IE
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13-—.

Banquet oficial del Congrés, amb assistència de les

16'—.
18—.

Sessió de clausura del Congrés.
Conferència en esperanto i amb projeccions

autoritats.
senyoreta

Elinjo

Pàhn.

per la

Dia 6

8'—,

Excursió

de tot el dia a Santes

Creus

i Poblet.

Interessant per als congressistes—El dilluns, dia 5, els
esperantistes catòlics de Vendrell celebraran una missa
amb sermó en esperanto, que tindrà lloc a les 9 del matí.
També tindrà lloc al mateix matí una reunió d'esperantistes
laics i lliurepensadors, i al migdia es celebrarà el clàssic
vermouth dels “Okulvitruloj”.
També a honor dels esperantistes probablement l'admirat mestre Pau Casals dedicarà un concert de violoncel.
L'excursió a Santes Creus i Poblet serà feta en esplèndids autocars, que en un recorregut de 80 quilòmetres

sols costarà 6 pessetes per persona. També

la pensió diària

al Vendrell és de 9 o 10 pessetes.
En el proxim numero de “Kataluna Esperantisto” que
sortirà quinze dies abans del Congrés, es donarà el programa definitiu i tota mena de detalls sobre els actes a celebrar, horaris de trens, hotels, etc. Envieu, però, la vostra
adhesió al President del Comitè Organitzador, senyor Francesc Guitart, Dr. Robert, 46, Vendrell.

EL MEU

AMIC

CARLES

RIBA

La insidiosa grip, que va arrestar-me poques hores després d'haver jo contribuit a donar al nostre poeta màxim el Premi Folguera,
em va impedir de retre diumenge un homenatge públic al meu
amic Carles Riba. Però com que aquest continua encara avui
essent l'actualitat literària, l'homenatge haurà estat simplement
retardat de vuit dies.
Ara, l'homenage que jo pugui fer al meu amic Carles Riba no
pot ésser solemne. Al temps degut, ja vaig dir a "L'Opinió" molt
seriosament el que pensava de les premiades "Estances". Molt
aviat hauré de parlaf amb una serietat semblant de la magnífica
traducció que el principal coMaborador de la Fundació Bernat
Metge ha fet suara de les tragèdies d'Esquil. Bé puc, doncs, emancipar-me per un dia de la solumnitat, a què no convida ni la convalescència desengripada que estic passant ni el record de la
solemnitat de l'homenatjat, el qual, si bé en el tracte ordinari és
prou planer i assequible, tanmateix no deixa de fer-vos sentir de
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l'homenatge

al mèrit

és fet

i fet
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una

cosa

ben

enraonada.
Si el record no m'enganya, ja m'ho feia sentir quan l'home ana-

va amb pantalons curts, xalina i marinera. Potser eren les ulleres,
que semblaven de naixença. O el nas dantesc (segons ell). O, més
probablement, una mena d'aptitud especial per a tenir raó en coses
importants. Això dava induptablement un cert aire de solemnitat
al Carles Riba infant, tot i que el vèiem tot sovint enriolat en
converses escolars més aviat frívoles.
En aquells temps, durant tres anys (del 1907 al 1910), vaig tractar Carles Riba amb una gran freqiència i una certa intimitat,
Sembla talment que encara el sento com m'interroga sobre els
avantatges de l'Esperanto (aleshores teníem catorze anys). Carles Riba estava preparant un idioma universal pel seu compte (a
base de sufixs catalans) i volia, naturalment, encertir-se de la seriositat de l'altra temptativa abans d'abandonar la seva.
Vaig saber convèncer-lo i vam ĉsser “samideanoj”, en la questió de l'Esperanto, una temporada prou llarga perquè Carles Riba
obtingués un premi als "Floraj Ludoj" del cinquè Congrés. El
tendre poeta, quan va anar a recollir el premi, ja duia pantalons
llargs, però encara anava amb marinera. La commoció del públic
internacional que omplia la Llotja fou forta, les “sinjorinoj” una
mica madures posaven en els aplaudiments tot el fervor de llurs
frustrats impulsos maternals, El poeta estava emocionat com una
criatura, però el seu rostre no permetia cap dubte sobre la possibilitat d'acaronar-lo maternalment. Jo el veig, en el record, ja
tan resolt com el del poeta actual: era el rostre d'un home que
ja havia viscut madurament. Aleshores Carles Riba tenia setze anys.
Cada vegada que l'he vist d'ençà d'aleshores m'ha semblat rejovenit.
No

us

penseu tanmateix

que

el nostre

home

no

tingués

mai

cap

pensament de criatura ni que estigués sempre segur del llarg abast
de les seves possibilitats. Tenint ambdós la fallera literària i parlant-ne sovint, una vegada era de parer que treballéssim en Esperanto en lloc de català, perquè en el nostre idioma la competència
era més forta i ens seria més difícil de fer-hi un paper una mica
luit. Si ara hom considera la posició de Carles Riba en les nostres
lletres,
gràcia.

el

Aviat li
s'emprenia
tava amb
acabat de

l'amor de

seu

consell

d'aquell

temps

no

deixa

de

una

certa

devia passar la por de la competència, perquè el 1910
la traducció de les ĉglogues virgilianes que jo comen.
una poca-solta de què encara (potser per sort) no he
guarir-me, El punt més batallívol entre nosaltres era

la senyora Pasifae. Un passatge de la traducció parlava

del "bou amat". Jo sostenia que havia de dir "brau"
nyora Pasifae s'hi ressentiria. Riba, amb el Hatí de
mà, arribava a amoinar-s'hi. No cal dir que jo era

Em

fer

sembla que

fou en els Jocs Florals

o que la seVirgili a la
infexible.

esperantistes

on vaig
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sentir per primer cop la frase "Mireu-me aixòl" aplicada a Carles
Riba. A setze anys, Riba era gairebé de tan poca estatura com
ara, i hom indicava amb aquella expressió el seu esbalaiment de
veure un cos tan petit prendre part en tan grans performances.
En aquell període de tres anys d'intimitat amb Carles Riba, vaig
haver de sentir aquest "Mireu-me aixòl" diverses vegades. Sobretot pel carrer del Call (Barcelona), ell fent de Don Juan i jo
aguantant la capa.
L'aguantava amb mi una terç amic que responia al nom harmoniós de Marçal. (Ara, segons les meves referències, exerceix la
medicina amb tanta de solta que no és ell l'únic que en treu profit, com, també per referències, sé que passa amb tants de metges.)
Davant nostre, Call amunt Call avall, Carles Riba festejava amb
una noieta aproximadament de la seva mida. (Era, si voleu més
detalls, "la donzella dels ulls bruns" i tinc tot un sonet que hi fa
referència.) Diumenge, a l'hora de plegar les minyones, tothom
es girava en veure els dos tapets que ens donaven tanta de feina
a fer que no se'ns conegués que els seguíem. "Mireu-me aixòl"
Era una frase on es barrejaven el divertiment, l'admiració, la
indulgència. "Mireu-me això l'" Només hi restava l'admiració (amorosida per la simpatia) quan se'm va acudir el dia 3 d'aquest mes,
mentre estrenyia solemnement la mà del meu amic Carles Riba.

C. A. JORDANA
(De

"L'Opinió",

del

12-11-1933.)

ESTONA

ANTOLOGIO

APERIS..

Ni devas plej ĝoje bonvenon ekkrii pro la ĵus aperinta unua
parto de “Estona Antologio”, 139-paĝa volumo kun versaj kaj pro-

zaj

tradukoj el la lingvo de Maria Hunder.
Niaj literaturamantoj nepre aĉetu tiun ĉi libron, kiu, kiel la
jam aperintaj antologioj en esperanto pri aliaj lingvoj (nun ankaŭ la hungara), ne povas manki en via libroŝranko. Mendu tuj al
nia redakcio la estonan antologion! Prezo: 6 pesetoj.

AVIS
Per

excés

d'original

no

han pogut

sortir en aquest

número

les

rúbriques de costum
ENLANDA
KRONIKO| i BIBLIOGRAFIO. Els nostres lectors ja ens perdonaran aquesta interrupció.
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A. $. Centra Esperanto-Libreĵo, p. 113.
Baghy, Julio:
Ĉe Samovaro, p» 24.

Bibliografio, p. 46 (J. A. P.), 63 (J. 6. €) 80 (J. G C,), 106
(J. G. C.), 117 (Edca,), 130 (J. G. C.), 142 (J, G,'C,, Edoa,), 157
(J. GREC
IOC G SC:
Bonaj Novaĵoj el Katalunujo, p. 68.
Bremon Masgrau, J.: Aŭskultu la Voĉon

p. 66.

de

Dro.

Zamenhof,

Dalmau Delfi: L'idioma de VEscola, p. 60. Visio Anglesa de la
caiguda Borbònica i Visió Catalana de la Visió Anglesa, p. 93. Egaleco, Frateco kaj Justeco en Esperantujo, p. 121. Lingva Konferenco ĉe Esperanto-Domo de la Cseh Instituto, p. 125. Una Llengua
Auxiliar per a la Ciència, p. 145. Internacia Konferenco de Minoritanoj, p. 147. Universala Terminologio de la Arkitekturo, p. 152.
La XXIV-a. en Parizo, p. 154. Miracles Esperantistes i Catalanistes que baden, p. 161.
Domenech Mas, Artur: Pri Iberia Konfederacio, p. 3. La Petolajoj de Amo (trad. el J. Puig i Ferrater), p. 12, 25, 44.

Enlanda Kroniko, p. 16, 32, 64, 80, 95, 108, 120, 132, 144, 160, 170.
Forge

Gili

Jean:

Norta,

GramofondisEoj,

Trioble

Joan:

p. 35.

tri

Minutoj,

Konservado

de

Gramofondiskoj

p.

163.

la Voĉo

de

nia Majstro

kun la Voĉo

de

Dro.

sur

Za-

menhof, p. 59. Balanç de Comptes de la Placa del Carrer Dr. Zamenhof i de ia Festa d'inauguració ,p. 141.
Cant dels Gossos, Cant dels Llops (trad.
Grau Casas, Jaume:
el Alek. Petofi), p. 11. Vora el Samovar (trad. el Julio Baghy),
p. 24. I tanmateix es mou!, p. 33. La Balengero (trad. el J. Alcover), p. 43. En Defendo de la Kataluna Lingvo, p. 99. Catalans!
(trad. el J. V. Schoor), p. 102 Qúestió de Xifres (trad. el Stojan

Mikailovski), p. 115. En la Solena Malkovro de Memortabulo ĉe
la Strato Dro. Zamenhof, p. 124. Sonet (trad. el Konstantin Velickov), p. 127. Por Hispana Antologio, p. 128.

Konservado de la Voĉo de
I. C. K. de la Esperanto-Movado:
nia Majstro sur Gramofondiskoj, p. 29. Esperanto kiel Lingvo de
Eŭropa Ŝtata Konfederacio, p. 35. Projekto de Internacia Konven-

cio p.'67. Propra Internacia Hejmo Esperantista en Aspremont
(A. M.). Francujo, p. 100. Gramofondiskoj kun la Voĉo de Dro.
Zamenhof,
XV-aj,

p.

107

Internaciaj

Floraj Ludoj:

Alvoko,

Listo

de Premioj,

p.

p. 138. Notoj, p. 139. Listo de Premioj, 149, 167.
Internacia Scienca Asocio, p. 101.
Ĵung, Ed.: La Militisto Marsalana (trad. el G. Nadaud), p. 150.

Kalocsay,

K.

de:

Kanto

(trad. el Alek. Petofi), p. 10.

de

la Hundoj,

Kanto

de la Lupoj,

XVI-a. Kongreso de K, E. F., p. 138, 149, 167.
Kloek, Adriaan: Vane!, p. 169.
q
Krestanov, Ivan H.: Demando de Ciferoj (trad. el Stojan M
kailovski), p. 114. Soneto (trad. el Konstantin Velickov), p. 126.

L'Esperanto

Marxa:

p. 101,

114.

La Slovenoj kaj la Parolfilmo, p. 66.
Lubjanovskij, Ivan: Potenco de Kampoj

p. 150.

Mnemonika

Instituto de Prof.

Nekrologo:

1

Dro.

(trad.

Fajnŝtein,

16, 17, 42, 81, 96, 111, 132, 144.

el

Oleg

Pan),

p. 128.

i

Nunez, Amalia:
Bona Viro kaj lia Pilo (trad. el Infante Don
Juan Manuel), p. 112.
Oficiala Parto de K. E. F.: 16, 29, 49, 50 (Estatutde
s la Fe I
deració Esperantista Catalana), 90 (Raporto de la Generala Kunve=.
no), 110, 115, 134, 135 (Raporto de la Ĝenerala Kunveno).
O., J.: En Defendo de la Kataluna Lingvo, p. 111.
Pacifistaj Glumarkoj en Esperanto, p. 116.
Per-Esperanta Internacia Solidareco, p. 85.
Pri Nacia Libereco de Katalunujo, p. 83.
Pri Prospekto de AELA, p. 165.
Radecker, A.: Kie flirtas la Blanka-Blua Flago, p. 68.
Redakcio de Kataluna
“Literatura Mondo”, 1819- Diversaĵoj, 28- Revuo
na Antologio”, 35- Pri la

Dua

Eldono

Esperantisto: Editorial, 1Dua Eldono de “Kataluna
de Revuoj, 30- Dua Eldono
nova “Iberia Esperantista

de “K. A.”, 59- Andreo

Ĉe en Barcelona,

Reapero de
Antologio”
de “Katalu«
Revuo”, Age

84- Diver=

saĵoj, 96- Als nostres Amics i Lectors, 97- Hispana Esperantist i
Konfederacio, 104- Strato Dro. Zamenhof, 105- Carrer del Dr. Za«
menhof, 109- Solena Inaŭguro de “Strato Dro. Zamenhof”, 1294
Dua listo de Verkoj plene tradukitaj por Hispana Antologio, 13!
Els Famosos Cursos Cseh
tracio, p. 2, 19, 57, 82, 98,

a Barcelona, 169- Notoj
110, 134, 149, 162.

de

la Adminis«

p. 140, 148.
Saljo:

El

Català

Saluto

de

Flandraj

Sola, Marian;

52, 70.

Unua Lingva
rordinara aldono

i l'Esperanto,

p.

Esperantistoj,

La Elsorĉiĝo

133.
p. 156.

(trad. el Pierre

Loti),

p. 5, 20,

44

Konferenco Arnhem, Paska Universitato. (Ekste«
kun bildoj pri Arnhem inter la paĝoj 138-139),

Van Schoor, Jan: Katalunoj!,
Vojaĝo al Parizo, p. 110.

p. 103.

KATALUNA

XV-aj

ESPERANTISTO

27

INTERNACIAJ FLORAJ LUDOJ
EN LA URBO VENDRELL

do boBoilo junio

ORDINARAJ
Originalaj

1.
II.

I.

Tekstoj

Originala
Originala

Tradukitaj

TEMOJ

versaĵo kantanta Amon,
Ama verko en prozo.

Tekstoj

Traduko de fragmento

de la konata tragedio de Angel Gui-

mer4, “Maro kaj Ĉielo” (Mar i Cel).
II.
Traduko de fragmento de la fama dramo
ro, “En la Malsupra Lando” (Terra Baixa).

EKSTERORDINARAJ
I. Premio
Laúvola,

II.

de

la

Prezidanto

de

K.

de la sama

aŭto-

TEMOJ
E.

F.,

50

pesetoj,

Temo:

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.
VI.
Premio de “Universala Esperanto-Asocio”. Unu bela esperanta horloĝo. Temo: Laŭvola. (1)
Premio de Sro. Pau Casals. Artobjekto. Temo: LaŭvoVII.

la (2).

Premio de “Dalmau Liceo”, 200 pesetoj. Temo: EtimoVIII.
logia klarigo de la diversaj formoj de minimume cent geografiaj
nomoj de ĉefaj urboj.

IX.

Premio

de

“Literatura

Mondo”.

Abono

al la revuo

dum

la jaroj 1932-33. Temo: Laŭvola.
Premio de la Redakcio de “L. M.”. Preter la Vivo, PilgriK.
mo, de Julio Baghy; Streĉita Kordo, Eterna Bukedo, de K. Kaloc-

say; Romaj Elegioj, La
Temo: Laŭvola,
XI.

Premio

Respubliko,

de

Sro.

Taglibro,
Jaume

100 pesetoj. Temo:

Premio de Pastro Joan
XII.
drell, 50 pesetoj. Temo: Laŭvola.

de Goethe

Carner,

Laŭvola.

Guilera,

(ĉiuj bele binditaj).

Ministro

de

la

ĉefparoĥestro

Hispana

de

Ven-
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XIII.
Premio de la gazeto el Vendrell, “El Baix Penedĉs”
50 pesetoj. Temo: Laŭvola,
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 Aixalà, eminenta verkisto el Vendrell, 100 pesetoj. Temo: Laúvola.
XVII.
Premio de “Casa Camadas”. Artobjekto. Temo: Laŭvola.
XVIII.
Premio de “Casa Mumbrŭ”, Artobjekto. Temo: Laŭvola.
KIX
Premio de “Centre Industrial”, 50 pesetoj. Temo: Laŭvola.
XX.
Premio de Sro. Carles M. Garcia Rodrigo, urba juĝisto.
Artobjekto. Temo: Esperanto, grava ilo ĉe la universaligo de la
Juro.
XXI.
Premio de “Espero Katolika”. Dujara abono al la revuo. Temo: Laŭvola, sed religia.
XXII. Premio de la Prezidanto de la Kongresa Organiza Komitato, 25 pesetoj. Temo: Vendrell, somerloka restadejo.
(1)
“U. E. A” sendos sian premion rekte al la gajninto.
(2)
Sro Pau Casals, la unondkonata violonĉelkoncertisto, krom
la menciita premio, ankaŭ donacos la naturan floron al la poetgajninto de la Originala versaĵo kantanta Amon.

VERKOJ

RICEVITAJ POR LA XV-AJ.
FLORAJ LUDOJ
(Daŭriga

INTERNACIAJ

listo).

9, Duko; 10, Nova Espero 1906; 11, Blanka Korvo; 12, Espero
Katolika; 13, Blanka Rozo 14, Elreviĝo; 15, Nuestras vidas son los

rios que van a dar en el mar que
Optimisto;

18, Krimulo;

es el morir;

19, Esperanto;

16, Pesimisto;

20, Melankolio;

17,

21, Reve-

mulino; 22, Maro; 23, Verocka; 24, Niksino; 25, G. N. E. A. T. L.,
26, Provulo; 27, Buenos Aires-Vindobona; 28, Revemulo; 29, 30, 31.
Laboro kaj konstanteco; 32, Atendas pacience; 33, 34, 35.
cedes 45", 36, 222, 37, Abitur; 38, Eŭskolando; 39, Bella

“Mermatri-

bus detestata (Horacio); 40, O. A. M. D. G.; 41, Lia; 42, El Pasinto; 43, Malnovaĵo ĉiutempa; 44, Datoj; 45, Radieto; 46, El kantaro de Patrinjo; 47, Amdeklaro; 48, Edziĝo junaĝa; 49, Facila
mongajno; 50, Historio per Vortoj; 51, El Ombro; 52, Per studo al
«ekkono de la popolo.
La Sekretario: Jaume Grau Casas, L. K.:

PP
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CATALUNYA

En els nostres números anteriors ja anunciàvem la vinguda a
Barcelona de la professora senyoreta Elinjo Pàhn, d'Estònia, contractada per nosaltres per tal que donés a Barcelona i altres punts
de Catalunya una tanda de cursos d'Esperanto segons el nou sistema d'ensenyament de l'Institut Cseh d'Arnhem (Holanda), en vista
dels èxits que aquest mètode havia aconseguit gairebé arreu d'Europa. No dubtem que els nostres amics es faran ben bé càrrec de
l'esforç que ha hagut de fer la Federació Esperantista Catalana

en prendre's sobre d'ella un afer com aquest de tanta transcendència
i que tant pot fer per la nostra causa a Catalunya.
Des del 6 de gener, doncs, l'esmentada professora es troba
entre nosaltres. i Benvinguda sigui a la nostra terra de sol radiant
i que el seu sojorn a Catalunya li sigui ben plaentl
Veritablement, sentíem una viva curiositat per a veure amb els
nostres propis ulls l'eficàcia de l'ensenyament de l'Esperanto pel

mètode directe Cseh, majorment degut als grams elogis que li
venia dedicant d'ençà molt de temps la premsa esperantista i
neutral de molts paisos d'Europa. En efecte, ens plau poder dir
sense cap regateig, que aquest nou sistema és admirable en tots
conceptes i que ha reeixit plenament a casa nostra. A més de
tot això, cal afegir que en la senyoreta Elinjo Pàhn concorren

un

sens fi de

qualitats

i aptituds

que

fan

més

agradable

i atrac-

tívola, si cap, aquesta forma meravellosa d'ensenyar l'Esperanto.
Una bella prova de tot el que acabem de dir, és el gran entusiasme que ha regnat entre els alumnes, el qual ha augmentat en fina-

litzar els cursos.
Pen mitjà de la premsa

i el micròfon de la "Ràdio-Associació
de Catalunya", contínuament hem anat informant de la marxa
dels cursos i de la tasca realitzada, però no serà balder que ara
des de les planes del nostre òrgan, en fem la deguda ressenya.
Des del 20 de gener al 18 de febrer tingué lloc a l'Acadèmia
Cots de la nostra ciutat dos cursos amb un total de 30 alumnes.
Del 20 de febrer al 17 de març se'n donà un a la societat esperantista de Barcelona "Paco Eaj Amo", amb assistència de 46 alumnes. Al grup esperantista "Nova Sento" no s'ha pogut fer cap curs
pel motiu de la simultaneitat de les hores en què s'hauria hagut
de donar amb les de "Paco haj Amo". Sentim vivament que els
nostres entusiastes amics del "Nova Sento" s'hagin vist privats
fins ara de la impossibilitat d'un curs al seu estatge. Potser més
endavant es trobarà una solució amb motiu d'un curs per a mestres del qual fem menció més avall. Del dia 20 de març al 15
d'abril ha tingut lloc un curs a Vic, amb el crescut nombre de 66
inscrits, i actualment se'n dóna un al grup esperantista "Aplech',
de Sabadell: en el moment d'escriure aquesta ressenya, ignorem
encara el nombre de matrícules que els mostres amics sabade-
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llencs hauran obtingut, pero volem suposar que tambĉ sera crescut, puix que ĉs conegut el bon encert que sempre guia les seves
empreses, per l'entusiasme i zel que hi despleguen.
Per després del de Sabadell n'hi ha un en preparació al Ven-

drell,

per tal d'arrodonir

la tanda dels

la clausura

de

D'UNA

NOIA

cursos en

Ocasió del Congrés Català d'Esperanto a celebrar a la dita població.
Des d'aquest lloc volem fer pública la nostra gratitud al senyor Antoni Cots, Director de l'Acadèmia Cots, per haver-nos
donat tantes de facilitats en la nostra comesa amb motiu dels dos
cursos que es feren a la seva Acadèmia i també—per què no dirhol—per les maneres afables que tingué envers la senyoreta Elinjo Pàhn i nosaltres.
A. les Juntes de "Paco Eaj Amo", "Aplech" i Comitè Organitzador de Vic, l'ànima del qual ha estat ei nostre estimat amic senyor Jacint Comella, membre del Consell Directiu de la nostra
Federació, vagi la mostra més cordial felicitació pels brillants
èxits obtinguts.
Molt esperem que aquests exemples i resultats falaguers ser„viran per a esperonar d'altres localitats de Catalunya a emprendre també pel seu compte l'organització d'almenys un curs. De

EN

L'ALBUM

Quieta, dolça, vull la teva vida
i ben alegre com joc d'infants,
que dansen, salten, agafats de mans,

un

clar matí

de maig

Si

mai

una

et

ve

que

espurna

al joc

de

convida.

dolor,

sigui només com un jugar d'infants
que fan ombres xinesques amb les mans:
cosa de farsa, es fongui en la claror.
Els teus desigs, com anyellets, que corrin
en llibertat sobre camps verds: tremolin
entre les Hors, embriagats d'odor.

Fins

que,

l'hora

fecunda

ja arribada,

els empenyi, amb forta fuetada,
pastor salvatge: la primera amor.

K. de KALOCSAY
ATraduit

de

Pesperanto

per

Jaume

Grau

Casas.)

KATALUNA

ESPERANTISTO

31

da nostra banda trobaran colaboradors decidits i l'escalf i suport necessaris. Si Mo rebem proposicions, la senyoreta Elinjo
Pàhn es traslladarà després del Congrés del Vendrell a altres indrets d'Espanya.
Hauríem volgut

posar com a terme d'aquestes notes una nova
molt falaguera, però ens trobem en el cas que encara no podem
concretar. Només insinuarem que es tracta també d'un curs Cseh
per a mestres, patrocinat i subvencionat per un alt estament oficial de la mostra terra. Malauradament, les coses no marxen amb
la rapidesa que nosaltres desitjaríem, i per tant hem d'esperar. De
totes maneres, podem avençar que és moit probable que aquest
curs arribi a ésser una realitat.

DEL CONGRÉS DE VINAROÇ AL DEL VENDRELL
1 DEL GRUP “FAJRO”, PASSANT PER “KATALUNBALEARA
ESPERANTISTA
FEDERACIO”
AL
“ZAMENHOF-INSTITUTO”
Tenim a Barcelona un grup esperantista, fundat pels elements
que integraren el Comite de la desapareguda ”Katalun-Baleara
Esperantista Federacio”, que no en tĉ prou amb ensenyar, a part
l'esperanto, inglès, francès, català, stenografia, etc., i tenir “delegacioj” en algunes poblacions cataianes, entre altres Gerona i
San Fructuoso de Bages —com ells anomenen—, que el seu President (tamb€ ex-president de la “Katalun-Balcara E. F.”) s'ha
emprès la tasca, per mitjà d'una "lletra oberta", adreçada als
dirigents actuals de la “Federacio Esperantista Catalana”, de demostrar que la “tortuosa” trajectoria d'aquella Federació, que ell
havia presidit, era deguda a la situació política d'aleshores.

Lamentem i sentim vivament que Ja memòria els falli tan fàcilment. Es que potser l'intent d'adherir la Federacio a la “Hispana
Esperanto-Asocio" en l'any 1930, com l'antipatia envers la segona
edició de la "Eataluna Antologio", com dir a un esperantista hon-

garès, que demanava informacions de l''opressió regnant sobre la
nació catalana", que ells no s'interessaven d'aquestes coses, que
tots érem germans i que la “interna ideo” tot ho soluciona. I així
altres coses podríem citar. Es que tot això, repetim, no denota
prou bé una certa originalitat pròpia i molt primoriveresca —en el
sentit anticatalanesc, s'entén.
Sembla, per uns quants indicis que fàcilment es preveuen, que
es vol usar la mateixa tàctica odiosa que amb tant d'èxit s'emprà en els nostres passats congressos de Palma de Mallorca, Santa Coloma de Farnés, i especialment en el de Vinaroç (fou cosa

molt casual, que, un dia,
trobar-se en el local del
estingit

A

teta

en

Fajro",

Sr.

Rómulo

esperantista

que

surt

"Esperantanaro

base

una

de

l'esmentada

revista

el que escriu aquestes ratlles coincidís
"Zamenhof-Instituto". amb el líder del
"lletra

oberta",

S.

Rocamora).

i alguna

que

a Barcelona

altra no-

amb

aquell

—-———
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castiç

trilingúisme

confusionista

—castellà-esperento-català—,

es

vol crear un ambient hòstil contra el pròxim XVI. Congrés Català d'Esperanto al Vendrell entre els esperantistes, i no ens es-

tranyaria que es volgués eixamplar aquesta tàctica fins a les au.
toritats del Vendrell, que com l'Ajuntament de la dita vila i el

Ministre de Finànces Sr. Jaume Carner, han prestat suport al Comitè local organitzador.
Hem de fer notar a aquests samideanoj, per si encara es pensessin que estem en l'època de la Dictadura, que l'any 1933 no és
l'any 1928, que tenim "ja" una autonomia que prové d'una República Catalana, i que els actuals dirigents de la "Federació Es-

perantista

ningú.
Per

Catalana"

l'imperi

no

estan

de la veritat

Redactor

disposats

a

i de la justícia

en

cap

deixar-se

vexar

es farà el que

per

calguil

Eduard CAPDEVILA
de "Rataluna Esperantisto"..

NEKROLOGO
Mortis en Petra (Mallorca) Sro. Conrad Domenech, iama sekretario de K. E. F., eksprezidanto de la grupo “Barcelona Stelo” kaj
unu el la plej fervoraj pioniroj de nia movado en Girona.
Vere kortuŝis nin la malfeliĉa sorto kiu trafis mian karan kaj
neforgeseblan amikon, unu el la plej fervoraj kaj laboremaj espe-

rantistoj el nia lando, kiu depost kelkaj jaroj loĝis en Petra kie li

estis popollerneja instruisto.
Ni ne facile forgesos lian longjaran kunrestadon en Barcelona,
lian kunlaboradon, lian bonhumoron ĉiam tre gajan, malgraŭ la
malbonsorto kiu ofte persekutis lin ĉe lia plej ŝanĝema vivovojo,
jen kiel
masinskribisto, ĵurnalisto,
makleristo,
pianludisto, kaj
fine instruisto. Nur de antaŭ kelkaj jaroj la vivo iomete ridetis
al li en Petra, kie li edziĝis kaj ĵus antaŭ unu jaro li iĝis patro
de ĉarma infanineto...
Al la malfeliĉa edzino Miquela Morey Eaj filineto Assumpció
ni deves esprimi nian plej sinceran kondolencomi pro la perdo de
nia tiom estimata amiko.

— Mortis

en Vic la 27—an

de Marto

pasinta pastro Antoni Ri-

bas, unu el la plej malnovaj esperantistoj en tiu urbo kaj ankaŭ
el la plej agemaj. Ripozu em paco la fervora samideano.
—Ni sincere esprimas nian ĉagrenon al niaj gesamideanoj F-ino.
Mercĉ Esteba, pro la morto de ŝiaj patro kaj onklino.
Al Sro. Jacint Bremon, L. K., pro la morto de lia kara filo 16jara Josep-Maria.
Kaj al nia delegito en Manresa, Sro. Angel Llobet, pro la morto de lia maljuna kaj bonkora patro Pere Llobet.
Impremta

Comercial e València, 254 - Barcelona
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ORGANO
OFICIALA
DE LA
KATALUNA ESPERANTISTA FEDERACIO
KAJ DE LA INTERNACIAJ FLORAJ LUDOJ
JARABONO:

Eksterlande:
Enlande:

4
5

pesetoj
pesetoj

VENDRELL

ADRESO:
Valencia, 245- BARCELONA

ATENDAS

VIN!

VETURU GRANDNOMBRE AL LA SCENEJO DE NIA
XVI-A. KATALUNA ESPERANTO-KONGRESO
KAJ
DE LA XV-AJ INTERNACIAJ FLORAJ LUDOJ
Grandan

sukceson ni esperas atingi en niaj festoj dum

proksima Pentekosto. La kataluna samideanaro certe deziras denove sin revidi, depost tiom da jaroj de hejmres-

tado, de neĝuita esperantista interrilato.
La klopodo kaj entuziasmo de niaj amikoj el Vendrell,
la kara kongresloko, estas ĉiutage tiom grandaj, ke baldaŭ
ilia urbo estiĝos neestingebla esperanta fajrujo en Katalunujo. Kvar kursoj de Esperanto funkcias en diversaj kultursocietoj de Vendrell. Pli ol 60 personoj enskribiĝis por
la Cseh-kurso jam antaŭ la okazigo de la kutima provleciono.
Restas nur al la cetera samideanaro alveturi grandamase
al Vendrell, la deksesa kataluna urbo, kie ankaŭ dum kelkaj tagoj svarmos malgranda parto de tiu popolo nomata
Esperantujo.
:
Ĉiu devas montri per ĉeesto al la Kongreso, ke Esperanto vivas en la koro kaj lipoj de multaj kaj multaj personoj.

ĈIUJ

SAMIDEANOJ AL VENDRELL DUM
LA 4, 5, 6 DE PROKSIMA JUNIO!!!

si

KATALUNA

IOM

ESPERANTISTO

PRI

VENDRELL

Vendrell estas la dua plej grava urbo de la kataluna departemento aŭ regiono nomata Penedĉs. Ĝia loĝantaro nombras 5.000, kaj proksime de la urbo etendiĝas la belaj apudmaraj kvartaloj Comarruga kaj Sant Salvador.
Vendrell
estas trairata de diversaj vojoj, inter ili la ĉefvojo de Barcelono

al Valencio,

ĉu

tra

Vilafranca

kaj

Molins

de

Rei

aŭ tra Vilanova kaj Sitges. Ambaŭ ĉefvojoj ligas Vendrell
al Barcelono per la distanco de 68 kilometroj, kaj al Tarragono, survoje al Valencio, per 29 kilometroj.
La terkulturado de la Vendrell'a kamparo estas unu el
la plej fruktodonaj en nia lando. Abundaj estas la rikoltoj
de vinberoj, olivoj, karoboj, tritiko, migdaloj, legomoj,
k. c. Rimarkinda ankaŭ estas la fabrikado de alkoholo kaj
aliaj produktoj.
La situo de Vendrell estas admirinda pro la proksimeco
de la maro kaj montaro, kiu ĉirkaŭas la nordokcidentan
parton de la urbo, de kie oni facile vidas la altiĝantajn
Montmell kaj Montagut. Kelkajn kilometrojn malproksime
troviĝas la famaj monaĥejoj Santes Creus kaj Poblet, kies
mirindajn arkitekturaĵojn havos okazon admiri niaj kongrespartoprenontoj dum la lasta tago de nia Kongreso.
Kelkaj nomoj de altmeritaj homoj honoras la urbon
Vendrell, ilia estimata naskiĝloko. Ramon Vidales, Jaume
Carner, sperta advokato kaj ekonomiisto (nuntempe financministro de la Hispana Respubliko); Pau Casals, komponisto,

mondkonata

violonĉelkoncertisto;

Angel

Guimera,

la nacia kataluna poeto, kiu, kvankam naskiĝinte en Kanarinsuloj, pasigis sian tutan infanecon en Vendrell.

XVI-A.
XV-AJ.

KATALUNA ESPERANTO-KONGRESO.
INTERNACIAJ FLORAJ LUDOJ.

Gvidado:
Prezidanto:

Kataluna
Sebasti

Esperantista
Alberich;

Federacio.
Vicprezidanto:

Joan

Gili Norta; Sekretario: Josep Alberich; Vicsekretario: ViKalkulisto: Manuel
cenc Andrĉs; Kasisto: Jaume Herp;
Rodellar; Bibliotekisto: Eduard Capdevila; Voĉdonantoj:
Jacint Comella kaj Josep Banet.
Aranĝo:
K. E. F.—Delegacio el Vendrell.
Prezidanto: Francesc Guitart;
Vicprezidanto: Jaume

!
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Marce; Sekretario: Salvador Esvertit;
Vicsekretariino;
F-ino. Maria Julivert; Kasistino: Herminia Romeu; Voĉdonantoj: Sroj. Joan Constanti, Lluis Corbella, Salvador
Martorell, Ferran Ramon, Carles Soler, kaj Salvador Urpi.
Juĝantaro de la Internaciaj Floraj Ludoj.
Prezidanto: Artur Domĉnech Mas; Sekretario: Jaume Grau Casas; Voĉdonantoj: F-ino. Maria Julivert, Manuel Rodellar, Ramon Soler. -

PROGRAMO
Unua

10550.

Tago:

4. Junio 1933.

Alveno

de la gekongresanoj.

1130.
Akcepto ĉe la Urbodomo.
12,
Malferma kunsido de la Kongreso. Parolado de
la Prezidanto de K. E. F. Salutado de la delegitoj.
13.
Inaŭguro de la Propaganda Ekspozicio ĉe “Centre Industrial",
15330. Solena okazigo de la Festo de la Floraj Ludoj
ĉe “Centre Vendrellenc”.

18.
Malkovro kaj inaŭguro de “Strato Dro. Zamenhof”.
22'30. Balo honore de la gekongresanoj.
Dua Tago: 5, Junio 1933.

10—.
Esperantaj ekzamenoj de profesoreco kaj kapableco.
11).
Labora Kunsido de K. E. F. ĉe “Biblioteca Popular” (Kongresejo) laŭ la jena tagordo: Raporto de la
Sekretario; Aprobo de la bilanco ĝis 31. de Majo 1933;
Agado kaj sinteno de K. E. F. ĉe la proksima kunveno de
delegitoj de Hispana Esperantista Konfederacio; Aliĝo al
la Universala Federacio Esperantista; Okazigo de Universala Kongreso de Esperanto en Barcelono; Diskuto de pre(se
zentitaj proponoj; Eventualaj petoj kaj proponoj
tempo sufiĉos); Elekto de nova Komitato de K. E, F. kaj
de venonta Kongresurbo.
Oficiala Festeno de la Kongreso.
13.
Ferma kunsido de la Kongreso.
16-.
Prelego de F-ino. Elinjo Pihn kun lumbildoj ĉe
18.
la Kongresejo (Biblioteca Popular).

Tria Tago: 6. de Junio de 1933.
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8—.
Tuttaga ekskurso al la famaj monaĥejoj Santes
Creus kaj Poblet.
17720. Forveturo kaj adiaŭo de la gekongresanoj.
DIVERSAJ

LA KONGRESO
La 4. de Junio, Sro. Jaume Grau Casas faros propagandan poresperantan paroladon ĉe “Cooperativa Obrera La
Reforma” pri la proleta esperanto-movado.
La 5. de Junio, la esperantistaj katolikoj el Vendrell
aranĝos meson kun esperanta prediko, kiu okazos je la 9-a.
matene. Diservos pastro J. Font Giralt, kaj faros la predikon pastro Frederic Marti Albanell, En la sama mateno
okazos ankaŭ kunveno de esperantistaj liberpensuloj, kaj
tagmeze oni okazigos la amuzan vermuton de la “Okulvitruloj”.
HORTABELO

FESTOJ

OKAZE

DE

VAGONAROJ INTER
KAJ VENDRELL

DE

BARCELONA

Forveturo de Barcelona: 4753; 6'58, 8748; 12738; 16/18; 1751.
Alveno al Vendrell: 7731; 9'17; 10'50; 14'39, 18/27, 19/49,
Forveturo de Vendrell: 6/42; 8704; 10'49; 13'32; 17726; 19'03.
Alveno al Barcelona: 8951; 10'04; 12'46; 15'26; 19724; 2121.

Noto:

al Vendrell

Ni devas atentigi, ke la Oficiala Vagonaro,
je la horo

difinita

en la programo,

kiu alvenos

forveturos

de

Bar-

celona je ia 8'48 de la tago 4. (dimanĉo). Tiu ĉi vagonaro atingas
la stacidomon de Passeig de Gracia je la 97000. La prezo de la
vojaĝo ĝis Vendrell estas 4-—, pesetoj en triaklaso, proksimume.
Ni rekomendas al la partoprenontoj de nia Kongreso uzi la suprediritan vagonaron.

HOTELOJ
Hotel de!

Centre: Taga pensiono, 10 pesetoj. Fonda del Comerc: 9 pesetoj. Bar del Sol: 9 pesetoj, Kik-Bar: 8 pesetoj. Bar
del Pi: manĝoj laŭ la karto. Fonda Ideal: prezo nemontrita. Restaurant Pigallo: nekaraj manĝoj.

KONGRESAJ
Kongresa

SCIIGOJ
insigno—Ĝi

estos

donacata

la akcepto en la Urbodomo.
Grupaj standardoj.—Ni insiste

al

la

gekongresanoj

ĉe

petas al la Grupoj ke ili kunportu siajn standardojn por bone impresi ĉe la alveno kaj por
bele ornami la scenejon dum la festo de la Floraj Ludoj.
Salutado de delegitoj—Riel kutime, delegito de ĉiu esperanta
societo salutos la Kongreson dum la Malferma Kunsido, tuj post
la parolado de la Prezidanto.
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Akcepteĵjo—Ĝi estos instalata ĉe “Centre Industrial”, en loko
proksima al la Propaganda Ekspozicio. Tie la Kongresanoj povos
peti ĉiuspecajn informojn, enskribi sin por la Festeno kaj Ekskurso al Santes Creus kaj Poblet, aĉeti librojn, k. t. p.
Esperantaj ekzamenoj.—Por faciligi ilian aranĝon, la ekzamenotoj bonvolu sin anonci ĉe la Akceptejo la tagon de la Alveno.
Propaganda ekspozicio—La Organiza Komitato dankos ĉiujn
senditajn esperantaĵojn por la Ekspozicio. Laŭ deziro de la sendintoj, ili estos redonotaj aŭ ne. Ĉion oni adresu al la Prezidanto
de la OQ. K. Sro. Francesc Guitart, Dr. Robert, 46, Vendrell.
Nova strato Dro. Zamenhof. —Dank' al la sindonemo de la Urbestraro de Vendrell nia Majstro estos ankaŭ honorata en tiu Gi
urbo pes strato dediĉita je lia memoro.
Labora kunsido de K. E. F-—Nur rajtos partopreni la taskojn
de la kunsido la aktivaj membroj de K. E. F., ĉu izolaj aŭ kolektivaj, kaj pagintaj la kurantan nunjaran kotizon.
Festeno. —Kiuj deziras ĉeesti la Festenon, tiuj povas jam sin
anonci al la Organiza Komitato, kaj devos pagi la koston (12
Ptojn.) ĉe la Akceptejo antaŭ la 1400 horo de la dimanĉo.
Ekskurso al Santes Creus kaj Poblet-—La partoprenontoj de
tiu ĉi interesa ekskurso bonvolu ankaŭ sin anonci al la CQ. K. La
kosto de la vojaĝo (80 kilometroj de veturado per komfortaj
omnibusoj) estas 6 pesetoj. Oni povos tagmanĝi ĉe Pohĥlet per
5 pesetoj. La kondiĉoj por la enskribiĝo estas la samaj kiel la
festeno.
Aliaj festoj okaze de la Kongreso —Post la Oĥciala Programo
ni presigis liston de ĝis nun konitaj festoj okaze de nia Kongreso.
Krom tiuj ĵus cititaj, aliaj estas en preparo.
MI SERĈAS TRADUKANTOJN
en la macioj, en kiuj oni legas ĉi tiun gazeton
Ili devas:
1. esti kapablaj, bonstile kaj elegante traduki artikolojn verkitajn en Esperanto en sian nacian lingvon,
2.
Havi bonajn interrilatojn ĉe gravaj gazetoj
(ĉiutagaj aŭ
periodaj) de sia lando, por instigi ilin al publikigo de artikoloj,
kiuj rilatas ekonomiajn, industriajn kaj komercajn aferoja kaj
estos laŭ sia enhavo valoraj kaj de publika intereso.
Tiuj samideanoj, kiuj estos pretaj labori kun mi (por entrepreno cetere ankaŭ valora por nia Esperanto-propagando), estas
petataj, skribi al mi tre baldaŭ sian adreson, por ke mi povu informi ilin pri mia laborplano, kaj por ke ni povu interrilati pri
la reciprokaj kondiĉoj.
Kun samideana saluto.
Prof. Dr. DIETTERLE. Beethovenstr., 19—Leipzig.
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XV-AJ.

INTERNACIAJ FLORAJ LUDOJ

VERDIKTO

ORDINARAJ

TEMOJ

Originalaj Tekstoj.
I.
Originala versaĵo kantanta Amon. Natura Floro al la verko
n.o 57, devizita “Nur ami kaj diri la vortojn de Famo”. Unua mencio al la verko n.» 41, devizita “Lia”, al kiu oni aljuĝas la premion el 50 pesetoj de la Prezidanto de K, E. F. Dua mencio al
la verko n.» 5, devizita “Rememore”, al kiu oni aljuĝas la premion
el 50 pesetoj de la Estraro de K. E. F. Tria mencio al la verko
no 70, devizita “Sola”, al kiu oni aljuĝas la premion el 50 pesetoj
de Pastro
TEDO,

Joan

Guilera.

Kvara

mencio

al la

II.
Originala Ama verko en prozo.
devizita “La koro ĉiam restas juna”.
Tradukitaj

verko

Premiita:

n.

36,

devizi

verko

n.”

65.

Tekstoj.

1. Esperantigo de fragmento de la tragedio de Angel Guimera, “Maro kaj Ĉielo” (Mar i Cel). Premiita; verko n.” 66, devizita “Maŭroj kaj Kristanoj”.
II. Esperantigo de fragmento de la dramo de Angel Guimerà,
“En la Malsupra Lando” (Terra Baixa). Premiita: verko n. 64,
devizita “Manelik”,
EKSTERORDINARAJ

Difinitaj Temoj

TEMOJ

Premio de “Kataluna Esperantisto”. Dumviva abono al la gazeto. Temo: Kiel oni faras bonstilan tradukon. Premiita: verko n.” 2,
devizita “Traduttore, traditore”. Unua mencio al la verko n.? 25,
devizita “G. N. E. 4. T. L.”
Premio de la grupo “Barcelona Stelo”, 50 pesetoj. Temo; Studo
pri popolkantoj kaj popolkutimoj. Premiita: verko n.? 67, devizita
“Estonaj popolkutimoj”. Unua mencio al la verko n.: 37, devizita
“Abitur”, al kiu oni aljuĝas la premion el 50 pesetoj de la gazeto

“El Baix Penedĉs”. Dua mencio al la verko n.” 40, devizita “O.- A.

M.

D.

ekkono

G.”.
de

Tria

mencio

l' popolo”,

al la verko

n.

52,

devizita

“Per

studo

al

Premio de “Dalmau Liceo”, 200 pesetoj. Temo: Etimologia klarigo de la diversaj formoj de minimume cent geografiaj nomoj de
ĉefaj urboj. Premiita: verko n.” 50, devizita “Historio per vortoj”.

Unua mencio

Premio

al la verko n.e 27, devizita “Buenos

de Sro.

Carles

M,

Garcia

Rodrigo.

Aires-Vindobona”.

Artobjekto.

Esperanto, grava ilo ĉe la universaligo de la Juro. Premiita:
n." 53, devizita “Universaligo de la Juro”,

Temo:

verko

Premio de la Prezidanto de “Espero Katolika”. Dujara abono
al la revuo, Temo: Laŭvola, sed religia. Premiita: verko n.! 7, devizita “Se vi disfendus la ĉielon kaj malsuprenirus”,

——
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a
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Temoj

Artobjekto.

Premiita:

verko

n.” 15,

devizita “Nuestras vidas son los rios que van a dar en la mar que
es el morir”.
Premio de “Literatura Mondo”. Abono al la revuo dum la jaroj
1932-1933. Premiita: verko n. 31, devizita “Laboro kaj konstanteco”.
Tradukitaj Poemoj
Premio de la Urbestraro de Vendrell, 150 pesetoj.
Premiita:
verko n.” 13, devizita “Blanka rozo”.
Premio de Sro. Jaume Carner, Ministro de la Hispana Respubliko, 100 pesetoj. Premiita: verko n.” 61, devizita “Kiio”.
Premio de “Centre
Industrial”, 50 pesetoj,
Premiita:
verko
n. 39, devizita “Bella matribus detestata (Horacio)”.
Originalaj

Prozaĵoj

Premio de Sro. Josep Aixeli, 100 pesetoj.
Premiita: verko
n.” 47-48-49, devizita “Amdeklaro, Edziĝo junaĝa.., Facila mongajno”.
Premio de la Redakcio de “Literatura Mondo”. Preter la Vivo,
Pilgrimo, de Julio Baghy; Streĉita Kordo, Eterna Bukedo, de K, de
Kalocsay; Romaj Elegioj, La Taglibro, de Goethe (ĉiuj bele binditaj). Premiita: verko n.” 19, 21, 22, 23, 24, devizita “Esperanto,
Revemulino, Maro, Verocka, Niksino”.
Premio de Sro. Pau Casals, Artobjekto. Premiita: verko n." 62,
63, devizita. “Eŭterpo, Erato”.
Premio de “Casa Camadas”. Artobjekto, Premiita: verko n.” 69,
devizita “E. P.",
Premio de “Heroldo de Esperanto”. Tutjara abono al la gazeto
kaj unu lukse bindita ekzemplero de la verko de Herim. Haefker,
“Jarmiloj Pasas”. Premiita: verko n.? 42, devizita “El pasinto”,
Unua mencio al la verko n.” 68, devizita “E. P.”. Dua mencio
alla verko n.v 55, devizita “Venĝo de urso-patrino”,
Premio de la grupo “Paco kaj Amo”, 50 pesetoj. Premiita: verko

n.” 60, devizita

“Talio”.

Premio de “Universala Esperanto-Asocio”. Unu bela esperanta
horloĝo. Premiita: verko n,e 11, devizita “Blanka korvo”.

Laŭ la regulo II de la Regularo

Ludoj, la
kiu zorgos
esperantaj
permeson

de la Konservantaro de Floraj

verkoj premiitaj fariĝas propraĵo de la Konservantaro,
pri ilia publikigo sur “Kataluna Esperantisto” aŭ aliaj
gazetoj. Eventuale oni petu al la Redakcio de “K. E.”
por reprodukto.

Majo de 1933.—Artur Domĉnech Mas, prezidanto. Maria Julivert, Manuel Rodellar. Ramon Soler. Jaume Grau Casas, sekretario,
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UNIVERSALA

Enhavanta

di

ESPERANTO-METODO

kompletan rektan lernolibron ampleksan ilus-

tritan legolibron, universalan multlingvan bildvortaron. —
559 paĝoj, 16 X 22 cm. Tole bindita. Prezo 4 usonaj dolaroj. Eldonita kaj kontraŭ antaŭpago ricevebla nur de Benson School of Esperanto, 719 High Street, Newark New
Jersey,

Usono.

Malgraŭ ke de antaŭ kelkaj
grandajn librojn en Esperanto,
Dro. Benson surprizis nin. Ne

bela

fakto,

ke la Universala

na samideano

jaroj ni alkutimiĝis vidi
la pedagogia verkego de
estas vana adjektivo sed

Esperanto-Metodo

estas grandioza verko.

de nia uso-

La kontraŭpaĝa reprodukto estas ioma komprenigo pri
la vera vero. Ĝi specimenas paĝon el la vortaro, tria parto

de tiu librego, konsistanta el pli ol 300 paĝoj simile ilustritaj. Oni povas konstati per la traduko numerita 7 kiel
fang aŭ llot, cot6 kaj cobrir estas bonaj katalunaj klarigoj
por la vortoj loto, kotono kaj kovri respektive. Sed estas
ankoraŭ pli clokventaj la ilustraj desegnaĵoj kiuj svarmas
la Vortaron, la Lecionaron kaj eĉ la Krestomation. Por
ĉi tiu rubriko Dro. Benson ankaŭ honorigis la katalunajn
esperantaĵojn: efektive li elektis el la Kataluna Antologio
verkaĵojn de Enric de Fuentes-Sola, Miquel Roger, Isidre
Torrents, Ramon Caselles, Josep Grau, Vicenç Blasco IbàĤez, Antoni Dura, Santiago Rossinyol, S. Alberich, Jofrĉ,
Apelles Mestres, Estanislau Pellicer, Angel Ruiz Pablo,
Jaume Grau.
Spriton, saĝon kaj heroecon spiras la tuta verko de
Benson. Oni povas per ĝi plezure lernadi de eklerno ĝis
ellerno la internacian lingvon.
Se iu dubas pri la vivanteco de Esperanto, oni varbos
lin tuj per montro de la Bensona Universala Verkego.
Grandan servon al nia movado sprite, saĝe kaj heroe
faris nia usona samideano.
Pli ol mil pluaj vortoj konvinkos nian legantaron la

specimena Bensona paĝo per
hodiaŭ nian gazeton. D. D.

kies reprodukto

ni ilustras
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EKZEMPLERO DE “KATALUNA ANTOLOGIO”
DEDIĈITA AL K. DE KALOCSAY
Al vi poet' senkompara,
kiu kantas kun pasi'
pri la nacio hungara,
pri tutmonda harmoni,
vokas jen per voĉo klara

kataluna poezi':
ĝin alloga trovu vi,

alta

poeto

hungara.

Al vi estu bela, kara,
KATALUN-ANTOLOGI;
porhungara, porhomara
amo estas ja en ĝi.

Alta, nobla, brila, klara
lingvo, penso, emoci':
kataluna kaj hungara
kaj tutmonda poezi'!

Jaume
VERKOJ

RICEVITAJ

GRAU

POR

(Fina

LA

CASAS.
FLORAJ

LA

LUDOJ

Listo)

53, Universaligo de la juro; 54, Ombroj;
patrino; 56, Enŝteliĝo; 57-58, Nur ami kaj diri
59, Lingvo kaj mondo; 60, Talio; 61, Klio; 62,
64, Manelik; 65, La koro ĉiam restas juna;
tanoj; 67, Estonaj popolkutimoj; 68, E. P.;
Kelkaj manuskriptoj ne eniros la konkurson

Jaume

L. K.

GRAU

CASAS,

55, Venĝo de ursola vortojn de lamo;
Eŭterpo; 63, Erato;
66, Maŭroj kaj kris69, E. P.; 70, Sola.
pro malfrua alveno.

L. K., Sekretario

LASTMOMENTA SCIIGO
GAJNINTO DE LA NATURA FLORO

Ni ne povas konigi la nomon de la ĉefpremiito de niaj Floraj
Ludoj, ĉar ĝis nun, pro diversaj kontraŭvolaj malhelpaĵoj, la Ĵuĝantaro ne povis kunveni kaj malfermi la kovertojn kun la devizoj. Tamen, ni povas jam antaŭanonci, ke la enviinda gajninto

estas el la lando de nia Majstro,

t. e., polo.
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Prefikso “mal”.
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LINGVOJ

LINGVO

Estus tre interese kompile raporti afinecojn inter nia internacia
lingvo kaj ĉiuj naciaj lingvoj. Foje oni povas kredi ke tiu aŭ
alia esperantaĵo estas tute kaprica, kaj tamen ĝi estas lingva fakto
historia, natura, kiu ankoraŭ vivas en iu aŭ kelkaj naciaj lingvoj
preskaŭ samforme kiel ĝi aperas en Esperanto.
En Kataluna lingvo troviĝas vortoj malfar-se, malapte, mnl(a)bonança, malagrados, malaptesa, malbe, malcontent, maldestre, malguany, k. a. ĉe kiuj la prefikso mal havas ĝuste la saman sencon
kiu Zamenhof enblovis en la Esperantan prefikson mial.
Efektive:

KATALUNE
far-se
malfiar-se

bonanca
mal(a)bonança

agradós
malagradós

apte
malapte
aptesa
malaptesa
bo
malbo
content
malcontent
destre
maldestre
guany
malguany

ESPERANTE
fidi
malfidi

bonvetero
malbonvetero

agrabla
malagrabla

kapabla
malkapabla
kapableco
malkapableco
bona
malbona
kontenta
malkontenta
lerta
mallerta
gajno
malgajno

Kompreneble la preflkso mal ne estas uzata en Kataluna lingvo laŭ la sama reguleco kiu faciligas ĝian uzon en Esperanto. Ankaŭ la diritaj katalunaj vortoj laŭ la ĉirkaŭfrazo foje havas alian
semantikan nuancon, kiu postulas alian tradukon en Esperanto ol
tiu supre citita. Tamen oni povas en Kataluna lernolibro pri esperanto komprenigi kaj sentigi la sencon de la Esperanta ma! per
tiuj katalunaj ekzemploj.
En via nacia lingvo, kara kolego, kiuj vortoj prezentas afinecon impresan etimologian kaj morfologian parencecon al Esperanto?

Delfi DALMAU
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REIS

EE

“JOHN MABON WARDEN

Mortis en Edinburgo ia ĝis nun Prezidanto de la Esperantista
Akademio, Sro, John Mabon Warden, merita anstataŭanto de la

neforgesebla Th. Cart. Longa malsano portis lin al la lasta ripozejo pasintan 8. de Marto.
Pro la malapero de tiu eminenta esperantisto, Esperanto perdas
unu el la plej konstantaj kaj memoferemaj batalantoj. Eksprezidanto kaj Honora Prezidanto de Brita Esperanto Asocio, eldoninto
kaj kunlaborinto de Esperanta-Angla pocket dictionary, ĉefhelpinto por la eldonado de la Biblio en esperanto, konstanta partopreninto de niaj Univ. Kongresoj, K. t. p.; jen parto de lia merita
tasko

en

la

esperanto-movado,

tasko,

kiu

per

si mem

facile

mon-

tras kiom valora estis la personeco de Sro. Warden, kies inteligenta agado kondukis lin okupi la Prezidon de nia lingva ĉefins-

titucio.

Nian plej profundan kondolencon
ciale al la brita esperantistaro.

—Ni
fratinoj

devas
Carme

al

liaj

ankaŭ esprimi nian ĉagrenon
kaj Dolors Maymi, el Girona,

familianoj,

kaj

spe-

al la gesamideanoj,
pro la perdo de ilia

estimata patro; kaj al nia delegito en Tarrassa, Sro. Miquel Garriga, kiu estas dolore kortuŝata pro la morto de lia 16-jara filino.

Ricevu

tiuj

gesamideanoj

nian

sinceran

kondolencon.

RES
RES
SER EA
EVOLUO

JES,

SED

NE

EVOLUIGO!

Kiel malnova samideano kaj Lingva Komitatano, kiel sperta
propagandisto, kiel homo kiu parolas dek lingvojn, kies evoluo

neniam

malebligis lin kompreni

ilin eĉ tridek jarojn post la eller-

no, mi petegas vin: estu severaj en via decido kaj preferu rifuzi
el aprobi.
Nia komuna vortaro bezonas el la teknikaj vortoj nur tiujn de
la ĉiutaga vivo, uzataj ankaŭ de nefakuloj, kaj la “internaciaj”
vortoj ne devas esti oficialigataj, ĉar ili tio jam estas per la artikolo 15. Publikigu ni, eventuale, listojn pri la plej uzataj, fiksante
tiamaniere ilian ortografion por la nekleraj samideanoj kaj cetere
lasu ni ilin vivi ilian vivon ofte mallongan, finiĝantan post apero
da nova scienca eltrovo aŭ de nova moda fantazio.
Alimaniere niaj posteuloj en la Lingva Komitato malbenos nin
pro la laboro necesa por forigi el la tiutempa “Oficiala Vortaro”
centojn da vortoj por aĵoj ne plu konataj, dormantaj sub la sablo
de la vera “natura evoluo”.
Pensu longe antaŭ ĉiu vorto elektota, por ke ĉiu nova civitano
de nia Oficiala Radikaro estu vere mankinta ĝis nun kaj ne ansta-
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taŭebla per unu de niaj malnovaj amikoj, kiuj helpis tiel bone
nian Majstron, krei siajn nepereeblajn verkojn.
Ne forgesu la Azianojn, tiel malproksimajn de ni, kies Esperanto ankaŭ nature “evoluas”. Montru al ili la nepran disciplinon,
por ke ne iun tagon, post la venko de nia ideo, la esperantistoj de
la Okcidento kaj de la Oriento estu devigataj pridiskuti novan
interkontinentan ligvon, ĉar ilia “vivanta lingvo” “evoluinte”, laŭ

la (ĝisnuna sistemo, estiĝis
terkomprena interparolado,

tiel malsimila, ke kunvenante por inili troviĝis antaŭ nova Babelo Turo!

Enriko FISCHER-GALATI

AMOR

L. K.

CAL

La indignació és fàcil—i honorable—
quan als altres jutgem severament,
fuetejant amb còlera implacable
el vici, la disbauxa, el mancament,
Abominar del segle és cosa plana,
del món culpable assenyalant l'afront,
llençant insults sobre l'espècie humana
que es repeteixen des que el món és món.
Però hi ha, germà meu, cosa més
que la còlera noble i el furor.
Es—l'estimar: heroicitat divina
i avui

Car

feixuga,

estimar

és

mes

de

perdonar

gran

fina

honor.

ofenses

—la pietat en tots nosaltres és—,
car estimar és demostrar que penses
que peques com els altres—potser més.
I creure
triumfar

que veurem estupefactes
Dĉu en l'home dolçament:

no lluitar contra el Mal amb mots—amb actes.
fer amb bàlsam—no amb cops—el guariment.
Tothom, àdhuc el vil, jutjar voldria..
La terra és plena d'odi i de refús.
Amor ens cal, sols ell pot avui dia
sostenir la creu santa de Jesŭs!

Trad. de la “Bulgara Antologio”

IVAN VAZOV
en Esperanto: Jaume

Grau

Casas.
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Manifesto de la sennaciistoj. Eldonis; Sennaciista frakcio el
membroj de Sennacieca Asocio Tutmonda, Nov-Jorko, 1931.
Neklara, nekomprenebla
skribaĵo pri sennaciismo. Plie, jen
strangaĵo; ĉu en asocio “sennaciieca” povas esti frakcio “sennaciista”? Ni kredis, ke en SAT estas sennaciista ja la tuto. “Aliel”
kiel diras la satanoj, ni estas aliĝintaj al SAT jam antaŭ malmultaj
jaroj. Sendepende mem de la celo de la asocio, SAT' estas nomo

tre malbela: satano signifas membron de tiu asocio, partianon de
la sateco kaj loĝanton de la infero. Oni povus esti doninta al la
laborema laborista asocio la nomon “Sennacieca Asocio Universala” kaj nun ni havus belan nomon SAU, kiu—en la nuna skismo
de la klaskonsciaj (1) laboristaj esperantistoj— estus inda rivalo
de SEU. (Seu estas mallongigo de “Sovetrespublikara Esperantista Unio).
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Ili estas “La Nova Etapo” kaj “Anti-religiulo”. Bonege redaktitaj kaj presitaj, ili pruvas unu fojon ankoraŭ la lertecon de la
sovetiaj samideanoj, almenaŭ de iliaj. gvidantoj.
Ni pli ŝatas la formaton kaj aranĝon de “La Nova Etapo” ol
tiujn de, por ekzemplo,
kampo. Kaj la lingvajo

la revuo “Literatura Mondo” en la burĝa
estas same bona—kvankam same plena de

neologismoj—kiel tiu de niaj
En la n-ro 1 de L. N. E.
poemo: “La nigraj kaj blankaj
de H. J. Bulthuis, verkita de
nismo”, de N. Buĥarin; kaj

hungaraj verkistoj.
reliefiĝas “Ni ne estu surdamutuloj”
manoj”, kritika skizo pri la romanoj
N. V. Nekrasov; “Heine kaj Komu“La nova sovetia literaturo”, de N.

Gnedina. En la n-ro 2 estas rimarkindaj: “Oficisto”, rakonto de
Blasco Ibifez, el la hispana trad. de Luis Hernàndez:
"Pri la
granda geniulo kaj malvastkoncepta filistro” (J. W. Goethe), verkita de L. Averbaĥ; kaj “Ni kreu novan grandan Esperanto-Esperantan vortaron”, de N. Hohlov,

Pri la du unuaj numeroj de “Anti-religiulo” (duonmonata sciencometodika organo de “Unio de Militantaj Ateistoj” (UMA) ni
devas diri, ke ilia teksto estas ekstreme densa kaj, malgrau la unutoneco de la temo, ĉiam plene interesa. Jen la titolo de kelkaj artikoloj
aŭ notoj:
“La anarkosindikalistoj en la batalo
kontraŭ
I. P. L.”, “Organizo kaj metodiko de anti-religia laboro”, “La religio de la mont-hebreoj”, “Anti-religia laboro de la Centra Mu-

zeo de Tatario”, “Pri la Lenin-etapo de la militanta ateismo”
“Kristnasko je la servo de Kapitalo”, “La origino de religio”, “Internacia ateista movado”, “Kontraŭrevolucio sub la standardo de
Katolikismo”, “La malsukcesinta kanonizo de Paulo Romanov an-

tau la Februara revolucio”, “Eklezio en la germanlingvaj rajonoj
de Ukrainio (Luterana Kontraŭrevolucio), kaj “Naci-kultura konstruado

PP

kaj antireligia
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Barcelona—La grupo “Juneco” transloĝiĝis al la strato Valĉncia, 385, kie ĝi posedas vastan etaĝon kun tri balkonoj ĉe la
strato. Tiu nova ejo permesas pendigi grandan afiŝon kun la nomo
de la grupo ĉe la balkono kaj ankaŭ flirtantan esperantan flagon.
Du kursoj de nia lingvo okazas en la nova adreso kun sukceso, kaj
dufoje semajne oni okazigas grupajn kunvenojn, kiuj estas multe
ĉeestataj.
—Ankaŭ la grupo “Nova Sento” akiris novan ejon, tute sendependan, ĉe la strato Llacuna, 1, kiu situas en la mezo de la laborista kvartalo Poble Nou. Okaze de ĝia inaŭguro Sro. Delfi
Dalmau faris paroladon pri “La avantaĝoj de Esperanto por la
laboristoj” antaŭ multnombra ĉeesto. Sekvontan tagon, matene,
okazis lunĉo, kaj posttagmeze oni aranĝis amuzan literaturan kaj
muzikan feston.
Supera kaj elementa kursoj de Esperanto okazas regule kun
multaj partoprenantoj.
— Depost la fino de Cseh-kurso, gvidita de la estona samideanino F-ino. Elinjo Pihn, la grupo “Paco kaj Amo” imitinde
propagandas. Pasintan 23-an de Aprilo oni okazigis la ĉiujaran
Printempan Feston ĉe pinarbaro proksima al Les Planes, kiun
ĉeestis preskaŭ 300 personoj, por kiuj oni aranĝis sportajn ludojn, matene, kaj literaturan kaj propagandan feston, posttag-

meze.

— Jenan novan komitaton elektis la grupo “Barcelona Stelo”.
Prezidanto: Eduard Capdevila; vicprezidanto: Manuel Palomera;
sekretario: Ramon Moret; vicsekretario: Cĉssari Borque; kasisto:
Alfred Rubio; kalkulisto; Salvador Maurel; bibliotekisto: Josep
Garcia; voĉdonantoj: Joan Gili, Josep Riera, Rosa Forment kaj
Vicenç Andrés.
Regule funkcias supera kaj elementa kursoj kun sukceso.
Badalona—Dank' al la klopodoj de U.E.A. —delegito,
mon Teixidó, kaj de K. E. F.—komitatano, Sro. Manuel

Sro. RaRodellar,

nia afero forte progresas en tiu urbo,
Ĉiusemajne aperas sur la gazeto “El Clamor” kurso de esperanto en kataluna lingvo, gvidata de Sro. Rodellar. Tiu kurso tiom
bone funkciis, kaj progresis, ke ĵus oni fondis grupon “Badalona
Esperantisto”, kiu anoncis ankaŭ esperanto-kurson laŭ la metodo
“Linguaphone” kaj sub la zorgo de filio de “Dalmau Liceo” el
Barcelona.
La adreso de la novefondita grupo estas Passeig de Pi i Margall, 11, kaj la elektita komitato konsistas el: prezidanto, Ramon
Teixido; vicprezidanto, Manuel Rodellar; sekretario, Josep Bri6;
vicsekretario, Josep Gatell; kasisto, Gaspar
Vilalta; kalkulisto,
Jordi Batlle, voĉdonantoj, Ramon Oncins kaj Goncal Ferrando.
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Manresa Kurso antaŭ 30 partoprenantoj okazis en la ejo de
"Centre Excursionista". Sro. Josep Albagés, nia estimata pioniro,
zorgis pri ĝia regula funkciado.

ESPERANTO

KAJ

LA

GAZETARO

Multaj kaj interesaj artikoloj aperis sur la kataluna ĵurnalaro
dum lastaj monatoj. Elstaras kelkaj artikoloj pri “Katalunujo kaj
la Lingvo Internacia” sur ĵurnalo “L'Opini6”, kiujn ni ŝuldas al
la plumo de nia samideano Sro. Jaume Aragai. Ankaŭ sur la sama
ĵurnalo aperis laŭdinda artikolo pri la dua lingvo ĉe la popollernejoj, kiun ni devas danki al la samideano kaj instruisto Sro. S.
Roca i Rodó.
Sur “El Pla de Bages” el Manresa ofte aperas notoj pri la
loka movado kaj pri Esperanto. Sur “El Baix Penedĉs” el Vendrell ni ĝue legis impresraporton pri la provlecionoj de la Csehkursoj, okazintaj en Barcelono. Intereson por Esperanto kaj simCseh-instruistino,

al

por

pation

sentas

Pahn,

Elinjo

F-ino.

ĝia

aŭtoro, la ĵurnalisto Icar. Sur la sama gazeto aperas kurso de
Esperanto kaj oftaj sciigoj pri la kataluna Esperanto-Kongreso
kaj Floraj Ludoj, kiuj okazos en Vendrell.
Plej rimarkinde estas la propagando por Esperanto kaj la
Cseh-kursoj, kiun disvolvigis la ĵurnaloj “La Gaseta de Vic” kaj
“Diari de Vic”, okaze de anoncita Cseh-kurso por ilia urbo. Artikoloj pri Esperanto, pri la nova instrusistemo, pri la sukcesa
kurso (70 partoprenantoj), kaj intervjuoj kun F-ino. Elinjo Pahn
preskaŭ ĉiutage aperis sur la paĝoj de la ĵurnaloj kaj gazetoj de
Vic. Certe, ĉion ni ŝuldas al Sro. Comella kaj liaj ne malpli fervoraj kunlaborantoj.

GEEDZIĜO
Sro. Ignasi Martinez kaj F-ino. Concepci6 Coll Faure, ambaŭ anoj de la grupo “Barcelona Stelo”, geedziĝis dum pasinta
Marto. Al la nova paro ni deziras prosperon en la nova vivo, kaj
gratulojn al ŝia patro, Sro. J. M. Coll, ekskomitatano de K. E. F.
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Malfacile estas detale priskribi kaj ĝuste sentigi al niaj
legantoj la elvivitajn tagojn de nia kongreso en Vendrell.
Nur tiuj, kiuj ĉeestis povos taksi la valoron de niaj kun-

venoj

kaj

apero

de

festoj,

la

entuziasmon

regantan

en

kataluna

dum

tri

tagoj,

la optimismon revekiĝintan kaj la nevenkeblan humoron,
kiuj en la lasta momento ĉiam respegulas la intiman kontentecon de la partoprenantoj pro la tuta plensukcesinta
kongresaranĝo.
;
La okazigo de niaj katalunaj esperanto-kongresoj ne
nur alportas profiton por la lokoj kie ili okazas, oficiala
subteno, starigo de grupo, regulaj e-kursoj, k. t. p., sed
ankaŭ la cetera samideanaro konstatas la bonan efikon de
kelkaj decidoj alprenitaj dum la laboraj kunsidoj de nia
nacia esperanto-organizaĵo: la kara K. E. F. La baldaŭa
esperanto-gramatiko

lingvo,

la aran-

ĝo de 6 novaj Cseh-kursoj gviditaj de F-ino. E. Pahn, la
okazigo de Universala Esperanto-Kongreso en Barcelona,
la venontaj Floraj Ludoj kaj Kongreso en la urbo Ripoll,
kaj aliaj ne tiom gravaj decidoj estis alprenitaj en la daŭro de la kunsidoj de K. E. F. Jen per malmultaj vortoj
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kaj en rezuma formo la taskon faritan en nia lasta kongreso, tasko, kiu por si mem bezonos la helpon kaj kunlaboron de ĉiuj fervoraj esperantistoj, kvankam kelkaj an-

koraŭ pretendos

diskonigi, ke nia Federacio nenion efek-

tivan faras pro sia etburĝa, laŭ unuj, aŭ maciema, agado,
laŭ aliaj. Tamen, Kataluna Esperantista Federacio daŭrigas sian ekzistadon de post 23 jaroj, malgraŭ la plej malfavoraj cirkonstancoj por libere disvolvi sian difinitan

taskon,
Ĉiuj-ĉi

malgraŭ

mankojn

la neniam
kaj

atingita

bezonojn

oficiala monsubteno.

transsaltis

nia

organizaĵo

dank' al la obstinemo kaj fervoro de kelkaj samideanoj,
oferemo kaj kunlaboro de aliaj, kiuj kune kaj en la daŭro

de kelkaj periodoj eltenis la pezan konstruaĵon, kiu estas
konstruita per la komuna agado de multaj katalunaj pioniroj. Ni volas tie ĉi publike danki ĉiujn niajn kunlaborantojn,

kies

sola manko

estas

ilia troa modesteco

kaj

si-

lenta agado. Al niaj delegitoj en diversaj urboj kaj vilaĝoj, al la protektantoj “Amics de Kataluna Esperantisto”,
al la diversaj samideanoj kiuj zorgis pri la aranĝo de
Cseh-kursoj en iliaj propraj urboj, al la juĝantaro de la

ĵus okazintaj Floraj Ludoj, kaj fine al la organiza komitato de Vendrell, kies merita laboro tiom sukcesigis nian
Kongreson. Al ĉiuj ni sendu varman saluton kaj sinceran

gratulon por ke ilia helpo venu regule al ni por la plej
bona kaj efika antaŭenpuŝo de Esperanto en nia lando.

ANTAŬ

LA

KONGRESO

Unu tagon antaŭ la Kongreso kelkaj samideanoj, inter ili du
KEF—komitatanoj, veturis al Vendrell. Ni tuj povis konstati la
entuziasmon, tie regantan por la Kongreso kaj por la Internaciaj
Floraj Ludoj, la ĉefa festo dum la kongresaj tagoj. Esperanto al-

tiris la atenton kaj simpation de ĉiuj loĝantoj, kaj rekrutigis novajn batalantojn por siaj pacaj taĉmentoj. Ĉion ni ŝuldas al la
lerta agado de la tieaj anoj de la grupo “Frateco”, kiuj konstante
propagandis sur la lokaj ĵurnaloj pri la Kongreso, e-movado eksterlande, e-kursoj, k. t. p.
En Vendrell dum multaj jaroj regule okazis e-kurso dank” al la
senlaca s-amino. F-ino. Maria Julivert, sed kelkajn monatojn antaŭ la Kongreso la e-kursoj plinombriĝis kaj tiom sukcesis, ke oni
decidis venigi la Cseh-profesorinon P-inon. E. Pihn, kiu en la

lastaj semajnoj antaŭ la okazigo de la Kongreso gvidis Ĉe-kurson
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antaŭ 72 partoprenantoj. Ĉio-ĉi, la esperantemo de la loka ĵurnalo
“El Baix Penedĉs”, la kunlaboro de la kulturaj societoj, la subteno de la aŭtoritatuloj kaj la sindonemo de la Vendrellanoj donis
al niaj festoj kion ili vere havis: SUKCESON,

DIMANCO, 4
ALVENO DE LA KONGRESANOJ
La vagonaro kiu alportos la plej grandan nombron de kongresanoj alvenos je la 10'50, sed multajn minutojn antaŭ ĝia alveno
atendas sur homplena perono de la stacidomo multaj esperantistoj
el Vendrell, ĉiuj membroj de la Organiza Komitato, e-kursanoj
kun ilia instruistino F-ino. Pahn, kelkaj barcelonanoj kiuj estis jam
alvenintaj, kaj multaj kaj multaj Vendrellanoj dezirantaj salutakcepti la alveturontan kongresanaron. Ĉe la brustoj de la plej multaj pendas jam la bela kongresinsigno.
Je la 10'50 precize oni ekvidas la oficialan vagonaron, kies lokomotivo eligas en tiu momento tondran fajfon, kiu ŝajnas montri ian fierecon pro la respektinda eltrenata ŝarĝo. Okazas en la
perono rapidaj kaj senpaciencaj movoj. Tuj super la kapoj ekaperas du belaj esperantaj standardoj kiuj klinsalutas tien kaj reen,
dum ili proksimiĝas al la loko el kie venas la vagonaro, prenante
kun si parton de la atendantoj.
La vagonaro kuŝas antaŭ niaj nazoj kaj ankoraŭ oni aŭdas
aplaŭdojn kaj vivukriojn. Ni komencas vidi kaj saluti malnovajn
amikojn, delonge neviditajn; dume, novaj ĵusalvenintaj flagoj staras sur la perono inter la pliapleksiĝinta homamaso. Iom post iom
ĉiuj alpaŝas sur la straton kaj oni iras demostracie tra bela promenejo al la urbodomo, kie okazos la

OFICIALA

AKCEPTO

La kongresanaron atendas la Aŭtoritatuloj ĉe la Salono de la
Urbodomo. Eksidiĝas ĉe la prezidejo la Urbestro de Vendrell, Sro.
Francesc Arbós, la policestro de Tarragona, urbkonsilantoj Sroj.
Emili Lleó, Angel

Martorell,

Bonaventura

Company,

Joan

Ivern,

la

sekretario de la Urbestraro, la Organiza Komitato de la Kongre:
so, la Komitato de K. E. F. kaj diversaj reprezentantoj de lokaj
kultursocietoj.
La Urbestro ekstariĝas meze de granda emocio kaj silento estiĝintaj en la tuta salono. Li varme salutas la kongresanojn venintajn al la urbo kiun li reprezentas, kaj je ĝia nomo dankas pro
la honoro gastigi dum kelkaj tagoj ilin, propagandistojn de tiu
nobla idealo pro kiu —li diras— vi tiom imitinde agitiĝas. Sro.
Delfi

Dalmau

respondas

la

saluton

de

la

Urbestro

kaj

dankas

pe p

p
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la gastamecon montritan, pri kiu la nelokaj esperantistoj devos
diri, ke ĝi estis lojala kaj sincera. Sro. Dalmau faras mallongan
skizon pri la ekzistado de K. E. PF. dum la pasinta diktatoreca
epoko, el kiu ni nur ricevis, pro tiu nobla idealo kiun vi aludis,
persekuton kaj naŭzigan ordon.
Vigla aplaŭdado sonis ĉe la fino de ambaŭ paroladoj, kaj dum
la Aŭtoritatuloj forlasas la salonon oni transiras al la

MALFERMA'

KUNSIDO

La prezidon okupas nun la prezidanto de K. E. F., Sro, Sebastia Alberich Jofre, kiu stariĝis kaj faras interesan paroladon
en esperanto. Li priskribas per elokventaj paroloj la aktualan
situacion de la e-movado en Katalunujo, kiu estas tro multe dividita pro me bone klarigeblaj kaŭzoj, kaj li rekomendas al ĉiuj
labori por plisolidigi niajn vicojn, el kio ni eltiros pli efektivan
kaj praktikan rezultaton por atingi subtenon de la nova kataluna ŝtato. Aproba aplaŭdado sekvis la entuziasman paroladon
de nia Prezidanto.
Sro. Francesc Guitart, prezidanto de la Organiza Komitato,
montris per sinceraj vortoj sian ĝojon saluti kaj bonveni la kongresanojn je la nomo de la Organiza Komitato kaj ceteraj samideanoj el Vendrell. Li faras malgrandan historion pri la e-movado en Vendrell kaj aludas la viglan movadon nun estiĝintan

dank' al la organizo de diversaj kursoj, el kiuj atingis grandan
sukceson la Ĉe-kurso. Li finas sian paroladon kun la espero, ke

la Kongreso kiun la Vendrellanoj organizis, akceligos la definitivan plifirmiĝon de la movado en Katalunujo, pro kio ni —li
findiras— eterne ĝojos. La lastaj paroloj de Sro. Guitart dronas
en forta aplaŭdado.
La Kongreson tuj salutas la jenaj delegitoj aŭ reprezentantoj
per fluaj salutparoladoj en esperanto.
Sro. M. Rodellar el “Badalona Esperantisto” (Badalona); Sro.
S. Chaler el “Lumon”
(Tarrassa); Sro. J. Marcĉ el “Frateco”
(Vendrell), Sro. J. Comella el "Grup Esperantista" (Vic), Pro.
J. Comes el "Bela Espero" (Manresa): Sro. Gili el "Barcelona
Stelo” (Barcelona); Sro. P. Casanellas el “Paco kaj Amo” (Barcelona), Sro. J. Vilà el "Gerona Espero" (Girona), Sro. R. Gisbert el “Juneco” (Barcelona); Sro. J. Banet el “Nova Sento”
(Barcelona); Sro. A. Coll el “Barcelona Esperantisto” (Barcelona); Sro. E. Capdevila nome de “Hispana Esperantista Koniederacio” (Saragossa); Sro. J. M. Coll nome de “Hispana Ligo
de “Esperantistaj Fervojistoj” (Madrid); F-ino. E. Pahn nome
de la estonaj esperantistoj; Sro. J. Grau, L. K., nome de la Lingva Komitato.
Plie, aliĝis aŭ salutis la Kongreson per telegramo aŭ letero
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instru-

la

societoj:

konsilanto de la kataluna registaro, Sro. Ventura Gassol; la kataluna deputito, Sro. F. Farreras Duran; “Flandra Ligo Esperantista” (Antwerpen): “Grupo Laborista Esperantista” (Valencia);

“Esperanta Pirenea Stelo” (Montrejean); “Heroldo de Esperanto” (K6ln); Pastro J. Casanovas kaj F-ino. C. Maymi (Girona);
S-inoj. E. M. Osmond kaj I. Smith (London); nia amiko F. Soler Valls, nuntempe Telegrafestro de Madrido, Al ĉiuj plej koran dankon!
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bliko, kiu dum multaj tagoj povis viziti ĝin. La
tre frapis la montrado de aŭtografo de nia plorata
sita al loka pioniro.
FESTO

——

pu-

esperantistojn
Majstro adre-

FLORAJ

LUDOJ

Posttagmeze okazis nia brila festo, kies scenejo estis la vasta
Teatro Tivoli, kiu aperis plenplena de publiko antaŭ la horo
fiksita por la okazigo de la Floraj Ludoj. Feliĉe la kongresanoj
povis okupi la parteron, kiun saĝe oni rezervis por ili. La loĝiojn okupas la reprezentantoj de la lokaj kultursocietoj, dona-

cintoj de premioj por la Floraj Ludoj kaj familianoj de la aŭtoritatuloj. Oni tuj rimarkas la elegante vestitajn fraŭlinojn, kies
belecon akompanas la belaj kaj diverskoloraj vestaĵoj. Ĉio havas
la adekvatan pompon por la festo. La scenejo imitas florĝardenon per mirindaj kulisoj surdesegnitaj per graciaj kaj laŭvice
pendantaj girlandoj. La estradon okupas la maĵesta trono destinita al la Reĝino de la Festo, kaj ĉe ĝia dekstra kaj maldekstra
flankoj etendiĝas la belaj brakseĝoj por la Amaj Korteganinoj.
Longa kaj belega tapiŝo trairas la parteron de la teatro, serpentumas

gracie

la ŝtupareton

kiu

kunigas

la scenejon

al

la publiko,

kaj maldekstran partojn
iliajn movojn per forta

de la sceaplaŭdado,

kaj sterniĝas ĉe la piedoj de la reĝina trono.
Estas la 5-a, la horo fiksita por la festo. Multaj personoj penas sensukcese trovi sidlokon en la teatro kaj devas resti ekstere.
Subite eksonas nia esperanta himno. La publiko staras. Aperas
ĉe la scenejo la Juĝantaro de la Floraj Ludoj, la Organiza Komitato, la KEF-komitato kaj la Aŭtoritatuloj. Dum la novaj envenintoj
nejo, la

kiu

okupas la dekstran
publiko akompanas

denove

La

aksonas

urbestro,

Sro.

ĉe

la fino

Francesc

de

la himno.

Arbos

diras

en

esperanto

la

ritan
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frazon:

“Oni

malfermas

la Feston”.

tableton

ĝantaro alpaŝas sian apartan
la sekvantan raporton:

de la Ju-

la Sekretario

Tuj

per

kaj

voĉo

klara

eklegas

Sinjorinoj kaj sinjoroj:
Granda honoro —kaj granda laboro— estas por la Sekretario
de la Internaciaj Floraj Ludoj la tasko tralegi la konkursantajn
verkojn kaj starigi projekton de verdikto, kiun la ceteraj membroj de I' Juĝantaro kompletigos per siaj voĉdonoj.
Mi hezitis, antaŭ la akcepto de tiu ĉi posteno, pro la konsidero, ke miaj nunaj okupoj ne permesos al mi dece plenumi mian
taskon. Sed en la nuna tempo ĉiu samideano en Katalunujo estas
premata de materiaj okupoj kaj spiritaj zorgoj. Kaj memorante
la Katalunan proverbon, ke “la plej lacigitaj plenumas ĉiun laboron”, mi cedis al la peto de la Estraro de nia kara “Kataluna
Esperantista Federacio”, kaj akceptis ĉi tiun sekretariecon, ne
nur pro la efektiva plezuro partopreni de proksime ĉi tiun brilan poezian feston, sed ankaŭ pro la devo, kies plenumon neniu
el ni povas eviti, kontribui unu fojon ankoraŭ al la progreso de
la Esperanto-movado kaj al la realigo de entrepreno, kia estas
niaj Internaciaj Floraj Ludoj, tiel grava por la pliriĉigo de la
Esperanta literaturo.
La poezia festo —en la universala lingvo— estas interrompita de antaŭ kelkaj jaroj —ni ne esploru nun la kaŭzojn de
tio—, sed ĝi nun reprenas sian vivon kaj sendube longigos ĝin
ĝis la definitiva triumfo de nia lingvo.
Povas servi al ni, katalunaj esperantistoj, kiel kuraĝigo, la
fakto ke en la lasta tempo la kataluna lingvo plene triumfis kaj
ni vidas ĝin hodiaŭ oficialigita, post ĉiuspecaj “mokoj kaj ba-

roj”, Nu, post la libera disvastigo kaj oficialigo de nia lingvo
nacia, ni laboru por la disvastigo kaj oficialigo de nia lingvo im

termacia.
Kaj ni estu certaj, ke, se la homo estas inteligenta, se la
homo estas progresema, Esperanto nepre venkos post longe aŭ

post

rinde

nelonge:

nuntempe

tio dependos

de

baraktantaj,

ĉe

la klarvido

diversaj

de

punktoj

V popoloj,
de

l” mondo,

mallarĝa vido de la homaj rajtoj kaj bezonoj.
Sed ni venu jam al la poezia kerno de la hodiaŭa
Ne

necesas

diri, ke nia

amo

al la poezio,

bedaŭ

pro

solenaĵo.
al la bela literaturo;

estas intime alligita al la ideo kaj formo de nia internacia lingvo,
al la idealo de universaleco kaj paco.
Tie ĉi estas altaro al la Poezio. Ni ĉiuj kunvenis por dediĉi
al ĝi kulton.
Ĝesinjoroj:
En la vico de niaj poetoj stariĝis nova heroo, kiu tute inde
estas

premiita

per

la

Natura

Floro.

Tiu

poeto

aperis

en

la pola

—Rrp——————L-ME.
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lando, kiu tiom da altaj verkistoj —Zamenhof, Grabowski, Belmont, Kabe kaj aliaj— donis al nia literaturo, Li estas S-ro. ROBERT
SWIETOSZEWSKI, el Wyszgrod (Polujo).
Lin

S-ro,

reprezentos,

Delfi

ĉar

Dalmau.

li ne

povas

persone

partopreni

Li elektis Reĝino de l” Floraj Ludoj belan filinon
gastama urbo. Ni pretiĝu riverenci antaŭ ŝia majesto
mu ŝian nomon:

Fraŭlino

REGINA

la

feston,

de tiu ĉi
kaj akla-

RIERA

La reprezentanto de la premiita poeto suriras la scenejon kaj
ricevas de manoj de la Urbestro belegan bukedon kun granda

floro, kiu tuj altiras ĉies atenton pro sia ekzotikeco. Tiu floro
estas nomata "Esterlícies aquàtiques" kaj estas nova pruvo de malavareco de Sro. Pau Casals, la donacinto.
La

reprezentanto

prezidanto
ganinoj

viĝas

de

de

la

poeto,

la

prezidanto

K. E. F., kaj la akompanantoj

forlasas

la ĉarma

la

scenejon

Reĝino

de

por

translokiĝi

la Festo

kaj

ŝiaj

de

la

O.

de la Amaj

al

la

loko,

kunulinoj,

K.,

la

Korte-

kie,

kiuj

tro-

sen-

pacience atendas en proksima domo, ejo de la grupo “Frateco”.
Sur la strato, survoje al la Teatro Tivoli, la publiko kompakte staras kaj avidas vidi la ceremonion per kiu oni akompanas la Reĝinon al la scenejo de la Floraj Ludoj.
Post kelkaj minutoj de la foriro de la reprezentanto de la
poeto kaj liaj akompanantoj eksonas triumfa marŝo kaj ĉiuj rigardoj sin turnas al la enirejo, tra kie tuj envenas la Reĝino
kaj Amaj Korteganinoj de la brako de siaj elegantaj akompanantoj. La ĝojon pro la beleco de tiuj momentoj montras la
tondra aplaŭdado de la stariĝinta publiko. Ĉiuj fraŭlinoj, Reĝino
kaj kunulinoj, estas vestitaj per blankaj kaj longaj tre bele aran-

ĝitaj vestaĵoj, kiuj gracie sterniĝas sur la tapiŝo kiu kondukas
al la trono de la Reĝino. La Reĝino kaj kunulinoj okupis siajn
sidlokojn ĉe la scenejo, sed la publiko ankoraŭ aplaŭdas pro la
ĝuitaj momentoj de Beleco kaj Poezio. Nur ĉe la ekaŭdo de la
voĉo de la Sekretario fariĝas la necesa silento por
interesan raporton de la Sekretario, kiu eklegas jene;

daŭrigi

la

Bela Reĝino:
Ĉarmaj

Korteganinoj;

Ne kun ceremonia parademo, sed el tuta koro mi adresas
al vi, ho Reĝino de l' Floraj Ludoj, ho Korteganinoj ŝiaj, la
saluton de tiuj, kiuj nun havas la plezuron admiri vian hele radiantan gracion, kaj ankaŭ la saluton de tiuj gefratoj niaj, kiuj
el malproksimaj landoj sopiras al vi, sed tamen spirite ĉeestas

kaj

je viaj

piedoj

respekte

sin klinas.

ĉi

Aŭtoritatoj, reprezentantoj de l Popolo:
Civitanoj de la urbo Vendrell:
Esperantistoj:
Jen—mallonga raporto pri la rezultado de l” konkurso. Tiu
alportis novajn ŝtonojn por konstrui la altan domon de la

Esperanto-literaturo,

la
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skeptikeco

aŭ

kiu

iam

indiferenteco

certe

de

mondon,

la

mirigos

nekredantoj

nunaj

je

malgraŭ

la spi-

de l! Zamenhofa kreaĵo.
Mi devas rimarkigi, ke nur la du premioj pri traduko el kataluna lingvo estas konkursitaj kaj gajnitaj de katalunoj: ĉiuj
ceteraj premiitoj estas alilandaj. Se ni atentas, Erom tio dirita,
rito

ke

ĉiuj

membroj

de

l” Juĝantaro

kaj

la plej

donacintoj

multaj

de premioj estas katalunaj, ni rajtas aserti ke nia lando, same
en la nunaj Floraj Ludoj kiel en la pasintaj, malavare kontribuis
al la valorigo de Esperanto kaj sekve nuligas la mezepokan riproĉon: “l'avara poverta di Catalogna”.
È

ORIGINALAJ

I:

TEKSTOJ,

POEMO

ORDINARAJ

TEMOJ

KANTANTA

AMON.

Premio de “Kataluna Esperantista Federacio”.
Dek-kvin amaj poemoj estas ricevitaj. El ili, kvin estas aparte
rimarkindaj. La premion kaj kune la Naturan Floron la Juĝantaro unuanime aljuĝis al la verko m-ro. 57, titolita: “Nur ami
kaj diri la vortojn de )]” amo”, Ĝi estas naŭstrofa versaĵo, tre
inspirita kaj plene korekta, originala de samideano, ĝis nun ne

konita de ni, kiu certe fariĝos unu el niaj plej bonaj poetoj. Li
el Wyszgrod (PoSWIETOSZEWSKI,
estas S-ro. ROBERT

lujo).

Sro. Delfi
Swietoszewski

Dalmau,
stariĝas

la poeto Sro.
la versaĵon:

reprezentanto de
kaj bele deklamas

AMI...
Moto: Nur

Robert

NUR

de

ami

l'amo.

kaj

diri

(Maria

la vortojn

Baŝkirceva).

Nur ami kaj diri la vortojn de l' amo!
Nur ami kaj esti amata!
Nur diri kaj aŭdi la vortojn el flamo,
Ĉar koro je flamo malsata.

Nur

diri kaj

aŭdi

la vortojn

karesajn,

Subtilajn, velurajn, muzikajn,
La vortojn preĝantajn, silentajn,
Sekretajn, misterajn, mistikajn.

EA

promesajn,

NN

'
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Nur ami kaj diri la vortojn aromajn,
Kolorajn, delirajn, pasiajn,
La vortojn sentplenajn, elkorajn, nehomajn,
Dorlotajn, mielajn, radiajn;
La vortojn ĝisnune diritajn nenie,
Plenplenajn de rava emfazo,
Igantajn sin senti beate, ebrie,
En ia fabela ekstazo.
Nur ami kaj pri sia
Kaj pri tuta mondo
Nur ami —kaj plue
Nur ami —kaj tion

amo ripeti,
forgesi,
nenion jam peti,
konfesi!

Nur ami! la amon ensorbi, enspiri,
Nur amon inspiri kaj senti,
Oferi la amon kaj amon altiri,
Oferi sin mem, sakramenti.
Ĉar ĉio alia sur ter” kaj ĉielo—
Sensenca stultajo kaj vano,
Malvero, mensogo, fiaĵo, malbelo,
Fikcio kaj fatamorgano!

Krom amo nenio valoron posedas,
La vivo sen am' estas morto;
Nur am” unusola la koron obsedas,

Ĉar amo

—feliĉo

kaj

forto.

Do —ami kaj sole pri Amo paroli!
Do —ami kaj tion konfesi!
Nur ardi kaj fajri, kaj bruli, kaj boli,
Nur ami kaj... kisi, karesi!
Robert

SWIETOSZEWSKI

Longan aplaŭdadon meritas la vivantaj strofoj de
konstelacio.
rita poeto, nova stelo en nia esperanta
aplaŭdoj ĉesas, la Sekretario daŭrigas sian raporton.

tiu inspiKiam la

La unuan mencion meritis paro de versaĵoj n-ro. 41, la unua
titolita “Ne ĝenu vin”, kaj al ĝi oni aljuĝis samtempe la Eksterordinaran Premion n-ron. 1, de S-ro. Prezidanto de “Kataluna
Esperantista Federacio”. Aŭtoro: S-ro. NIKOLAJS KURZENS,
el Riga (Latvujo).
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go
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La
n-ron.

IND

IJ,

ESPERANTISTO
la Eksterordinaran Premion
Esperantista Federacio”, oni

duan mencion kaj samtempe
2, de la Estraro de “Kataluna

aljuĝis al la konkursaĵo n-ro. 5, konsistanta el tri majstraj poemoj
“Rememore”, “Kristnasko” kaj “Kanto”, Aŭtoro: S-ro. JUUL

KARNAS, el Antwerpen (Belgujo).
Premion
la Eksterordinaran
Trian mencion kaj samtempe
n-ron. 12, de Pastro Joan Guilera;, ĉefparoĥestro de Vendrell, ni
aljuĝis al la konkursaĵo n-ro. 70, konsistanta el kvin poemoj, bele
verkitaj kaj kun tre pasia enhavo. Aŭtoro: S-ro. S. S. MIHAJLOV, el Leningrad (Sovetio).
Fine la Juĝantaro aljuĝis Kvaran mencion al la verko n-ro. 36,
longa poemo titolita “Majaj rememoroj”, tre sentoplena. Aŭtoro;
“Emba”, el Budapest (Hungarujo).

ORIGINALAJ

TEKSTOJ,

II:

AMA

VERKO

Premio de “Kataluna Esperantista Federacio”.
Kvar verkoj alvenis por ĉi tiu temo. Oni premiis

EN

PROZO.

la prozaĵon

n-ron. 65, “La eterna amo”, kiu disvolvas temon naivan sed allogan. Aŭtoro: S-ro. JAKOBO SAPIRO, el Bialystok (Polujo).
TRADUKO DE FRAGMENI CEL”, de la granda poeto

TRADUKITAJ TEKSTOJ, I:
“MAR
TO DE LA TRAGEDIO

kataluna Angel Guimera. Premio de “Kataluna Esperantista Federacio”,
la verko n-ro. 66, lerta traduko de la
Meritis la premion
kvina sceno de la unua akto. La aŭtoro estas nia fervora samiel Barcelona.
SANTMARTI,
HERP
deano Srro. JAUME
TRADUKITAJ TEKSTOJ, II: TRADUKO DE FRAGMENTO DE LA DRAMO “TERRA BAIXA”, de la eminenta dramisto Angel Guimerà Premio de “Kataluna Esperantista Federacio”.
Oni aljuĝis la premion al la verko n-ro 64, traduko de la fina

sceno de la lasta akto de la konata kataluna dramo. Tiu traduko
estas rimarkinde bela kaj fidela. Ĝia aŭtoro estas nia juna kaj age-

ma

kunbatalanto

S-ro

EDUARD

CAPDEVILA,

el Barcelona.

TEMOJ

EKSTERORDINARAJ
III.
Premio

Nur

malfacile

mion al
DUBUS,

BONSTILAN
FARAS
ONI
“KIEL
de “Kataluna Esperantisto”.

du

verkoj

elektis

la

konkuris
pli

la verko n-ro.
el Pamplona.

Mencion

meritas

la

al

bonan.

2.

Fine

tiu

Aŭtorino:

verko

ĝuste pritraktanta la temon.
mond, el Ealing (Anglujo).

ĉi

n-ro.

25,

Aŭtorino:

oni

temo,

F-ino
tre

TRADUKON”.

kaj

la

Juĝantaro

AMALIA

NUNEZ

decidis

interesa,

Sinjorino

aljuĝi

sed

Emma

la

pre-

ne

tiom

L.

Os-
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IV.
NOJ”.

POPOLKUTIKAJ
PRI POPOLKANTOJ
“STUDO
Premio de la Grupo “BARCELONA STELO”,

Polier,

el

Ses tiutemajn konkursaĵojn ni ricevis, el kiuj la plej traia
certe estas la verko n-ro. 67, kiu pritaktas la Estonajn popolkutimojn kaj estas verkita per tre flua, perfekta stilo. Sekve oni
aljuĝas al ĝi la premion. La aŭtorino estas nia estimata Estona
samideanino, veninta en Katalunujon por instrui Esperanton lau
el Tartu (Estonio).
PAHN,
Ĉe-metodo, Fraŭlino ELINJO
La Unuan Mencion kaj samtempe la Eksterordinaran Premion
n-ron. 13, de la gazeto “El Baix Penedĉs”, el Vendrell, oni aljuĝis al la verko n-to. 37, kiu tre interese pritraktas kelkajn
el la plej konataj patrujaj kantoj. Aŭtorino: Sinjorino Margarete
Breslau

(Germanujo).

“Tria Mencio estas alĵuĝita al la verko n-ro. 52, pri “La popola kanto en Japanujo”, kiu nur pro sia mallongeco ne atingis
pli altan lokon en tiu ĉi konkurso. Aŭtoro: S-ro. 8. J. Grenkamp-

Kornfeld,

el Paris.

VIII.
“ETIMOLOGIA
KLARICO
DE
LA
FORMOJ DE MINIMUME CENT GEOGRAFIAJ
ĈEFAJ URBOJ”. Premio de “DALMAU LICEO”,

DIVERSAJ
NOMOJ DE
el Barcelona.

La premion ni aljuĝis al la verko n-ro. 50, kiu, pro sia graveco kaj plena pritrakto de la temo, certe meritas ĝin. Aŭtorino:
Sinjorino EMMA L. OSMOND,
el Ealing (Anglujo).
Unuan Mencion la Juĝantaro aljuĝis al la malpli grava, tamen rimarkinda verko nero. 27. Aŭtoro: S-ro. J. Wĉleminsky, el
Prago (Ĉeĥoslovakujo).

XVI.
TEMO LAUVOLA. Premio de S-ro. Josep Aixela.
Tiun ĉi premion ni aljuĝis al la konkursaĵo n-ro. 47, konsis-

tanta el tri originalaj prozaĵoj, tre interesaj kaj belaj, titolitaj
“Diktado”, “Edziĝo junaĝa, neniam domaĝa” kaj “La veto”, Aŭtoro; S-ro. KARL MINOR, el Hamburg (Germanujo).

EX.
“ESPERANTO,
GRAVA
ILO CE LA UNIVERSALIGO DE LA JURO". Premio de S-ro, Carles Maria Garcia Rodrigo, juĝisto de la urbo Vendrell.
La premion meritis, malgraŭ sia mallongeco, la sola verko alveninta por ĉi tiu temo, kiu vere ebligus longan kaj brilan. pritraktadon. Aŭtoro; S-ro. HENRIKO
GELB, el Varsovio
(Polujo).

XXI.
“TEMO
RELIGIA”, Premio de la revuo “ESPERO
KATOLIKA”,
Ni klasigis por tiu temo nur tri verkojn, kvankam en kelkaj
aliaj same pulsas ia “religia” sento, kaj la premion ni aljuĝis

al la plej bona, n-ro. 7,
malsuprenirus”. Aŭtoro:
derlando).

titolita “Se
S-ro. JOH.

vi disfendus la ĉielon kaj
HARTOG,
el Baarn (Ne-
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XXII.

TEMO

ESPERANTISTO

LAUVCLA.

Premio

de

S-ro.

Prezidanto

Organiza Komitato de la XVIa. Kongreso de KEF.
La Juĝantaro aljuĝis la premion al la konkursaĵo

de Ja

n-ro.

75,

konsistanta el du originalaj prozaĵoj: “Ludwig van Beethoven”
kaj “Sankta Francisko kaj la lupo”. Aŭtorino:; Sinjorino MARIA
SCHOTTL el Munchen (Germanujo).

XVIII.

TEMO

LAUVOLA.

Premio

de

“Casa

Mumbrú".

Oni aljuĝis ĝin al la verko n-ro. 15, originala poemo titolita
“Fluas rivero...” Ĝia aŭtorino estas Fraŭlino AMALIA NUNEZ
DUBUS, el Pamplona,
V.

PACO

TEMO

KAJ

LAUVOLA.

Premio

AMO”.

de

“Esperantista

Societo

Ĉi tiun premion la Juĝantaro aljuĝis al la verko n-ro. 60, “La
terfendegaĵo”,
perfekta traduko de unu el la plej karakterizaj
paĝoj de la hispana verkisto Pio Baroja. Aŭtoro: S-ro. JOSEPH
F. BERGER, el Kŭln (Germanujo).
VI.

TEMO

LAUVOLA.

Premio

RANTO-ASOCIO”.

de

“UNIVERSALA

ESPE-

Ĝi estas aljuĝita al la verko n-ro. 11, traduko de prozaĵo
lado pri la akvomuelejo”,
de
Ludoviko
Zilahy. Aŭtoro:
SPIERER LASZLO,
el Budapest (Hungarujo).

“BaS-ro.

VII.
TEMO LAUVOLA. Premio de S-ro. PAU CASALS.
Ĉi tiun premion meritis la konkursaĵo n-ro. 62, konsistanta el
du originalaj prozaĵoj tre spiritaj kaj bonstilaj: “Sankta Nikolao volis moderniĝi” kaj “Monumento al la nekonata Esperanel Koln (GerF. BERGER,
JOSEPH
S-ro.
Aŭtoro:
tisto”.
manujo).

Premio

LAUVOLA.

TEMO

IX.

de

“LITERATURA

MONDO”.
La premion ni aljuĝis al la konkursaĵo n-ro. 31, konsistanta el
kvar bonhumoraj versaĵoj originale verkitaj: “Tradicio”, “Suflikista saĝo”, “Stultaĵoj” kaj “La spegulo”. Ilia aŭtoro estas S-To.

HECTOR

VERMUYTEN,

el Antwerpen

(Belgujo).

Premio de la Redakcio de “LITELAUVOLA.
TEMO
X.
RATURA MONDO”.
Meritis ĝin la konkursaĵo mro, 19, konsistanta el kvin origina-

laj

prozaĵoj:

mezo”

kitaj.

kaj

“Sunleviĝo”,

“Maro

blua”,

tre

“Miaj

revoj”,

korekte

kaj

“Du

vesperoj”,

kuni plena

inspiro

Eupr

V€t-

Illi estis verkataj de kelkaj amikinoj dek-du, dek-tri kaj dekvar-jaraj, lernintaj Esperanton pere de Ĉe-metoda kurso gvidita
de la konata verkisto Julio Baghy, en Tallinn (Estonio).

LL.

CE

KATALUNA

XI.
NER.

ES ———P——————————
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LAUVOLA.

TEMO

Premio

de

S-ro.

ĉi

JAUME

CAR-

Ĝi estas aljuĝita al la konkursaĵo n-ro. 61, bela traduko de
poemo de la germana Hugo von Hofmannsthal “Idilio, laŭ antikva
vazobildo; centaŭro kun vundita virino sur la bordo de rivero”.
Aŭtoro: S-ro. JOSEPH F. BERGER, el Koln (Germanujo).

XIV.
TEMO
LAUVOLA.
Premio
de la semajna gazeto
“HEROLDO DE ESPERANTO”.
:
Ni aljuĝis ĝin al la verko m-ro, 42, skizo “Pri ĝardeno kaj
malliberejo”, elirinta el la ora plumo de nia malnova amikino
Sinjorino
MARIA
ELWORTHY-POSENAER,
el Antwerpen
(Belgujo).
XV.
TEMO LAUVOLA,
Premio de la Urbestraro de Vendrell.
Ni aljuĝis ĝin al la verko n-ro. 13, la plej grava ricevita nunjare, majstra
traduko
de la kvinakta teatraĵo
de Shakespeare
“Multa maltrankvilo pri nenio”,
Aŭtorino;
Fraŭlino LOUISE
BRIGGS, el Leeds (Anglujo).

XVII.

TEMO

LAUVOLA.

Premio

de

“Casa

Camadas”,

Ĝin meritis la verko n-ro. 69, bonega studo pri “La Estona popolpoezio”, originale verkita de nia estimata samideanino Fraŭ-

lino

ELINJO

XIX.

PAHN,

TEMO

el

Tartu

LAUVOLA.

(Estonio).

Premio

de

“CENTRE

INDUS-

TRIAL”.
Ni aljuĝis ĉi tiun premion al la verko n-ro 39, traduko de “Elegio al la milito”, de la latina poeto Aulo Albio Tibulo. Aŭtorino:
Fraŭlino AMALIA NUNEZ DUBUS, el Pamplona.
Menciindaj estas ankoraŭ la verkoj: n-ro 68 pri “Estona mitologio”, de Fraŭlino Elinjo Pihn; n-ro 55, “Venĝo de urso-patrino”, de S-ro Henriko Gelb, el Varsovio (Polujo); kaj eĉ kelkaj,
aliaj, kies aŭtoroj ne devas malkuraĝiĝi, sed kontraŭe persisti
ĝis kompleta pliboniĝo.
Jen estas, respektindaj gesinjoroj, adorindaj Reĝino kaj akompanantinoj, la laboro plenumita en la nuna jaro de nia jam'longe
vivanta festo.
Kaj nun, antaŭ ol fini mian raporton la ĉeestantoj alilingvaj
permesu ke mi adresu kelkajn vortojn katalune al la progresemaj
loĝantoj de tiu ĉi urbo.

Poble

del

Plau-me

Vendrell:

de dir-vos en la llengua nostra les paraules finals del

meu discurs, que tots heu escoltat pacientment i que molts de
vosaltres no haveu entès: tal benèvola atenció és una prova que
vosaltres i amb vosaltres tot el poble de Catalunya, capiu per-
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la trascendència

de

l'Esperanto

i esguardeu

amb

sim.

patia la nostra tasca de divulgació de la llengua internacional i,
més encara, de l'ideal internacionalista i pacifista,
Potser hi ha en nosaltres una gran dosi de sentimentalisme,
car en aquests temps de lluita de totes les idees i de topada de
tots els interessos,

ens preocupem

d'una

cosa

tan excelsa i—no

ens

avergonyim de dirho—tan utòpica com és l'ideal d'una llengua
internacional auxiliar, que tal volta només interessa directament
aquelles

relació.

persones

que

viuen

en un

medi

d'alta

cultura

o d'intensa

Però les utopies d'avui són les realitats de demà, i l'Esperanto
pot dir-se que és ja una realitat hodierna, puix que, com heu vist,
és possible de fer-hi fins i tot literatura, i si gosem enlairar-nos
una mica i no ens limitem a les coses que es troben a ran de terra,
és perquè tenim el convenciment que en definitiva lluitem per la
gran causa de la cultura, de les coses de l'esperit, d'aquelles coses que, com digué el filòsof no es compten, ni es pesen ni es

mesuren.

I vosaltres, poble del Vendrell, que en mig de les vostres activitats pràctiques heu excellit en la cultura, en l'art, en l'espiritualitat, en tota mena d'ideologies, que heu donat a la nostra terra
grans figures en literatura, en, música i en política—aquella trilogia d'Angel Guimerà, Pau Casals i Jaume Carner—, vosaltres,
Vendrellencs, fills d'aquella raça que uneix el seny a l'ímpetu, no

desconeixeu l'alta significació—i àdhuc honor per a la nostra terra
—que hi ha en el fet que també a Catalunya arribin les inquietuds

de

tota

mena

que

commouen

el

món

el fan giravoltar, vosaltres hereus de la
poble ple de liberalitat, participeu també
d'esperit i sou dignes d'aquells genis del
la nostra renaixença, aquells Ramon Lull
Aribau que somniaren, l'un en la unitat del

i que,

dir-ho

per

així,

tradició gloriosa d'un
de la moderna finor
nostre naixement i de
i Bonaventura Carles
món, i l'altre en Vefec-

tivitat d'una agermanadora llengua universal com la que prediquen
els

esperantistes;

vosaltres,

en

una

paraula,

teniu

el bon

no fer-nos befa, no ens titlleu de folls, no us trufeu
idealisme, no feu ironies a base dun esperit floralesc
casa

nostra

tĉ detractors;

i nosaltres,

de cor el vostre esperit comprensiu
la vostra encaixada. He dit.

els

esperantistes,

i corresponem
Jaume

GRAU

sentit

de

del nostre
que fins a
us agraim

fortament

a

CASAS

Aplaŭdon meritis la Sekretario pro sia bonega raporto, kies
lasta parto en kataluna lingvo tiom entuziasmigis la publikon.
Poste, la prezidanto de la XV-aj. Internaciaj Floraj Ludoj, 810.

Artur Domĉnech Mas, stariĝas kaj legas interesan paroladon, kiun,
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és

pro ĝia longeco hodiaŭ ni ne povas kun bedaŭro aperigi. Ankaŭ
liaj prezidantaj vortoj meritis aplaŭdon de la ĉeestantaro.
Fine parolis la prezidanto de K. E. F., Sro. Sebastia Alberich,
kiu en kataluna lingvo esprimis la admiron de la esperantistoj por
la Vendrell-anoj, pro la intereso montrita al nia afero, kiu tiom
forte sukcesis akiri por si novajn batalantojn en tiu gastama urbo.
Li finas sian elokventan paroladon per trafa klarigo pri la signifo
de

kaj

Esperanto, la dua lingvo de la konsciaj
La Urbestro eldiras la tradiciajn vortojn

la Reĝino

kune

kun

la Amaj

homoj.
“La Festo estas finita”

Korteganinoj

forlasas, meze

de

longa aplaŭdado, la scenejon. Denove sur la strato atendas la eliron
de la gekorteganoj de la Amo kaj Poezio multa publiko, kiu,
kiel ni, certe restis admirita de la beleco de la Reĝino, F-ino.
Regina Riera, kaj de la ceteraj Korteganinoj, Fraŭlinoj Rosalia
Vilanova, Quiteria Vives, Regina Vidal, Maria Martorell, Paquita
Maria
Trillas, Antonia Vives, Carmeta Genĉ, Rosa Domingo,
Grau, Paquita Galofré, Anita Ferrer, Antònia Cumulat, Eaj de la
ĉarmaj pagioj, F-ino, Mercè Marcè Eaj Adela Sendra, Ĉiuj partoprenintaj la Ce-turson de F-ino. Pàhn, Xaj tial junaj esperantis-

tinoj kun

junaj koroj!

INAUGURO

DE

ZAMENHOF-STRATO

Post la okazigo de la brila festo de niaj Floraj Ludoj oni sin
turnis al la strato “Carrer de la Baixada”, kiu estonte estos “Carrer
del Dr. Zamenhof”.
La kantistaro de la societo “La Lira Vendrellenca” malfermas la
solenaĵon per aŭdigo de du kanzonoj. La prezidanto de la O. K.,
Sro. Francesc Guitart, montras per emociigitaj paroloj la dankemon de la esperantistoj el Vendrell al la lokaj Aŭtoritatoj kaj findiras kelkajn vortojn pri la genia personeco de la Majstro. La
urbestro, Sro. Francesc Arbos, diras, ke la inaŭguro de tiu ĉi strato
respondas al la aŭtentikaj sentoj kaj ne al la ĝentilaj konsideroj
de la Urbestraro por la Kongreso ĉar la verko de justeco kaj paco
de Dro. Zamenhof meritas la plej grandan atenton kaj altan honoron de la civilizitaj popoloj.
Tuj post tiuj vortoj, la Urbestro prenas pendantan ŝnureton kaj
detiras la verdan ŝtofon kiu kovras la marmorplaton kun la nomo
de nia Majstro, Forta aplaŭdado kaj vivukrioj sonas en tiu momento.
Sro. Dalmau, en la nomo de la katalunaj esperantistoj, dankas
la Aŭtoritatulojn de Vendrell pro la ĵus inaŭgurita strato kun la
nomo de unu el la homoj, kiu plej multe laboris por la paco kaj
interkompreniĝado de la popoloj. La urbo Vendrell ne nur devas
fieri pro la alinomigita strato, sed ankaŭ devas gratuli siajn re-

—
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x
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pro ilia klarvideco

kaj kompenemo,

kiujn devus imiti

ĉiuj kulturamaj Urbestraroj.
Denove aplaŭdo sonas, post kiu oni iras al la fino de la strato
por| ankaŭ tie malkovri la duan stratplaton.

HONORA
„niza

Post

BALO

la vespermanĝo

Komitato

per

la kongresanoj

honora

balo

kiu

eŝtis regalataj de la Orga-

brile

okazis

en

la salono

de

“Centre Industria!”. Denove ni povis admiri la belecon kaj elegan- .
tecon, ne nur de la fraŭlinoj kiuj pfezidis la Feston de la Floraj Ludoj, sed ankaŭ de la ceteraj fraŭlinoj, pri kies dancemo aliaj
kongresanoj povus paroli, sed ne la raportanto.

ESPERANTAJ

LUNDO,
EKZAMENOJ

6

Je la deka matene okazis la ekzamenoj de profesoreco kaj kapableco. Sidis ĉe la prezida tablo kiel ekzamenontoj, Sro. Jaume Grau
Casas, L: E., Sro. Sebastia Alberich, prezidanto de K. E. F. kaj
Sro. Delfi Dalmau, delegito de U. E. A. en Barcelona, Meritis la
profesorecan diplomon P-ino, Maria Julivert el Vendrell, Sro. Se:
bastia Chaler el Tarrassa, Sro. Josep Alberich el Barcelona, Pastro Frederic Marti el Colonia Gŭell kaj Sro, Eduard Capdevila el
Barcelona. Gratulon al la novaj diplomitaj esperato-profesoroj!

LABORA

-

KUNSIDO

Sub.la prezido de Sro. Sebastia Alberich, oni komencas la kun- :
sidon je la 11. matene kun ĉeesto de 80 federacianoj.
La sekretario, Sro. Josep Alberich, legas la protokolon de la”
antaŭa ĝenerala kunveno, kiu estas aprobata, kaj poste li legas la
„sekvantan Sekretarian Raporton:

RARAJ

KUNFEDERACIANOJ:

Venis la momento raporti al vi pri la agado efektivigita de es
ĉi Direkta Komitato dum unu jaro.

Eble ni ne multon faris kompare al niaj deziroj kaj antaŭplanoj, de kiam ni prenis sur nin la ŝarĝon de la direktado, sed kon-

ŝiderante ke en la daŭro de unu jaro oni povas nur entrepreni relativan laboron malgraŭ plej. granda bonvolemo, mi kredas ke la
: intertempaj novaj paŝoj atingitaj de nia kara Federacio por ĝia
plifirmigo

kaj

lando, estas
kaj plaĉo.

por

sufiĉe

la antaŭenirigo

kontentigaj

kaj

de la esperanta

indaj,

almenaŭ,

movado

en mia

je via sa

.

Mi ne devas ne mencii ĉi tie, ke la du antaŭaj komitatoj vere
multon faris. Ekzemple ili ebenigis plejparte nian irotan vojon

ĉar

ili sukcesis

malgraŭ

ĉiuflankaj. malfacilaĵoj

I
A
E

kaj

plej malbona

Ó

Fzraŭlino
Reĝino

REGINA

de la XV-aj.

RIERA

Internaciaj

Floraj

Ludoj

La Reĝino kaj ŝiaj Amaj Korteganinoj, F-inoj. Rosalia Vilanova, Quitĉria Vives, Regina Vidal,
Paquita Trillas, Antònia Vives, Mercè Marcè, Regina Riera, Adela Sendra, Carmeta Gené, Rosa

Grau,

Paquita

Galoiré,

Anita Ferrer, Antònia

Cumulat,

Maria Martorell,
Domingo, Maria

Supre:
Malsupre:

La scenejo de “Teatre Tivoli”
Parto de la Esperanta Ekspozicio

dum la poezia Festo.
ĉe “Centre Industrial”

"OI0[A
EIMIEN
El

IXSMAZSOLAIAMS

9p
OJUIU(ESŜ

LAHHON

EI

O10fuIS

Vendrell

de

Romitato

Rongresa

Organiza
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financa situacio, restarigi nian ĉefan enlandan organizaĵon kaj rea:
perigi ankaŭ la tradician konatan, nian karan organon “Kataluna
Esperantisto”. Dank” al tio, mi povas diri ke ni trovis la internan
flankon de nia Federacio bone funkcianta, pro kio ni povis -speciale -okupiĝi pri ĝia ekstera flanko kaj pri daŭra propagando de
Esperanto ĉe neesperantistaj medioj.
Grandan propagandon pri nia lingvo kaj la nunjara Universala
Kongreso en Kolonjo ni faris en Barcelona kaj aliaj urboj de
Ratalunujo, per la elmontro en kelkaj kinoj de la Kolonja: filmo
kun. klafigaj

tekstoj

en

Esperanto.

Unuamomente

prezentiĝis

mal-

facilaĵoj por enirigi ĝin en nian landon sen doganimpostoj, sed
feliĉe ni solvis ĉion dank' al la bonvolema helpo de nia bona amiko
kaj samideano Sro. Francisco Azorin, deputito ĉe la Hispana. Parlamento.
Kiel

iam

rapordto. vi

certe

rememoras

pri

inaŭguro

de strato

Dro. Zamenhof en Barcelona. Mi ĝojas sciigi vin ke intertempe
oni inaŭguris samnomajn stratojn en Vic kaj Cassa de.la Selva.
La komitato de- KEF interkonsentis sendi al ambaŭ urbestraroj
gratuldankan leteron pro ilia imitinda ekzemplo de: honorigo al aŭtoro de Esperanto.
Ni decidis fariĝi pagantaj membroj de la grava entrepreno lnternacia Esperanto-Muzeo de Vieno, kies biblioteko enkalkulas jam
pli ol 6.000 esperantajn librojn.
En la Univefsala Kongreso de Parizo, ni nin reprezentigis pere
de Sro. Delfi Dalmau, nia konata pioniro, kaj ankaŭ la raportanto
partoprenis ĝin. La 2. de septembro Sro. Dalmau raportis pri. la
Kongreso ĉe “Ateneu Enciclopedic “Popular” antaŭ multnombraj
ĉeestantoj, Mi ne povas preterlasi la okazon diri ke ankaŭ ĉi tiun
fojon al nia delegito oni malpermesis saluti la, kongteŝon je la
nomo de la katalunaj samideanoj, Pri tiu malagrabla afero oni jam
parolis siatempe sur la paĝoj de“Kataluha Esperantisto” kun alri“lataj komentoj kaj tial mi ne ripetos la samon. Tamen, vi malsupre mi devos reiri al tiu punkto:
Tiu

ĉi komitato

sendis

petskribon

al la: Kataluna

ŝtato

“Gene-

ralitat de Catalunya” per kiu ni petis ke en la novan studplanon
«iun oni: starigos por la kreotaj lernejoj, oni enkonduku la studon
Eaj ke oni -deklaru. ĝian scion
de Esperanto kiel nedevigan ie

atila.

Kaj kion diri pri la granda paŝo farita ĉe Radio? Dank'al niaj
klopodoj ni sukcesis fari daŭran: uzon. de la mikrofono de “Radio
Associació de Catalunya" Ciun dusemajhan lundon nokte dum unu
kvaronhoro, Oni «eĉ iafoje parolis en Es speranto, ekzemple nia 'estona samideanino F-ino Elinjo Pihn Salutis je sia alveno la katalunajn samideanojn. Kromi ĉio ĉi, sur eksterordinara numero de
“Catalunya Radio” ili publikigis la “portreton de nia prezidanto
kune kun propagandartikolo kaj poste omi invitis lin al oficiala
festeno. Pro la bonvolemo elmontrita je nia Federacio kaj Espe-
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ranto, ni certe devas esti tre dankemaj al la direktantoj de Ra- 3
dio Associació de Catalunya. Ni subtenu, do, niailante, iliajn laúdindajn entreprenojn.
Kun Hispana Esperantista Konfederacio ni kontaktis konstante kaj pagis niajn kotizojn. Al la Delegitara Kunsido kiu okazis
la duan de oktobro en Zaragoza, ni sendis nian prezidanton kiel
delegiton.
Franca Societo por Propagando de Esperanto proponis al ni

aranĝon de internacia karavano al Kolonja Kongreso kun partopreno, krom ili, de la Itala Federacio kaj Hispana Asocio.
Se katalunoj deziros profiti de la karavano, ili povas sin
turni al ni por informoj. Vi certe estas informitaj per nia esperanta gazetaro pri la tiel pridiskutita problemo rilate al la nova
organizo de la internacia esperanta movado. Post la nuligo en la
Pariza Kongreso de la Kontrakto de Helsinki inter Universala
Esperanto-Asocio kaj la Naciaj Societoj, tiu projekto pri reorganizo fariĝis pli kaj pli aktuala. Kompreneble, pri tiu grava

afero

KEF

ne

povis

flanke

stari

kaj

devis

kunlabori

laŭpove.

Intertempe fondiĝis Universala Federacio Esperantista kiu anstataŭas la malnovan organismon Internacia Centra Komitato de
la Esperanto-Movado kaj kiu sin etendos sur pli vastaj agadkampoj, laŭ ĝia regularo. UFE sendis al ni la protokolon de la Reorganiza Komitato kun ceteraj dokumentoj kaj petis la aliĝon de
KEF. Ni pripensis la aferon, post kio, pro ia antaŭvidebla konkurenco kun Universala Esperanto-Asocio, kun kiu ni ĉiam havis
tre amikajn interrilatojn, ni povis nur provizore respondi ke ni
principe akceptas la regularon de UFE kaj ke proponojn pri ŝanĝoj ni faros ĝustatempe antaŭ la Kongreso de Kolonjo. Tamen,
por

ekdifini

antaŭinformis

nian

situacion

ke la demando

en

la

internacia

pri nia aliĝo

esperanta

estas

movado,

superflua

ni

se oni

ne konsideras nin kiel Nacian Societon kun plena rajto paroli
kiel nacia delegito en la Universalaj Kongresoj kaj Internaciaj

Konferencoj. Ni aldonis ke pri tiu afero ni volas havi klaran
ideon kaj ke unu fojon por ĉiam ni sciu je kio ni devas nin teni,
ĉar nia embarasa situacio ne plu povas nek devas ekzisti. Poste
ni diris ke nur la Kongreso de Vendrell rajtos decidi kia devos
esti nia definitiva sinteno antaŭ la movado kaj UFE. Al ĉio-ĉi,
UFE respondis ke ili konsideras nian organizaĵon kiel memstaran kaj apartan societon kaj ke ili atendas niajn decidojn de Vendrell. La 19. de majo okazis en Genevo kunveno de U. E. A. kaj
Naciaj Societoj, kunvokita de UFE. Bedaŭrinde ni ne povis sendi
deleĝiton, sed ni petis la Francan Societon ke ili bonvolu repre-

zenti nin. Lasthore mi informiĝas ke la Konferenco
kaj ke oni alprenis decidojn cele al unuecigo de

nacia

esperanta

ganismoj

povas

movado.

fandiĝos

antaŭdiri,

ke

en

unu

ŝajne

Ne

plu

solan,

oni

ekzistos

Mankas

alvenis

al la

dualismoj

al

mi

tiel

bone sukcesis
la tuta interĉar

detaloj,

dezirata

ĉiuj

sed

solvo.

or-

mi
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Mi nun parolos pri la Ĉe-kursoj, dank' al kiuj ni sukcesis iom
revigligi la movadon. Instigite de la laboro plenumita de la antaŭa komitato tiurilate, ni venigis la lertan profesorinon F-inon
Elinjo Pihn el Estonujo. Tion ni ŝuldas plejparte al la malgranda
kapitalo kiun ni povis starigi dank” al malavaremo de kelkaj samideanoj. De januaro F-ino Pahn troviĝas inter ni kaj donis jam
kelkajn kursojn kun rimarkinda sukceso. Sur “Kataluna Esperantisto”, precipe sur la numero marto-aprilo, ni raportis pri la bona
marŝo de la kursoj. Mi diru nur, ke post tiu de Vendrell, kiu
ĵus finiĝis antaŭ la kongreso kun partopreno de 72 lernantoj, estas aranĝita unu en la grupo “Nova Sento” kaj alia en “Ateneu
Polytechnicum” de Barcelona. Aliaj sekvos en Girona, Manresa,
kaj Tarrassa. Ni volis organizi kurson por instruistoj ĉe “Casal
del Mestre” sub la aŭspicoj de la “Generalitat de Catalunya”,
sed malgraŭ niaj multaj paŝoj kaj klopodoj, ni ne povis sukcesigi la aferon, kvankam komence ni havis la esperon envojigi
ĝin. Mi tre bedaŭras tion konfesi al vi kaj precipe al F-ino Elinjo
Pahn, kiu kunhelpis nin kaj havis grandan intereson por ĝia eiektivigo.
En la lasta Ĝenerala Kunveno oni pritraktis la eblecon organizi en Barcelona la Universalan Kongreson de Esperanto en
1935. S-ro. J. Gili Norta, nuna vicprezidanto de KEF., tiam raportis pri la stato de sia korespondado “kun la Direktoro de Internacia Centra Komitato. Laŭ ĝi volonte oni akceptus Barcelona kiel kongresurbon por la jaro 1935, ĉar ne estis alia kandidato. Nu! Ĉiuj ĉeestintoj zorge konsideris la necesajn fortojn
por antaŭenirigi similan entreprenon. Ili sugestis ke la eniranta
ĉiujn esperantistajn grupojn en Katadevus reanigi
komitato
lunujo, organizi paroladojn, revigligi la movadon, t. e. rekonstrui KEF por ke ĝi fariĝu denove forta kaj laborkapabla kiel antaŭ la diktatora reĝimo. Sekve de tio, ni informis al I. C, K.,
ke ni firme subtenas la inviton por Universala Kongreso en 1935,
sed kun la rezervo sciigi ilin pri la definitiva akcepto post unu
jaro. Al tio, I. C, K. respondis ke kiel jam antaŭsciigite al Sro.
Gili, nia invito estas en unua rango. Sed jen, ĉar intertempe Hispana Esperanto-Asocio ankaŭ petis la okazigon de tiu kongreso
en Madrid, ni esprimis! al I. C. K. plenan submeton al iliaj decidoj. Ni aldonis, ke se por la bono de nia movado estus pli oportune akcepti la inviton de Madrid, ni tre volonte alportus nian
helpon al tiu organizaĵo kiu prenos sur sin la organizan taskon.
Se la invito de Madrid prosperus, tiam ni volus havi la rajton
organizi antaŭ-aŭ postkongreson. Tio donus al ni ankau okazon
labori por Esperanto en Katalunujo. Jen kiel staras la afero pri
la Universala Kongreso. Cetere, tial ke en la tagordo de la ho
diaŭa kunsido estas fiksita tiu punkto, tie ni povos doni ankoraŭ pluajn detalojn, kiel ekzemple niaj paŝoj faritaj tiurilate ĉe
la diversaj grupoj de Barcelona kaj pioniroj de nia movado en
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lando.

Tiu

ĉi

kongreso
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devos

decidi,

do,

ĉu

ni

volas

aŭ

ne

la Universalan Kongreson en 1935,
Kaj pri la kongreso de Vendrell, nun okazanta, kion mi povas
diri al vi, se ĉio ja staras rave antaŭ viaj okuloj. Konforme al
viaj kaj niaj deziroj, ni tre streĉis niajn fortojn por reorganizi
niajn tradiciajn kongresojn kaj internaciajn florajn ludojn. Jen
vi povas konstati kaj tuŝi mem la fruktojn de nia laboro tiusence. Feliĉe ni trovis en Vendrell aron da gesamideanoj, kiuj, instigitaj de ni, riskis preparon de kongreso kaj iloraj ludoj, pruvante per tio, la fervoron, kiun ili sentas por Esperanto, kaj sin
donemon por nia kara Federacio. Ilin devas danki ĉiu konscia
kataluna esperantisto, ĉar per okazigo de ĉi tiu kongreso, la unua
post kelkjara interrompo pro kaŭzoj de vi ĉiuj konataj, nia movado

refloras,

ĝi

eniras

denove

en

sian

normalan

antaŭeniran dis-

volviĝadon.
Tro longa fariĝus ĉi tiu raporto, se mi devus ankoraŭ priskribi aliajn taskojn plenumitajn de la komitato. Mi diru nur, ke
ni faris paroladojn en esperantaj grupoj de Barcelona, Vendrell,
Sabadell, Vic, Manresa, k. t. p. Regule ni sendis notojn pri Esperanto al la ĵurnaloj kaj admonis letere multajn samideanojn
labori daŭre por nia afero, Lastatempe la nombro de niaj federacianoj kaj abonantoj
de nia organo
pligrandiĝis kontentige.
Kiel fincito estos interese sciigi vin ke la entuziasma ĵus fondita grupo de Vic “Esperantista Grupo”, same kiel aliaj grupoj

ne

malpli

viglaj,

promesis

sian aliĝon

al KEF.

Jen, estimataj kunfederacianoj, la tasko farita
mitato dum la jaroj 1932-33. Ni celis multon, sed
multon. Maro ja estas gutaro.

Josep

Post

legado

de

tiu

ĉi

Sekretaria

ALBERICH

Raporto,

per aplaŭdo, la kzsisto, Sro. Jaume Herp,
laŭ kiu restas en kaso 255'20 pesetoj.

kiun

de ĉi tiu koni tralis mal.

JOFRE.

oni

aprobas

legas la bilancon 1932-33,

Tuj oni transiras al la Ĝeneralaj Aferoj, kies diskutado donas
jenajn decidojn:
Ke la nova eniranta estraro de KEF agu plenlibere ĉe la prok-

sima kunveno de delegitoj de Hispana Esperantista Konfederacio kiu okazos en Zaragoza, Same oni rajtigas la estraron de
KEF por estontaj intertempaj kunvenoj de tiu ĉi organismo.
Oni interkonsentas aliĝi definitive al la nova plilarĝigita Universala Esperanto-Asocio kiu stariĝis sekve de la Konferenco okazinta la 19. de majo en Ĝenevo inter Universala Federacio Esperantista,

Universala

Esperanto-Asocio

La aliĝon oni kondiĉis jenmaniere:

kaj

la

Naciaj

Societoj.

subteno de la vidpunktoj, kiujn

o—
—
——E—————————————
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la komitato de KEF. komunikis al UFE rilate la rajton de naciaj minoritanoj aliĝi sendepende al la nova organizo.
Meze de granda entuziasmo oni decidas akcepti la Universalan Kongreson de Esperanto en 1935, por kio momente oni starigas jenan organizan komitaton; Dro, Torres Carreras, honora
prezidanto, Profesoro Delfi Dalmau, prezidanto kaj Sro. Jaume

Grau Casas, sekretario,
Laŭ propono de Sro.

Chaler, oni eldonos en baldaŭa tempo
novajn esperantajn gramatikon kaj vortaron en kataluna lingvo,
ĉar antaŭaj lernolibroj kaj vortaroj elĉerpiĝis kaj krome laŭlingve ne konformaj al nuuaj tempoj. Por la plenumo de ĉi tiu granda
kaj grava tasko, cele al pli granda antaŭenpuŝo de la movado en
nia lando, oni elektas Sron, Jaume Grau Casas, kies altvaloran
kompetecon neniu pridubas.
Proponite de Sro. Dalmau, ĉiuj ĉeestantoj esprimas per tondra aplaŭdado sian ĝojon kaj dankemon al la Loka Kongresa
Komitato pro la bona organizo kaj disvolviĝo de la festoj de
nia Kongreso.
Oni fermas la kunsidon je la unua posttagmeze,

OFICIALA

FESTENO

En granda ĉambro de “Hotel del Centre” okazis je la tria
la Festeno de la Kongreso. La Reĝino kaj ŝiaj Korteganinoj
sidas ĉe la prezida loko de la longa tablo, kium okupas 60 personoj. Apud la Reĝino sidas la reprezentanto de la laŭreata poeto

kaj la Urbestro de Vendrell. La ceterajn Korteganinojn akompanas la membroj de la O. K. kaj K. E. F. La menuo konsistis

el kelkaj tre bone preparitaj pladoj. Ĉe la momento malŝtopi la
ĉampanon, la prezidanto de la O. K., Sro. Guitart, dediĉas sian
toston al la Reĝino de la Festo, al la Aŭtoritatuloj kaj al la
propagandistoj de Esperanto, kies antaŭenpuŝon en Katalunujo
li forte deziras por la plej brila okazigo de la Universala Kongreso en Barcelona. La Urbestro diras, ke de post kiam li estas
la reprezentanto de Vendrell ankoraŭ li ne sentis sin tiom emocie kiel nun, pro la ĉarmo de la festo kaj simpatio de la ĉeestantoj.
La reprezentanto de la gajninto de la Natura Floro, Sro. Delii

Dalmau, tostas al la Reĝino kaj al la beleco de ŝiaj Korteganinoj kaj parolas pri siaj klopodoj enirigi Esperanton ĉe intelektaj

medioj. Longa aplaŭdado eksonas kiam la Reĝino stariĝas kaj
per emociigita voĉo dankas ĉies ĝentilaĵojn, Sro. Jaume (Grau,
L. K., faras interesan paroladon, kiu estas plena de entuziasmo
por Esperanto, kaj li esperas, ke la dua lingvo venkos en baldaŭa
tempo. Sro. Joaŭ Gili, vicprezidanto de K. E. F., parolas pri la
impresoj ricevitaj en antaŭaj kongresoj, kaj li diras, ke ĉio tre
agrable

restos

en

lia

memoro.

Fine

parolas

la

prezidanto

de

——————
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HX. E. F., Sro. Sebastià Alberich, kiu esprimas sian ĝojon pro
la bone sukcesintaj festoj de la Kongreso, pri kiu la esperantisbone

rememoros

FERMA

KUNSIDO

toj

aplaŭdo

Longa

dum

kronas

sia

vivo.

vortojn

la lastajn

de

la Prezidanto.

Oni malfermas la kunsidon je la kvina posttagmeze, sub la prezido de Sro. Sebastià Alberich,
Sro. Jaume Grau rekomendas ke oni disvastigu la Eonatan "Ruĝa Broŝuro” ĝis kiam la de li verkota gramatiko estos preta.
Laŭ propono de Sro. Guitart, oni decidas danki la urbestraron de Vendrell pro la subteno kiun ili donis al la Kongreso.
Sro. Comella diras ke oni devas uzi ĉiajn rimedojn por pligrandigi la liston de abonantoj de Kataluna Esperantisto kaj aldonas ke siavice li sukcesis varbi rimarkindan nombron de abonantoj en sia urbo Vic.
F-ino Maria Julivert proponas kelkajn ŝanĝojn ĉe la enhavo
de Kataluna Esperantisto, por ke ĝi fariĝu interesa al novaj var-

bitoj.

Sro. Eduard Capdevila, redaktoro, promesas iel ajn
la sugestojn faritajn de F-ino Julivert.
Laŭ propono
de Sro, Grau, oni esprimas „dankemon
Eduard Capdevila, redaktoro de Kataluna Esperantisto,
meritinda laboro en la redaktado de la gazeto.

li

Sro. Capdevila eldiras dankon kaj
ricevis konstante kunlaboradon.

esprimas

ke

de

plenumi
al

Sro.

pro

Sro.

lia

Grau

Oni akceptas proponon de Sro. 8. Alberich, laŭ kiu la kongreso decidas aliĝi al la Kataluna Komitato Kontraŭ la Milito.
Kiel kongresurbon por la venonta jaro oni proponas Ripoll.
Sroj. Dalmau kaj Comella faros la necesajn paŝojn ĉe la samideanoj de Ripoll,
F-ino Elinjo Pihn esprimas sian dankon al la Komitato de

KEF., por la konstanta subteno kiun ŝi ricevis de sia alveno
Katalunujo por doni kursojn laŭ la sistemo Ĉe.

en

Estas elektata jena estraro por 1933.-34; Prezidanto, S. Alberich Jofre; vicprezidanto, Joan Gili Norta; sekretario, Eduard
Capdevila; vicsekretario, Rafael Gisbert; kasisto, Jaume Herp;
kalkulisto, Manuel Rodellar; bibliotekisto, Josep Alberich; voĉdonantoj, Ramon Soler kaj Josep Banet.
Oni fermas la kunsidon je la 18.30 per komuna kantado de
nia himno.

DE

F-INO.

ELINJO

interesa

prelego

okazis

PRELEGO
Tiu

drellenca”

antaŭ

multa

publiko.

PAHN
en

La

la

salono

konata

ESTONIO

PRI
de

“La

Lira

Ĉe-instruistino

Ven-

bone
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kaj interese disertaciis pri sia hejmlando, kies originon, historion kaj literaturon Ŝi mirinde rezumis en la daŭro de unu horo
kaj duono. Ĉe la fino, la publiko atente aŭskultis kelkajn diskojn
kun estonaj popolkantoj,

LUNDO,
EKSKURSO

AL

SANTES

CREUS

5
KAJ

POBLET

Du grandajn omnibusojn okupis la kongresanoj kiuj .ekskursis por la tuta tago al la pentrindaj lokoj, kie staras la du famaj
kaj vizitindaj monaĥejoj,
Malfacile estas raporti pri la grandiozeco de ambaŭ monaĥejoj, kiuj gardas en siaj monumentaj
tomboj mortintajn korpojn de la iamaj katalunaj reĝoj. Viziti tiujn lokojn estas duonKonatiĝi kun la historio de Katalunujo.
Oni tagmanĝis en bele situita hotelo el Espluga del Francoli,
Poste regis gajeco kaj bonhumoro inter la ekskursantoj, kiuj je
la kvara ekveturis al Vendrell tra malsama vojo.
Kelkajn minutojn antaŭ la 7. oni alvenis al Vendrell kaj tuj
ĉiu

kongresano

prenis

sian

valizon

kaj

iris

al

la

stacidomo,

atendis multaj Vendrell-anoj por adiaŭi la forveturontojn.
La vagonaro proksimiĝas kaj manpremoj, gratuloj, dankoj

kie

okazas sur la perono. La vagonaro ekmoviĝas kaj sonas diversaj
vivukrioj dum ĉiu agitas sian ĉapelon aŭ poŝtukon, Lastaj “Vivu
Vendrell" kaj “Ĝis Ripoll” flosas en la aero kaj perdiĝas inter
la bruado de la malproksimiĝanta vagonaro.
Denove en la urbo, en la hejmo, en la proza vivado...

ALIAJ
Esperanta
Lunde

FESTOJ

Meso
okazis,

je

la naŭa,

en

la paroĥa

preĝejo

la

anoncita

meso kun- esperanta prediko, sub la zorgo de pastro Marti Albanell, kiu glosis la citaĵon “Amu vin reciproke” de Sankta Johano

Apostolo.

Tiu

temo

disvolviĝis

per

fluaj

de pastro Marti, kiu poste, pro lia interesa
vis gratulon de multaj samideanoj.
Kunveno

de

kaj

fratamaj

prediko,

paroloj

merite

rice-

Liberpensuloj

En la sidejo de “La Lira”, matene je la deka, okazis la anoncita kunveno de liberpensuloj kun partopreno de dudek-sep gesamideanoj. Okazis viglaj diskutoj inter la. diversaj ĉeestantoj kaj
oni decidis, ke kun la Kongresoj
veno de la liberpensuloj,

de

KEF.

regule

okazu

la kun-
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Oni

plenan

interkonsentis

neŭtralecon

ĉe

rekomendi
la

okazigo

al la komitato
de

Kongresoj

de

por

la Federacio
eviti

la kri-

tikon kelkfoje pravan de diversaj samideanoj.
El la diversaj deziresprimoj akceptitaj ni citu la dokumenton
adresitan al la kataluna registaro kun la peto ke la laikaj leĝoj
estu severe plenumigitaj kaj ke la bapto de senkonsciaj infanoj
estu malpermesata. La dokumenton subskribas Joan Serres, Joan
Comadran, Pilar Molins, Maria Molins, Delfí Dalmau, Josep Ma.
teu, Manuel Nin, Ramon Giménez, Amadeu Pujol, Jaume Grau
Casas, Jaume Mercè, Sebastià Chaler, Ramon Soler, Jaume Pruna, Josep Montseny, Eduard Capdevila, Josep Alberich, Anselm
Pi, Ricard Alberich, Josep Pibernat, Pere Casanellas Eaj S. Alberich Jofre.
Vermuto

de la Okulvitruloj

Tiu vermuto ankaŭ
ciala Festeno. Laŭ la

okazis lunde, antaŭ la okazigo de la Ofiregularo de tiu vermuttrinkado, nur per-

sonoj kun okulvitroj povas ĝin partopreni, sed la tradicia ruzemo
de kelkaj fraŭlinoj solvis ies mankon, Kelkaj okulvitroj el papero ripozis sur multaj nazoj, kaj tial, ke la regularo ne parolas
pri falsaj okulvitroj, oni devis ilin vole ne-vole akcepti.
Amuza

Post

Vespero

la fino

de

la kongresaj

taskoj,

la multflanka

agemo

de

la kongresanoj improvizis tiun Amuzan Vesperon, kiu konsistis el
dancado de la esperanta danco “La Rondo”, kiun antaŭ la vespermanĝo estis instruinta al la kongresanoj Sro, Montserrat. Aliaj
amuzaj ludoj distris la ĉeestantojn ĝis noktomezo.

AL

ESPERANTAJ
Pro

REDAKCIOJ

nesufiĉa

loko

KAJ

ENGELS

en

la kolonoj

de

KAJ

ELDONEJOJ

“Kataluna

Esperantisto”

ni ne povas publikigi laŭ la konvena frua tempo ĉiujn recenzojn
de la ĝis nun aperintaj esperanto-libroj. Estas ja tiom multaj!
En la sekvontaj numeroj de KE ni dediĉos pli multajn paĝojn
al la Bibliografio, kaj ni esperas, ke ĉiuj aŭtoroj kaj eldonejoj
ricevos baldaŭ plenumon de iliaj sendaĵoj.
Jen listo de la aperontaj recenzoj:
VORTOJ
DE
PROFESORO
CART, MR. TOT
ACETAS
MIL OKULOJN,
JANE EYRE, ORIGINALA, VERKARO
DE
DRO. ZAMENHOF,
HISTORIO
DE KRISTO, ESTONA ANTOLOGIO,
HUNGARA
ANTOLOGIO,
KIKI, ETERNA
BUKEDO,
LA
VOJO
RETURNE,
LINGVO-STILO-FORMO,

MARKS

PRI

RELIGIO,

LA

AMO

EN

LA
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A LA SENYORETA REGINA RIERA, REINA DELS
JOCS FLORALS ESPERANTISTES DEL VENDRELi
1 A LA SEVA CORT D'AMOR
Regina, que amb la vostra gentilesa
els mostres Jocs Florals heu presidit:
admirem i estimem vostra bellesa, ,
vostre record no el marcirà l'oblit.
I vosaltres, gentils amigues seves,
que la seva hermosura reflexeu:
rebeu l.amor de les paraules meves
i l'homenatge de la meva veu,
Que perduri el record d'aquesta festa
per sempre al fons de tot del vostre
i que la joia d'aquest dia resti
com ram de flors eternament florit.

Jaume
(Improvisació
PREU

UE

EE

AL RE

RE

durant

TI PSOE TIETO

pit,

GRAU

CASAS

el banquet.)
VE TA ET

PREA

EL

NS

P

LE

JARO DEKMIL, BUDAO, REZULTOJ DE LA UNUA KVINDE
PERCEPTOJ
LA REGANTAJ
KONTRAŬ
JARPLANO,
WORTERBUCH
NOVELOJ,
ĈINAJ
PUNO,
KAJ
KRIMO
ESPERANTOWORTERBUCH
DEUSTCH - ESPERANTO,
DEUSTCH, DUDEK-KVARA UNIVERSALA KONGRESO DE
ESPERANTO, VOCABULARI FRANCES-CATALA DEL CURS
FRANCES, LA UNUA
DE CONVERSACIĜO LINGUAPHONE
SUPLEMENTA LEGOLIBRO DE ESPERANTO, TRA LA SODE LENINISMO.
VAĜA KAMĈATKO, FUNDAMENTOJ

IMPORTANT
Car són molts els que volen posseir fotos com les que publiquem en aquest número, preguem els interessats es serveixin €8criure a la nostra Redacció per tal d'enterar-nos quines i quantes
fotos desitgen de les reproduides, a l'objecte d'encomanar-les al
fotograf de Vendrell,
El plaç d'admissió de comandes fineix el 30 de setembre pròxim, i en el vinent número farem conèixet a cada un dels interessats l'import de llur encàrrec.

III

III

I

dr
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BIBLIOGRAFIO
RESPONDOJ
AL EKSTERSOVETIAJ ATEISTOJ, de Em.
Ĵaroslavskij. Moskvo, 1932. Eldonis: Centra Konsilantaro de Unio
de Militantaj Ateistoj en USSR.
32-paĝa broŝuro, tre bone redaktita kaj presita, kiun oni legas
kun streĉita intereso.

ESPERANTA

TEKNIKA

MEDICINA

VORTARO,

verkita de

D-ro Briquet, el Lille. Eld. de “Internacia Medicina Revuo”, 255,
Av. du Longchamps, Bruxelles, 1932.
Libreto 359-paĝa, kun 3675 medicinaj terminoj. Verko vere giganta, pro kiu oni devas varme gratuli doktoron Briquet. Ĝi - certe
estas unu el niaj plej bonaj fakaj vortaroj.
LA KONFLIKTOJ EN MANĈURIO KAJ ŜANHAJO. Pri la
agado de U. H. A. en Ĉinujo. Kameoka, 1932. La agado de Universala Homama Asocio en Ĉinujo eble estis bona, sed tiu broŝuro
50-paĝa ne ŝanĝis nian opinion, ke en la Manĉuria afero pravas
la ĉinoj kaj ne la japanoj.
DE
INTERNATIONALE
TAAL
HET
VRAAGSTUK
EN
ZIJN OPLOSSING.
Broŝuro eldonita de Belga Esperanto-Instituto, Antwerpeno, 1932, enhavanta la konatan “Esenco kaj es-

tonteco de la ideo
dukon de Willy de
LA LANGUE

de lingvo
Schutter.

internacia”

INTERNATIONALE.

SOLUTION. Sama
de Maur. Jaumotte.

eldono

de

B.

E.

I.

kaj

ĝian

flandran

LE PROBLEME
sed

kun

franca

tra-

ET SA

traduko

ESSENZA E AVVENIRE DELL' IDEA D' UNA LINGUA
INTERNAZIONALE. Itala traduko de “Esenco kaj estonteco...”,

farita de D-ro. P. C. Monti, kun tre lerta antaŭparolo kaj noto
de Inĝ. Rinaldo Orengo. Dua eldono de “Riviste Italiana di Esesperanto”, Udine.
Ni vidis tradukojn de la dirita propagandilo en lingvoj angla,
bulgara, flandra, franca kaj itala. Kiam ni havos katalunan tra-

:

dukon?

1932 DE LA S.
ANNUAIRE
Broŝuro 16-paĝa. Prezo: 1 franko.

F.

p.

l. p.

d. E.,

Paris,

1932.

redaktata de
NOVELBIBLIOTEKO,
ESPERANTLINGVA
Leono Vienano. N-ro 1. “Eksiĝo”, de Naum Jeruŝalmi. Traduko
el la hebrea. Eld.: N. Szapiro, Varsovio. Interesa novelo kaj
bonega

traduko.

aj
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Eldo-

nis: C. Bermejo, Stma. Trinidad, 7, Madrid, 1931. Prezo; Pesetoj 2,50.
Broŝuro 112-paĝa. La plej bona Esperanto-lernolibro en hispana

lingvo, kiun ni vidis ĝis nun. Ni kore gratulas samideanon Rafael
Inglada, kiu, ni supozas, estas filo de la akademiano Vicente Inglada Ors.

VAGABONDO
KAJ SINJORINO, de Walter Kloepffer. Romano tradukita el la germana lingvo de Ludwig Goppel. Broŝurita kaj duontole
bindita. Amplekso:
204-paĝa.
Formato:
20
cm. X 14 cm. Prezo por la bindita ekzemplero gmk. 4.40 kaj por
la broŝurita gmk. 2.80, Eldonejo: “Heroldo de Esperanto”, Briisseler Str. 94, Kŭln, Germanujo.
Tre bela eldono, en libra formo, de romano jam aperinta kiel
felietono.
POL-POMERANIO, de K. Smogorzewski. El la franca trad.
S. Grenkamp-Kornfeld. Kun 22 kartoj entekste kaj 4 plurkoloraj
ekstertekste. Eld. “Esperantista Voĉo”, Jaslo, Polujo.
S-o Kazimiro Smogorzewski, eminenta politika publicisto, aperigis tre interesan libron en franca lingvo st. Pomĉranie polonaise.
Ŝajnis utile, ke tia grava verko pritraktanta tiom aktualan problemon aperu ankaŭ en esperanto. Tiel aperis mallongigo de tiu
verko en la traduko de eminenta esperantisto S. Grenkamp;
la
libro fariĝas alirebla al ĉiuj sferoj, kiuj ne scipovas la francan
lingvon.
En ĝi la aŭtoro resumas klare la historiajn, moralajn kaj ekonomiajn pravojn, sur kiuj bazis sin la Pac-Konferenco kaj kiuj
decidis al redono de Pol-Pomeranio (pole: Pomorze), de tiu malnova pola marprovinco, al Polujo. Tiu ĉi solvo estis konforma al
la volo de la loĝantoj, kies plimulto ĉiam estis pola kaj kiu atingas
nun 91 92.
Dum la Pac-Konferenco ne nur Clemenceau, sed ankaŭ Prezidanto Wilson kaj Lloyd George konvinkiĝis, ke “libera kaj sekura aliro al la maro” por la pola ŝtato estas necesa, se ĝi devas
resti sendependa kaj vivipova. La pola-germanaj limoj estis faritaj kun la plej granda prudento kaj justo. La fina decido okazis
nur post longa 4-monata diskutado kaj ekspertado.
En tre kurioza ĉapitro la aŭtoro montras, ke en la mondo
ekzistas pli ol dekkvar “Orientaj Prusioj” kaj pli ol dudek “koridoroj”.
Estis ankaŭ necese demonstri la gravecon de la aliro al la
maro por Polujo el ekonomia vidpunkto. La aŭtoro faras tion en
tre detala ĉapitro.
Tiu objektiva ekspozo de la aŭtoro, kiu apelacias al bonfidaj
homoj per logika argumentado, ne povas lasi ilin sen favora im-

preso.

por
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kiuj forprenus de
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kaj politika sendependo,
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senĉesaj nejustaj deziroj de reviziismo,
la esencan garantion de ĝia ekonomia

sed per sincera kunlaboro al la plibonigo

de la nuna kriza situacio kaj per morala malarmado, oni povos
doni al Eŭropo kaj al tuta mondo la plej bonan garantion por la
paco kaj prospero.
Post legado de tiu interesa libro, oni havas senton de simpatio
al Polujo.
DANCU, MARIONETOJ, de Julio Baghy. Dua eldono.
Originalaj rakontoj, premiitaj de la Akademio. 176 dense presitaj paĝoj, 11. 5 x 15. 5 cm. Kun dukolora kovrilo. Broŝurita P.
3.80, tolbindita kun la portreto de la aŭtoro kaj faksimila letero
de li P, 8. Aldonu 10 94 por sendkostoj. Eldonis Literatura Mondo,

Budapest,

IX.

Borŝros

tér 6.IV.11,

El ĉiuj noveloj de tiu volumo, la plej bona certe estas la unua;
“Dancu, marionetoj”, kiun timemaj spiritoj eble trovos malmorala. Sed en ĝi, kaj en la aliaj noveletoj, pulsas la granda koro de
granda verkisto. La lingvaĵo de Baghy estas miriga. Ni devas
riproĉi nur kelkajn nenecesajn neologismojn. Ekzemple, li skribas: Ne darfas fajfi, anstatau “ne decas fajfi”, formo tute klara,
klasika kaj taŭga.

LINGUAPHONE

CONVERSATIONAL

COURSE-ENGLISH

kaj VOBACULARI
ANGLES-CATALA DEL CURS DE CONVERSA LINGUAPHONE
ANGLES I 30 LLICONS DE GRAMATICA ANGLESA AMB
LLISTA DELS VERBS
IRREGULARS, la lasta redaktita de nia agema samideano Delfi Dalmau,
kiu certe faris la plej bonan lernolibron pri angla lingvo por
katalunoj. Eldonis: The Linguaphone Institute, Barcelona, carrer
de Valĉncia, 245. Tiu Instituto, kiu instruas samtempe per gramofondiskoj kaj per libroj, eldonis kurson ankaŭ pri Esperanto.

RAPORTO
1931. Broŝuro

grava

asocio

PRI LA AGADO DE U. E. A. DUM LA JARO
74-paĝa, kun detalaj informoj pri la vivo de la

por

aplikado

LERNOLIBRO

DE

de

Esperanto.

ESPERANTA

STENOGRAFIO,

LAU

LA SISTEMO DUPLOYE.
De P. Flageul. 4a aldono de Esp.
St. 9, Boul. Voltaire, Issy-les-Moulineaux (Seine), Francujo. 16
paĝoj. 1,50 fr. frankoj.
El

AMO

PER

PROVERBOJ,

la portugala trad. A.
24 p. Pri la boneco

favoraj

recenzoj

aperintaj

GVIDLIBRETO

grupo,

EAE

20 p. kun

E

TRA

belegaj

unuakta

komedio

Couto Fernandes.
kaj komikeco de

okaze

de la unua

KORTRIJK

ilustraĵoj.

A

de

A.

Azevedo.

Dua aldono, 1932.
la komedio atestas

eldono.

la

(Belgujo). Eldonis la loka

E,
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NOVA NOMBRADO,
jen la titolo de 16-paĝa broŝuro, eld.
de A. Paolet, S. Vito al Tagliamento (Italujo) pri nova sistemo
prononci kaj reprezenti la nombrojn, elpensita de la italo Antonio Barbacetto.

SPERTO KAJ KONDUTO, de J. Krishnamurti, Eldonis: “Internacia Biokosma Asocio”, Sollies-Pont (Var), Francujo, 1932.
El la franca trad. Petro Stojan.
Broŝuro 22-paĝa, plena de altaj pensoj de la eks-ĉefo
teozofoj. Ŝajnas, ke la nuna teozofio akcentas sian aspekton
can kaj iom forlasas sian aspekton religian.

PARIZAJ

PAROLADOJ

DE

ABDUL

BAHA,

de la
scien-

el la angla

trad. Lidja Zamenhof. Baha Esperanto-Eldonejo, Weinheim (Baden), Germanujo, 1932.
Libro 103- paĝa, bonege presita de “Heroldo de Esperanto”,
kiun oni ĝue legas, eĉ se oni ne konsentas pri Bahaismo, pro la
stilaj belaĵoj de la eminenta tradukintino. Tamen ni preferus,
ĉe kelkaj punktoj, la formon ata super la formo ita. En la tuta
libro ni trovis unu solan preseraron; eferema, anstatau efemera,
en la paĝo 84.
ESPERANTO PER ESPERANTO, Lernolibro de la lingvo Esperanto laŭ senpera rekta metodo. Kun metoda enkonduko. Prilaboris Leono Vienano. Eldonejo N. Ŝapiro, Warszawa Nowolipki
8 Prezo zl. 1.275 au 0.20 dolaro. Pola poŝtĉekkonto, Warszawa
16.562.

La sistemon de tiu ĉi libro formas kvar jenaj postuloj pedagogiaj:
eblo de instruado laŭ senpera metodo (t. e. ne uzante tra1)
dukan ligvon) konformigita al plenkreskuloj sen iuj ajn iloj aŭ
specialaj ilustraĵoj helpe de ordinaraj objektoj, kiuj troviĝas en

preskaŭ ĉiu ĉambro, tono, simplaj movoj kaj gestoj.
2) por eviti la enuigan sistemon de apartaj frazoj ne interligitaj per iu komuna senco, troviĝas eĉ en la komencaj lecionoj
facilegaj rakontoj, kies primitiva stilo respondas precize la gra-

matikajn kaj vortajn sciojn de la lernanto en koncerna leciono.
3) en ĉiu rakonto troviĝas nur tiaj formoj gramatikaj, kiajn
la lernanto jam ekkonis en la antaŭaj lecionoj.
la gramatiko estas klarigata laŭ indukta metodo, t. e. el
4)
specialaj ĉapitroj gramatikaj la lernanto mem konkludas koncernajn regulojn.
El la kvar supre menciitaj punktoj de la sistemo oni povas
facile konkludi ke la aŭtoro ne intencis sole pligrandigi la nombron da tiomaj lernolibroj kaj ĉiuspecaj memlerniloj sed kiel
sperta pedagogo li prilaboris novan kaj originalan sistemon por
instruado de la lingvo laŭ senpera metodo al plenkreskuloj.

eo:
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KLARIGO
En nia lasta numero, en “Bibliografio: Manifesto de la sennaciistoj”, aperis la jena frazo: “ni estas aliĝintaj al SAT jam
antaŭ malmultaj jaroj”. Ĝi devas teksti: “ni estus aliĝintaj al

SAT

Ni

jam

antaŭ multaj

ricevis

jaroj”,

de kamarado

Lanti la jenan

leteron:

Estas via rajto mallaŭde kritiki la “Manifeston de la Sennaciistoj”, sed vi transpaŝas ties limojn, provante kredigi al viaj
legantoj, ke: “en SAT estas sennaciista ja la tuto”. Se vi estas
nescia pri la celo k taskoj de mia asocio, vi bonvolu trovi
apude prospekton, per kiu vi povos esti ĝuste informita.
SAT,
kies XIII-a Kongreso
okazos en aŭgusto. nunjare

ĉiĉe

Stokholmo kun la morala
k mona helpo de socialistaj k laboristaj organizoj el Svedio, estas malferma al ĉiuj tendencoj el la
laborista movado k la sennaciismo estas nur unu el ili.
Opiniante, ke vi ne deziras konscie trompi viajn legantojn,
mi esperas, ke vi bonvolos publikigi ĉi tiun leteron en la plej
proksima n-ro de via gazeto.
Kun

saluto.

Por la Direkcio

de S. A. T.: F. LANTI

Ni ne komprenas la nuancon. Laŭ Lanti, ne ĉiuj anoj de SAT
estas sennaciistaj: ili estas nur sennaciecaj.
Ĉar ni estas nur intermaciecaj, ni ne povas tute partopreni la
idearon de SAT, kvankam ni sentas al ĝi grandan simpation. Ni
katalunoj ne estas veraj naciistoj: nia naciismo bazas sur spiritaj
aferoj, kiaj la Floraj Ludoj, popolmuziko, folkloro, renaskiĝinta
lingvo, k. t. p. Sed malantaŭ ĝi ne estas kanonoj, militŝipoj, diplomatoj, k. t. p.
a
Amiko Lanti permesos al ni miri, ke unuiĝo de laboristoj aŭ
klasbatalantoj ne estas alpreninta titolon pli signifoplenan: titolo
“semnacieca” ne tute taugas por socialistoj, ĉar kapitalismo estas
tio plej sennacieca en la mondo.—]J. G. C.

GRAVA

ESPERANTA-FOLKLORA

La 4-an de Aŭgusto ŝipveturis
folkloristoj de la “City Folklore

FESTO

Barcelonon grava karavano de
Club” el Londono, kies prezi-

danto, Sro. S. Jackson Colman, kaj lia aŭstra edzino, S-ino. Schĉnau, estas tre konataj esperantistoj. Tiun karavanon akompanis
aliaj geesperantistoj, anoj de la citita folklora klubo.

Vespere, je la deka horo, estis dancataj de la kataluna folklora
societo "Esbart Català de Dansaires", dekdu konataj katalunaj
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popoldancoj, muzike akompanataj de tipa kataluna orkestro “Cobla La Popular”, havigita speciale por tiu festo de la Urbestraro
de Barcelona al la esperantistaj organizintoj, Sroj. F. Montserrat
kaj D., Dalmau.
Krom tiuj popoldancoj, estis ankaŭ prelego de la estona s-ino.
E. Pihn, tradukita anglen de S-ino. Schonau, klarigo en angla
lingvo de Sro. Dalmau pri la signifo de ĉiu danco, kaj fine danksaluto de la prezidanto de “City Floklore Club”, kiu esprimis sin
en angla lingvo kaj konstatigis la rimarkindan interrilatigan valoron de Esperanto, sen kiu —li diris— ni ne estus povintaj ĝui
tiujn momentojn de konatiĝo kun la vere interesaj popoldancoj
de niaj katalunaj samideanoj,

ENLANDA

KRONIKO

Barcelona —Ohaze de la IV-a. datreveno de la fondiĝo de la
grupo “Juneco”, ĉi tiu grupo organizis kelkajn festojn. La 20-an
de majo gesamideanojF-ino. Maria Vila kaj s-ano. Ramon Fernandez, ambaŭ anoj de la grupo “Paco kaj Amo”, ludis en esperanto la teatraĵon de la konata kataluna dramisto Santiago Rossinyol “La ĉiama kantaĵo”, kaj aliaj gesamideanoj de “Juneco”
ludis en kataluna lingvo, la komedion “La teta gallinaire". Post
tio estis koncerto, pri kiu zorgis la tenoro Sro. Ricard Rue, kaj
fine s-ano. Francesc Vila deklamis kelkajn poeziojn. La morgaŭan
tagon matene okazis Honora Vermuto, dum kiu la sekretario de
la grupo, Sro. Rafael Gisbert, tostis) kaj dediĉis la feston al la
de
prezidanto
La
“Juneco”,
la grupo
de
fondintoj
unuaj
KEF, Sro. 8. Alberich, salutis per elokventaj vortoj la entuziasman grupon kaj admonis la direktantojn al daŭra laboro por nia
komuna afero. Fine s-ano, F. Vila dankis la vortojn de s-ano.

R.

de

Gisbert
nia

kaj

Majstro

finis sian belan paroladon
“Mia

penso”.

La

deklamante

prezidanto

de

la

la versaĵon.

grupo,

s-ano.

Antoni Callao, per dankaj vortoj fermis la agrablan feston.
Krom la anoj de “Juneco”, ĉiuj festoj estis partoprenataj
multaj aliaj Barcelonaj esperantistoj.
—La

de

grupo “Paco kaj Amo”, en sia lasta ĝenerala kunveno, elek-

tis la jenan estraron: Prezidanto, Joan Plana; Vicprezidanto, Angel Vidal; Sekretario, Sebastia Alberich; Vicsekretario, Ramon

Fernandez; Kasisto, Evarist Lapeira: Kalkulisto, Ricard Alberich;
Bibliotekisto, Marcel Martinez; Voĉdonantoj: Ricard de Luna,
Santiago Sala, Rodolf Fernindez kaj Francesc Barril.
Inter la diversaj decidoj alprenitaj dum tiu kunveno, elstaras la
okazigo de granda Esperanto-ekspozicio dum la ĉefa festo de Gracia, la kvartalo de la grupo. Ankaŭ estos citinda la aranĝo de la
festo por solenigi la datrevenon de la unua libro de Esperanto
en la bela arbaro de Sardanyola.

80

KATALUNA

ESPERANTISTO

—La grupo “Nova Sento” organizis Cseh-kurson dum la monato Junio, kiu estis partoprenata de pli ol 30 lernantoj. La 12-an
de Julio, kiel adiaŭa kaj fina leciono, F-ino. Elinjo Pahn prelegis
pri la naturaj belaĵoj de Estonio kaj Svedujo, kaj en la fino de
sia interesa priskribo ŝi aŭdigis kelkajn gramofondiskojn kun gajaj melodioj de tiuj du landoj. Juna kursanino, F-ino, Roca, donacis al la lerta profesorino skatolon de bombonoj kaj subskribitan
diplomon, kiel pruvon de dankemo de la ĉeestintaj gelernantoj.
—Ankaŭ dum la pasinta monato Junio okazis Cseh-kurso en la
grava laborista kultursocieto “Polytechnicum” antaŭ malgranda
kiuj partoprenis ĉiujn lecionojn kaj
de entuziasmuloj,
rondo
montris fortan intereson por starigi esperanto-fakon en tiu konata societo.
Cassà de la Selva—Esperanto-rubriton malfermis en siaj kolonoj la Ronata loRa gazeto "Horitzó", kio certe multe helpos la
tieajn esperantistojn, en ilia merita propagando por Esperanto,
Okaze de la ĉefa festo de la urbo, tiu gazeto eldonis luksan kaj
ampleksan eksterordinaran
esperanto-movado.

numeron,

enhavantan

artikolon

pri

la

Manresa —Nia konata pioniro Sro. Albagés ricevis multajn gratulojn pro la atingitaj sukcesoj de lia juna filino Carme Albagĉs
Busqueta en siaj finaj abiturientaj ekzamenoj. Bonvolu aldoni la
estimata amiko nian gratulon al la multaj jam ricevitaj,
—Plensukcese finis Cseh-kurso partoprenita de 65 lernantoj.
Ĉar la intereso por Esperanto estis tre fervora inter la kursintoj,
oni aranĝis daŭrigan kurson, gviditan de la sama kaj konata profesorino Pihn.
Vic—La 23-an de Aprilo geedziĝis niaj karaj geamikoj Sro.
Vicenç Serra kaj F-ino. Conxita Rierola, ambaŭ el Vic. Al la sim-

patia.

paro

ni

sendas

koran

gratulon

kaj

deziras

nefinotan

mie-

llunon.
—La nunan estraron de la ĵus fondita “Esperanta Grupo” konsistigas la jenaj gesamideanoj: Prezidanto, Josep Pratdesaba;
Vicprezidanto, Jacint Comella; Sekretario, Ferran Dou; Vicsekretariino, F-ino. Lluisa Castells; kasistino S-ino. Dolors C. de
Duran; Kalkulisto, Miquel Parareda; Bibliotekistino, F-ino. Teresa Cunill, Voédonantoj, F-inoj. Maria Albanell, Margarita Planas Eaj Sroj. Jaume Pujals, Lluis Pous.
—La 14-an de Junio oni aranfis vespere en nia grupo kolektivan aŭskultadon de la prelego kaj koncerto senditaj de la polaj
radiostacioj. Malgraŭ la malbonaj nuntempaj admosferaj kondiĉoj
la aŭdado estis sufiĉe kontentiga, kaj la 50 ĉeestintoj plezure aŭskultis la esperantan paroladon kaj koncerton, venintaj el tiom
malproksima lando (J. €.)
Impremta Comercial - València, 234 - Barcelona
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Som tan utopistes com ho puguin ésser molts dels esperantistes, però el nostre utopisme el diferencia dels altres una modali-

tat que s'assenta sobre el catalaníssim aforisme
terra.” Es potser per aquesta raó que la REF
dels esperantistes que tenen aquella altra mena
fa res, perquè té uns Reglaments massa curts
organitzar
seccions esperantistes d'atletisme,
Tampoc la REF
Caça... de papallones verdes.

"Tocar de peus a
—segons el parer
d'utopisme— no
i per ells no pot
fútbol, natació i
no convoca els

grups perquè constitueixin comitès i delegacions per a coses de
pura propaganda espectacular,
no edita uns segells apropiats per a
ésser enganxats a les portes dels maters dels ferrocarrils... en fi,
no acabaríem de enumerar els retrets que ens fan des de les pà-

gines d'alguna o altra revista esperantista, lingiisticament confusionista.
Ara ens ha sortit al pas una d'aquestes revistes lingiiisticament

confusionistes, que d'un temps ençà neixen a Barcelona, la qual,
després de dir que cal crear un esperantisme revolucionari, proclamar la lluita de classes, fer despertar els treballadors que dormiten inconscientment en els rengles de les Federacions i grups
neutrals, on són obligats d'escoltar poesies corprenedores d'algun
capellà i aguantar un discurs d'algun que altre ossut pacifista, es
permet dir que l'esperantisme neutral es va passar la dictadura
fent jocs florals, mentre ells eren perseguits, empresonats, exilats
i vexats.
No creiem que sigui indispensable contestar des d'aquí tota

p
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aquesta literatura inserida en aquella revista esperantista, que si
per cert té molta difusió en un districte determinat de Barcelona,
la

Federació,

de

la

qual

n'és

l'òrgan

oficial,

ja

s'ha

apropiat

de

tota la nostra Península i de l'Amèrica
llatina. Davant tanta
immensitat eris declarem impotents.
Ara que ens perdonin els nostres lectors si ens hem apartat
de la matriu que el titol d'aquest petit article pretenia d'emmotllar. De totes maneres no ens sap greu d'haver fet una lliçó de
coses per a molts esperantistes, que abans que ells sabessin en
quina part del nostre planeta es trobaven, la Federació Esperantista

Catalana

ja havia

fet

coses.

I vet

aci

com

de les

coses, que

tot fent jocs florals varen ésser parlades al passat Congrés de
Vendrell, en vindran els fets, gràcies al nostre mai repetit lema:
"Utopistes2 Sí, però tocant de peus a terra."
En una de les sessions de treball de Vendrell es va aixecar
un samideano, l'amic Chaler de Terrassa, i va dir que calia anar
a la solució d'un problema agudament sentit per molts professors
catalans d'esperanto, els quals, davant la manca d'una bona gramàtica en català, es veien precisats d'usar altres llibres en llengua
castellana, dolents en la seva majoria i infringint, en adoptar-los,
un greuge a la més elemental ètica esperantista del bon català.
Hom li va respondre que aquest afer ja feia temps que preocu-

pava a la REF, la qual darrerament ja havia mig resolt l'aspecte
financer de l'empresa, però mancava l'individu que, reunint la
competència necessària, portés a bon terme l'elaboració del llibre desitjat. Espontàniament un home, el conegut autor de la Rataluna Antologio, es va aixecar i va prometre fer una gramàtica
en un termini curtíssim de temps. Fa dos mesos que la gramàtica

està

llesta,

esperanto,

i mentrestant

demanades

als

hom

Estats

espera

Units,

les

matrius

l'amic

Grau

de

linotip

ha

en

enllestit

un extens vocabulari esperanto-català, el qual vindrà a arrodonir
el llibre, que des d'ara podríem anomenar amb el nom de: CURS
COMPLET DE LA LLENGUA AUXILIAR INTERNACIONAL
ESPERANTO.
Aquest és el primer acord adoptat en el citat Congrés i, com
podeu veure, no sols estem a punt de realitzar-lo, sinó que anem
in camí de supPerar-lo. El segon, dels quatre acords que destacaren a Vendrell, fou d'organitzar quatre cursos Ĉe en quatre poblacions diferents. Doncs bé, fins avui n'hem celebrat dos a Barcelona, dos a Manresa, un a Terrassa i un que el dia 24 d'octubre
acabarà a Girona. Es quasi segur l'organització d'un curs a Vic i
un altre a Ripoll, la localitat del nostre vinent Congrès.
El tercer acord fou de demanar per a Barcelona la celebració
d'un Congrès Universal d'Esperanto. No sols s'ha fet la petició
formulària a l'organisme dirigent de Ginebra, sinó que el dia 20
d'octubre tinguérem una entrevista a Barcelona amb el Director
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del moviment esperantista, senyor Robert Kreuz, el qual ha vingut
a la nostra Peninsula per tal de resoldre sobre el terreny les dificultats que es podrien presentar en l'organització del Congrés

Universal

a Barcelona.

I el quart dels acords esmentats,
Congrés a la magnífica vila de Ripoll,
inserím en constatareu la bona marxa.

DESPRES

DE

LES

PARAULES

la celebració del pròxim
amb la nota que més avall

VENEN

ELS

FETS,

hem

dit al començament. Ara, en acabar d'escriure aquesta mena d'EDITORIAL, voldríem saber què hi diuen els que encara gosen
a dir que fem política tot fent jocs florals, i com que nosaltres
no els deixem fer la seva de política, funden noves revistes i
creen federacions amb noms fantàstics, portant al moviment esperantista unes
inquietuds,
que tenen
el seu camp
apropiat
en la vida no-esperantista. No volem pas que s'identifiquin amb
la nostra tasca, però sí els demanem que ens deixin fer la nos.
tra via. Que tinguin envers nosaltres la mateixa tolerància que
regna entre els membres de la KEF, on hi ha individus que simpatitzen i militen en partits—potser ara que vĉnen eleccions fem
malfet de dir-ho— tan diferents com la Lliga i VEsquerra, passant per tots els altres matisos, i deixant d'enumerar els molts
comunistes i anarquistes que hi ha entre els rengles dels nostres
federats. Per ara, la densitat del nostre moviment no permet encara el'luxe de dividir-nos i atacar-nos mútuament. Els que no ho
creguin així, ells sabran la responsabilitat que contreuen.

EL

NOSTRE
RIPOLL,

PROXIM
LA

CONGRES

VILA

HISTORICA

CATALANA

Han començat ja d'una manera activa els treballs de preparació
i Organització de les diades esperantistes, que amb motiu del
XVIiè.
Congrés Català d'Esperanto, la Federació Esperantista
Catalana celebrarà per l'any vinent a Ripoll, la vila-bressol de la
nació catalana.
El dia 1 de novembre, alguns membres del Consell Directiu de
la REF, acompanyats d'altres esperantistes de Barcelona i Vic,
faran la primera visita oficial a Ripoll, on, d'acord amb la digna
Corporació Municipal d'aquella vila, es constituirà el Comitè Organitzador del Congrés i jocs florals esperantistes. També hom
formarà el cartell amb la primera llista de premis dels XVI-aj. In.
ternaciaj Floraj Ludoj, la Alvoko dels quals caldrà tot seguit fer
publicar en'la premsa mundial esperantista.
CATALANSI — Prepareu-vos a assistir
ESPERANTISTES
al nostre pròxim Congrés Català d'Esperanto a Ripoll, on, gràcies
a ell, podrem encendre un nou fogar esperantista, a semblança de
Vendrell, Vic, Manresa, Girona, etc.
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Kolonjo,

DE

ESPERANTO

29-a de julio 5-a de aŭgusto

1933

Oni tiom multe parolis kaj skribis pri la cirkonstancoj specialaj de la nunjara kongreslando, ke mi dum kelka tempo dubis ĉu
resti hejme aŭ sperti propraokule kio efektive okazos en Kolonjo dum la Jubilea Kongreso.
Mi ĝojas, ke mi venkis la pesimismon kaj povis ĝui la belajn kongrestagojn apud la ĉarma Rejno.
Post kelktaga restado en Parizo, kie mi ĝuis la kuneston de la
bonhumoraj francaj esperantistoj en Kafejo Voltaire, la kunvenejo de la redaktoroj de “La Pirato”, kun la franca karavano mi
ekveturis al Kolonjo. La karavanestro, Sro. Petit, pruvis sian
grandan organizan kapablon kaj danke al lia neelĉerpebla laboremo la tuta vojaĝo agrable disvolviĝis.
Alveno kaj disiro al la hoteloj. En la stacidomo diversaj gesamideanoj en provizora informejo donas detalojn al la alvenintoj.
Mia hotelo staras je kelkaj metroj de la fama 'katedralo. Antaŭ
mia fenestro la altaj turoj majeste gardostaras kvazaŭ la tuta
urbo alkroĉiĝus al ili por protekto. Mi'baldaŭ spertis ke la proksimeco de tiuj gardostarantoj estas danĝera: dum frumateno la
sonoriloj bruas terure kaj pelas vin el la mola lito. Sur la stratoj
granda ordo kaj pureco. Ĉe ĉiuj fenestroj, floroj, floroj kaj floroj. Kaj ĉe ĉiu paŝo 'homoj en la bruna ĉemizo. Jen la bruncemizuloj kun militistaj kantoj kiel aŭtomatoj marŝas sur la stratoj.
Flagoj kun la hokokruco flagras ĉie.
Sur la dekstra bordo de Rejno, apud bela parko, staras la grandegaj foirpalacoj de Kolonjo. Tie estis instalita la kongresejo
kun la diversaj kongresaj fakoj: poŝtejo, librejo riĉe starigita de
“Heroldo”, informejo, monŝanĝejo, ktp. Krom tio en la sama palaco ni havis plej «diversajn ĉambrojn por kunsidoj kaj fakaj kunvenoj, kaj grandegajn salonojn por la Somera Universitato kaj
por la laborkunsidoj de la Kongreso.
La Solena Malferma Kunsido okazis en la malnova festodomo
La
Giirzenich. Ĉirkaŭ 900 geesperantistoj el 32 nacioj ĉeestas.
orgeno ekludas la germanajn himnojn. La ĉeestantaro stariĝas kaj
multaj germanoj levas la dekstran brakon laŭ la nova germana kutimo. Ĉirkaŭ la salono pendas diversaj naciaj flagoj kaj super la
prezidloko oni vidas la germanan, la nacisocialistan, kaj en la
mezo, grandan esperantan flagon. Sro. Warnier, la prezidinto de
la XXIV. en Parizo, faras spritan paroladeton kaj proponas kiel
prezidanton s-ron. Behrendt, la gvidanto de GEA, kiu stariĝas sub
tondra aplaŭdo kaj faras belegan festparoladon, kies enhavo precipe celas la neesperantistan mondon, Ni citu lian aserton, ke esperanto postulas respekton al ĉiuj lingvoj, kiujn oni pli bone
konas kaj amas kiam oni fariĝas esperantisto kaj krom tio, dank”
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al esperanto, la rajtegaleco de ĉiuj naciaj lingvoj estas garantiita.
Sekvis paroladoj de Dro. Vogt kaj de Dro. Riesen, la urbestro
de Kolonjo. Li alparolis la ĉeestantojn
'en germana lingvo. La
paroladon tuj poste tradukas sro. Kreuz kaj, dank” al tio, ni informiĝas pri la bonvenaj vortoj de la urbestro en bruna ĉemizo kaj
pri lia ĉefa celo pravigi la germanan revolucion, kiu, laŭ li, savos
la mondon de la bolŝevismo, Li petis la gastojn disvastigi tra la
mondo kion ili vidis kaj vidos en Germanujo. Tiun peton ni aŭdis plurfoje dum la Kongreso, sed ne por tio la esperantistoj vojaĝis al Kolonjo, sed por vivi kelkajn tagojn de esperantista vivo
kaj revidi malnovajn geamikojn el diversaj landoj. Krom tio, oni
ne facile povas juĝi iun landon en la daŭro de kelktaga plezurvojaĝo. Mi vidis multajn homojn en la bruna ĉemizo, virojn kaj kelkajn virinojn, kaj ĉarmajn infanojn ankaŭ. Tiuj infanoj marŝis laŭ
militista ordo kun kantoj kaj flagoj. Tio eble estas tre germana
kaj patriota sed tre danĝera. Kaj ni ne parolu pri niaj judaj
gesamideanoj, kiuj ne plu ricevas laboron.
Nu, ni revenu al la temo. La konata hungara poeto Julio Baghy
verkis por la XXV-a. belan poezion, kiun deklamas dolĉe kaj
kortuŝe ĉarma knabineto. La spirito de la majstro tuŝas nian koron dum la belaj strofoj milde fluas el la lipoj de la blondulineto. Tondra aplaŭdo dum multaj batalantoj viŝas larmojn.
Sekvas la salutparoloj de la reprezentantoj de la esperantistaj
organizaĵoj. Unue salutas Sro. Stettler, la prezidanto de UEA, kiu
parolas pri la 25-jara jubileo de la Asocio. Tuj poste salutas la
diversaj naciaj reprezentantoj kaj ni parolas pri la longjara silentado de la kataluna reprezentanto kaj invitas la esperantistojn
al la Kongreso de Barcelona en 1935.
La sekretario, Sro. Kreuz, legas diversajn saluttelegramojn
kaj la prezidanto fermas la kunsidon. La orgeno ekludas nian himnon kaj ĥore kantas ĉiuj ĉeestantoj.
En la Ruĝa Salono de la Kongresejo okazis la prelegoj de la
Somera Universitato, kiun malfermis Prof. Dro. Giorgio Canuto,
direktoro de la Jurmedicina Instituto de la Universitato de Torino. La nunjara Somera Universitato ne havis multajn prelegojn.
Krom Dro. Canuto, kiu ĉe la malferma kunsido improvizis paroladon pro manko de Dro. Perrenoud, parolis antaŭ tre granda nombro da ĉeestantoj Dro. Vogt el Stuttgart pri “La financa krizo
kaj ĝiaj originoj” kaj Prof. Collinson el Liverpool pri “La metaforoj en la internacia helpa lingvo”.
Nunjare ni ne havis la valoran helpon de Literatura Mondo
por la aranĝo de la Literatura Vespero sed tamen niaj kolonjaj
amikoj sciis solvi kontentige la aferon kaj prezentis antaŭ grandnombra ĉeestantaro kelkajn versaĵojn kaj trafajn ĉapitrojn el la
verkoj de kelkaj konataj verkistoj. Ĉio bone disvolviĝis dank” al
la multvalora helpo de Sro. Teo Jung.

86

KATALUNA

ESPERANTISTO

Plej diversaj fakaj kunvenoj okazis dum la kongressemajno.
Mi ĉeestis neniun. La kunvenoj de KR aŭ UFE kun UEA estis
tiel oftaj kaj longedaŭraj, ke mi ne nur ne havis okazon ĉeesti
iun fakan kunvenon, sed la urbon mem mi nur de la alia kon-

greseja turo, kie okazis la kunsidoj, povis rigardi dum paŭzoj.
La Laborkunsidoj de la Kongreso en la Granda Kongressalono estis tre multe vizitataj, multe pli ol dum antaŭaj kongresoj.
Mi ja ne povas raporti pri la multaj diversaj aferoj en ili pritraktitaj. Pri ili bonege raportis Heroldo de Esperanto, kiun mi
rekomendas. Sro. Kreuz raportas pri la agado de ICK dum la
lasta jaro. Nur dank' al la organiza kapablo de nia Direktoro oni
povas kompreni, ke diversaj aranĝoj povis bone sukcesi malgraŭ
la terura krizo, kiu ankaŭ sur nia kampo fosas sub la piedoj. Li
prezentas la agadon sur la kampo de radio kun 2308 radiodissendoj en diversaj landoj, li raportas pri la eldono de oficialaj poŝtkartoj kun teksto en esperanto en Hungarujo kaj Liechtenstein,
kaj pri la ŝlosiloj, nun en 26 lingvoj. La Gazetara Servo ne estis
kontentiga pro manko de financa bazo. Sro. Schoofs, la prezidanto de KR, raportas pri la agado 1932-33 kaj akcentas la laboron plenumitan por la unuecigo de la movado, el kio rezultos
multe pli praktika laboro. Li priskribas la paŝojn faritajn tiucele
kaj dankas la kunlaboremon de Sro. Stettler, kiu ebligis la ellaboron de la Interkonsento de Genevo. La ĉeestantaro substrekas
aplaŭde ĉiun aludon al la definitiva unuecigo. Diversaj fakuloj

raportis

pri siaj

fakoj

kaj

kelkaj

kongresanoj

faris sugestojn kaj

proponojn. Estas rimarkinde, ke ĉiuj laborkunsidoj akurate komenciĝis, kaj ke la kongresanoj amase ĉeestis.
La ekskursoj kaj amuzaj kunvenoj estis nova sukceso de la
Kongreso. La ekskursojn tre lerte gvidis la kongresogvidantino,
Sino. Gernsbacher, la animo de la tuta Kongreso, kaj la amuzan
flankon ne malpli lerte disvolvis la humorplena kongreskomitatano, Sro. Fritz Kurth. La tuttaga ŝipekskurso sur la Rejno al
Sepmontaro altiris ĉiujn kongresanojn. Belega rivero, belegaj bordoj de Rejno kaj belegaj kongresaninoj. Dum la ŝipo majeste
glitis sur la trankvilaj akvoj de la fabela Rejno, oni kantis, oni
dancis, oni kisis. Sudanoj ne komprenas kiel oni povas tiel facile
kisi. Eble la klimato faras tion ke niaj kisoj estas fajraj, pasiaj
kaj danĝeraj. Kongresaninoj, gardu vin de la kiso de sudano!
Jen sur la maldekstra bordo la fama Universitata urbo Bonn, kie
naskiĝis Beethoven. Sepmontaro kun diversaj kasteloj plenaj de
legendoj siluetiĝas sur ambaŭ bordoj. Belegaj pejzaĝoj. Ni elŝipiĝas en insulo Grafenwerth kaj tagmanĝas en Honnef. Posttagmeze oni faras diversajn ekskursojn. Multaj iras al la Draka Roko, kie Sigfrido mortigis la drakon, laŭ la legendo. Vespere, je la
naŭa, ni ĉiuj reenŝipiĝas en Konigswinter. Nun la ŝipo iras kun la
fluo kaj ĝi rapidas pli multe ol dum la mateno. Sur la ŝipo oni
sidas ĉirkaŭ tabloj kaj la kantoj kaj balanciĝado laŭ la germana
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kutimo ne ĉesas. Belega tago, kiu longe rememorigos al ni la Rejnon. Ankoraŭ multaj aliaj ekskursoj kaj vizitoj okazis kun suk-

ceso.
La rejnlanda Vespero en la urba festodomo “Giirzenich” estis
la plej trafa aranĝo de la Kongreso. Mi ne povas ĝin priskribi.

(Tiom multaj novaj aferoj aperis antaŭ niaj okuloj kaj tiom da humoraĵoj fluis el la lipoj de la festestro Sro. Kurth de la 20.30 ĝis
la 2-a postnoktomeze, ke verdire mankas vortoj por laŭdi la organizintojn kaj kunlaborintojn. Kun Sro. Kurth prezidas la feston la
prezidanto de la plej fama Kolonja karnavala societo, Sro. Maass,
kiu pruvas sian majstran talenton por ridigi la ĉeestantojn. Sur la

estrado blovorkestro ludas diversajn marŝojn. La programo konsistas el kantado, dancado kaj amuzaj paradoj de pitoreskaj trupoj,
kiujn lerte disvolvas fama kantistino Herwig el Kolonjo, Steinbachbaledo, 5 Rheinwellers kaj korpusoj de soldatoj en tipikaj kostumoj,
kiuj faras plej ridigajn mallertajn paradojn kaj dancojn. Ankoraŭ
multaj aliaj aktoroj forgesigas al ni kapdolorojn kaj la tempo
rapidege pasas. La blovorkestro ludas kelkajn melodiojn el la
Kongreslibro kaj ni entuziasme kantas la Rejnlandajn kantojn.
La prezidanto ordonas, ke ni dancu kaj ĉiuj obeas. La danco fariĝas laŭ la Rejnlanda maniero. Jen brak-enbrake ni ĉiuj balanciĝadas, jen ni turniĝas kun manoj super la kapo kaj ridegas kaj
ridegas. Eble la konata vino el Rejno estas la plej taŭga kunlaboranto. Sro. Kurth diras, ke la festo estas eta ekzemplo de la Kolonja karnavalo, kiu daŭras kelkajn semajnojn. Gajaj homoj la kolonjanoj. Certe ni neniam forgesos la amuzegan vesperon.
Festeno, balo kaj ankoraŭ nova Rejnlanda Vespero en la sidejo de la Kolonja Grupo okazis. Ĉie mi vidis grandan nombron
da partoprenantoj.
Ĝardenfeston kaj Jubilean Festkunsidon aranĝis UEA por solene festi sian 25-jaran ekziston. Paroladoj de diversaj eminentu-

loj, Behrendt, Vogt, Karsch, Jakob kaj Stettler, kiu eldiras belan
festparoladon, dum kiu li skizas la grandan taskon plenumitan de
UEA kaj esperas, ke en baldaŭa tempo novorganizo kunigos nin
ĉiujn en ĝi. Oni legas versaĵon de Kolomano de Kalocsay “La kapitan' el Berno”, bela kanto al la brava prezidanto de 'UEA.
La plej grava tasko de la Jubilea Kongreso certe estas la fina
solvo de la reorganiza demando. La reprezentantoj de la naciaj

societoj kaj tiuj de UEA parolis multajn horojn en Kolonjo. Blovis ventego dum la unuaj kunsidoj, en kiuj oni' revivigis jam forgesitajn epizodojn. La kongresanaro tiel evidente esprimis dum
la laborkunsidoj, ke la unuecigo de la movado estas tiel necesa,
ke fine la reprezentantoj fariĝis cedemaj kaj nur lastmomente oni
povis stariĝi por aplaŭdi entuziasme la finan diskutadon. Ni esperas ke sur la bazo de la nova interkonsento nia afero trovos pli
bonan vojon por la disvolviĝado.
1
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Kaj jen la Ferma Kunsido kun
de medaloj, paroladoj, dankado kaj

sennombraj ovacioj. Disdono
kisado ankaŭ. Dro. Vogt kiu

anstataŭas la prezidanton de ICK, sciigas la kongresanaron pri la
praktika sukceso de la Kongreso, tio estas, la fina interkonsento
de UFE kaj UEA. Sro. Schoofs legas la tekston (legu ĝin sur la
sekvantaj paĝoj 1) Eaj solene oni subskribas ĝin. Sino. Gernsgacher,
kiu tiel modele gvidis la Kongreson kun emocio dankas la grandan ovacion de la kongresanaro. Jen la strofoj de “La Espero”
kaj nova Kongreso apartenas al nia historio. Ni ĉiuj longe vivu
por travivi multajn aliajn ankoraŭ.

'S. ALBERICH

1

Pro

manko

de loko

ne

PAROLADO
DE

LA

XV-aj.

aperos

DE

ĝis la proksima

LA

nro. Red.

PREZIDANTO

INTERNACIAJ FLORAJ
VENDRELL

Kun la plej granda
la prezidantecan rolon

JOFRE

LUDOJ

EN

emocio, jen mi staras kontraŭ vi, ludante
en ĉi-tiu bela festo, la plej grava kaj plei

efika por la propagando de nia idealo.
Kun la plej granda emocio mi ekstariĝis, ĉar kiam mi returnen ĵetas mian atenton kaj mense elvokas la bildojn kaj la nomojn
de la eminentaj esperantistoj, ludintaj la prezidantecan rolon en
la pasintaj Floraj Ludoj, mi tute konfuziĝas rimarkante la sensignifecon de mia persono, kompare kun la klereco nobeleco kaj
alta signifo de la nomoj de miaj antaŭuloj. Pro tio, en tiu ĉi momento, granda konfuzo malklarigas mian penskapablon, ĉar en mia
cerbo aperas la dubo ĉu tiel malgraviĝis la esperantista movado,
ĉu ĝi tiel malabundas je kleruloj, ke nur pro tio fariĝis ebla la
elekto de mia nomo por tiel grava kaj honoriga ofico.
Tamen, gesinjoroj, nun mi vidas min ĉirkaŭita de multenombraj,

meritplenaj

samideanoj,

pri

kies

nobeleco

kaj

klereco

neniu

povas dubi. Ĉiu el ili povus prezidi ĉi-tiun feston pli rajte ol mi.
Aliflanke, ni ĉiuj povas konstati ke nia movado en Katalunujo,

malgraŭ la malfacilaĵoj travivitaj dum la lastaj tempoj „ne nur
konservas siajn posiciojn, sed ankaŭ rimarkinde antaŭeniras kun
la ĉiama fervoro kaj entuziasmo.
Mi konkludas, do, ke ne miaj meritoj altigis min ĝis la prezida
seĝo de la Juĝantaro, sed nur la bonvolemo de la pioniroj de nia
literatura esperanto-movado, kiuj tro alte taksis miajn klopodojn,
mian deknaŭjaran laboradon por nia sankta idealo.
Floraj Ludoj! Jen denove ni, malnovaj amikoj, reprenas la ĉiujaran poezian komunion. Jen denove ni, amantoj de beleco, revenas por aklami la belecon enkorpiĝintan en ĉarma virino sidanta
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sur trono. Jen denove ni, post jaroj de premado, libere rekunvenas por avide aŭskulti niajn poetojn, reagordiĝintajn siajn lirojn,
kiam ili kantas, per novaj rimoj, la idealon.

Floraj

Ludoj!

Jen la festo de nia kataluna

esperantistaro.

Ĝi,

ĉar estas kataluna, soifas por trinki la nektaron de beletristiko
kaj poezio, precize en Floraj Ludoj, tiel enradikiĝintaj en la historio de Katalunujo; kaj, ĉar ĝi estas esperantista, ni deziras ke en
Esperantujo ankaŭ enradikiĝu la Floraj Ludoj, kun la antaŭscio

kaj plena

certeco ke, tiel same

kiel

en Katalunujo

la Floraj

Lu-

doj estis la plej efika ilo por veki la patrujan konsciencon per
kiu nia lando ĵus atingis liberecon, en Esperantujo ankaŭ la voĉo
de la poetoj en similaj festoj sukcesos altiri la homaron al nia
sankta idealo de interhoma paco kaj amo.
Jen, gesinjoroj, jen kiel mi forportata de mia entuziasmo alvenis al'la temo kiun mi intencas priparoli ĉi-tie: “La enkonduko de
Floraj Ludoj en la internacia esperanto-movado”.
Ĵa, en diversaj okazoj, tiu ĉi temo estis pritraktata, sed ankoraŭ, bedaŭrinde, nenio serioze estas farita de l' praktika flanko
ekster Katalunujo. Multaj eminentuloj de diverslanda esperantista movado esprimis sian simpation por la Floraj Ludoj. Multaj
el ili eĉ partoprenis niajn Internaciajn Florajn Ludojn per sendado de literaturaĵoj, foje premiitaj, Diversfoje la Naturan Floron, la plej alta kaj plej ŝatata rekompenco tial ke ĝi estas la plej
honoriga, atingis, kiel nunjare, eksterkataluna samideano. Sed tamen, la Floraj Ludoj ne enradikiĝis ekster Katalunujo. En la plej
bona okazo, oni organizis literaturan konkurson; sed tio ja ne estas Floraj Ludoj.
Mi kredas, ke estas jam tempo ke niaj institucioj, ke niaj ĉiulandaj pioniroj, ke nia ĵurnalaro kaj gazetaro tutmonda turnu sian
atenton al tiu ĉi nia festo, studu ĝian originon, observu ĝian funkciadon, analizu ĝian organizadon, esploru ĝian spiriton, mezuru
ĝiajn rezultatojn, kaj el ilia esplorado kaj studado konkludu, ke
ĝia enkonduko en la esperantista movado donos la plej belajn
fruktojn, ĉu por stimuli la literaturan produktadon, ĉu por interesigi la esperantistan popolon pri la literaturaj aferoj.
La origino de la'Floraj Ludoj estas pure literatura, ĉar ĝi devenas de la publikaj konkursoj de la trobadoroj kiam, same kiel
la kavaliroj batalis per mortigaj armiloj, ili luktis konkurence
per strofoj kaj poemoj, kiujn ili nomis floroj, por la gloro kaj
honoro de siaj respektivaj sinjorinoj.
La influema valoro de tiu ĉi poezia festo estis tiel forta, ke
ĝi povis konservi inter la popolamaso la sentojn de delikateco, de
honoro, de heroeco, de patrujamo, unuvorte, de nobla idealeco,
sur kiu baziĝis la kavalireca vivo dum tiu longdaŭra nokto de la
mezepoko, kiam ĉiu alta idealo ŝajnis esti tuj dronanta en ondon
de barbareco.
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kio ni katalunoj ja ŝuldas nian aktualan duonliberan staton,
kredeble, faciligos la akiron de plena kaj absoluta libereco?

Ĉu ne jam ĉie estas konate la efika kaj decida influo sur la kata-

luna nacia konscienco, kiun alportis
tariĝo, post jarcentoj de dormado?

la Floraj Ludoj ĉe ilia resĈu ne jam estas konsentite

ke tio okazis, tial ke la spirito de tiu ĉi festo kuŝas precize en
la popolanimo?
Frapinte la poetoj la kordojn de siaj liroj antaŭ la popolo, ili
frapis ankaŭ la idealojn dormiĝintajn en la popola koro kaj veki-

gis en la samnacianoj la volon reviviĝi. De tio devenis tuj la
agado, poste la ĵusa sukceso, baldaŭ venos la tuta triumfo.
Nun mi diras. Ŝe oni atente studas la spiriton de la Floraj Ludoj, observas ĝian funkciadon, kaj serĉas la kaŭzon de ĝiaj sukcesoj, oni nepre devas konkludi, ke, por ke la enkonduko de tiu poe-

zia festo

en la esperanto-movado

estu

fruktodona,

estas nepre

ne-

cese ke oni celu, antaŭ ĉio, enigi en la Esperantistajn Florajn Ludojn la popolan 'spiriton. Oni ne atingos la deziratan rezultaton
per simpla organizado kaj kunvokado de literaturaj konkursoj,
kun pli-malpli valoraj premioj. Estas antaŭ ĉio necese, ke la popolamaso interesiĝu pri la afero; sed por ke la popolo interesiĝu
oni devas krei konvenan atmosferon pere de ĉiuj rimedoj de diskonigado uzeblaj kaj organizi brilan, solenan, pompan feston, kie
la popolo povu partopreni kaj kunlabori per sia entuziasmo kaj
siaj aplaŭdoj, allogita de la pompo kaj soleno.
Kiam la kunvokado de internacia literatura konkurso, laŭ stilo
de Floraj Ludoj, vekos la scivolon de la esperantista popolamaso;
kiam en la esperantistaj medioj estos kun intereso komentariitaj
kaj estos temo de ĉies konversacio, en rondoj kaj kunvenoj, ĉiuj
detaloj de la okazontaĵo; kiam inter la esperantistaro estos priparolataj la anoncitaj premioj, la ebla partoprenado en la konkurso
de tiu aŭ alia konata poeto, la nomoj kaj cirkonstancoj de la eblaj
kandidatinoj al la reĝina posteno, la kompetenteco de la juĝantaro kaj la nombro de la verkoj ricevitaj; kiam por la festo daŭros ankoraŭ longe la komentarioj pri la valoro de la verkoj premiitaj kaj elmontriĝos la avido legi sur la presita papero la poemojn aŭditajn ĉe la festo. Tiam oni povos esperi abundajn fruktojn de la literatura konkurso kaj esti certa ke oni ne vane faris
tiom da klopodoj por la preparo de la festo. Tiam la voĉo de la
poetoj

havos

fortan

influon

sur

la popolajn

sentimentojn;

pro

tio

oni povas konjekti, ke ankaŭ sur la esperantista popolo niaj poeto;
trovus vastan kampon, kien dissemi kaj kulturi niajn idealojn de
paco kaj amo.
Reĝina moŝto:
Moŝtaj aŭtoritatuloj:
Gesamideanoj:

Antaŭ ol fini mian paroladon,
por la bonkora aŭskultado.

estu permesite

al mi danki

ĉiujn
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al vi, ĉarma

fraŭlino,

rava

konkretaĵo
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de beleco,

ĉefa allogaĵo de tiu ĉi festo. Kiam post jaroj la esperantista popolo, kiu vin hodiaŭ aklamas, rave rememoros tiun ĉi okazintaĵon,
super ĉiuj rememoroj estos tiu de via beleco radianta de sur trono.
Koran dankon al vi, belegaj korteganinoj ĉirkaŭantaj, kiel florbukedo la reĝinan tronon. Ĉiu el vi meritas tronon, pro via ĉarma
allogo, ĉar ĉiu el vi estas reala reprezento de la beleco de niaj
katalunaj virinoj.
Koran dankon al vi moŝtaj aŭtoritatuloj, kiuj per via ĉeesto
bonvolis

aldoni

solenecon

kaj

reliefon

al

nia

sento,

pruvinte

tia-

maniere vian amon al la kulturo kaj simpation al nia ideo.
Koran dankon al vi, ĉeestantaj kaj forestantaj poetoj kaj literaturistoj partoprenintaj nian konkurson, ĉu vi atingis aŭ ne premion. Via efektiva kunlaborado estis la plej kontentiga sukceso
por ni, ĉar ĝi pliriĉigis la literaturan trezoron de Esperanto per
novaj valoraj juveloj.
Kaj fine, koran dankon al vi, estimataj gesamideanoj. Via ĉeesto kaj viaj varmaj aplaŭdoj, nobla popolo esperantista, estas premio al la peza laboro de la organizintoj. Vi pruvis hodiaŭ ke en
Esperantujo ankaŭ la voĉo de la poetoj eĥas skuante la sentimentalecon de la popolamaso. Estu viaj aplaŭdoj kaj viaj aklamoj
refreŝigo por nia laboremo, por ke Kataluna Esperantista
racio baldaŭ kunvoku al novaj Internaciaj Floraj Ludoj.

Ĝis la venonta jaro!!!

Artur

DOMENECH

Fede-

MAS.

KLARIGO
En nia lasta numero de KE, sur paĝo 59. okazis rimarkinda
eraro, kaŭzita de la kompostito, kiu fuŝis kaj intermiksis la nomojn de du aŭtoroj atingintaj menciojn al la premio IV, de la
grupo “Barcelona Stelo”.

Unuan Mencion atingis la verko n-ro. 37. Aŭtoro: Sro. Joh.
Hartog, el Bearn (Nederlando). Duan Mencion, la verko n-ro. 40.
Aŭtoro; S-ino. Margarete Polier, el Breslau (Germanujo). Trian
Mencion, la verko n-ro. 52. Aŭtoro: Sro. S. J. Grenkamp-Kornfeld, el Paris.
Ankaŭ sur paĝo 60., kiam oni parolas pri la premio X. de “Literatura Mondo”, pro ne bonaj informiĝoj, oni citas kiel aŭtoron
diversajn knabinojn, kiuj ĉeestis Ĉe-kurson en Tallin. La aŭtoro
de la premiita verko, n-ro. 19, estas F-ino Veroĉka Gutmann, 14jara s-anino. el Tallin (Estonio).
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TH. CART, al la pacaj kunbaVORTOJ DE PROFESORO
talantoj dediĉitaj de S. Grenkamp kaj R. de Lajarte. Eldonejo
e
“Esperantista Voĉo”, Jaslo (Polujo), 1927.
Unu el la plej grandaj plezuroj, kiujn Esperanto havigis al

mi,

estis

la ofta interkorespondado

kun

la eminenta

gardanto

de

nia Fundamento, kaj unu el miaj plej grandaj Esperantaj emocioj
estis la renkontiĝo kun Profesoro Cart, ĉe la “Londona Esperanto-Klubo”, survoje al la Edinburga Kongreso. Mi bone memoras,
ke, en improvizita parolado (mi estis ĵus enirinta en la kunvenejon kaj amiko S-ro Bernard Long publike demandis ĉu mi troviĝas inter la ĉeestantoj kaj petis min fari salutan paroladeton) mi
asertis ke por mi, postmilita (aŭ dummilita) esperantisto, la ĝojo
persone saluti la eminentan pioniron egalvaloras, tiun emocion,
kiun la pli malnovaj esperantistoj spertis sentante la personan
ĉarmon kaj simpation de D-ro Zamenhof.
Kiam okazis la morto de la amata Th. Cart, la sciigo trafis min
kvazaŭ fulmo, kaj mi tute ne kapablis, pro nepriskribebla, psikologia stato, verki nekrologon por “Kataluna Esperantisto”, kiun
devis urĝe fari amiko Capdevila. En la lastaj monatoj de la vivo
de Cart mi estis treege okupata de neesperantaj aferoj kaj lasis
sen respondo du-tri el liaj karakterizaj poŝtkartoj. Fine mi skribis
al li, senkulpigante min, kaj mi ne scias ĉu mia letero alvenis ĝustatempe por ke ĝi povu almenaŭ esti legata de li, aŭ ĉu ĝi alvenis
Parizon en la tago de lia morto... sed la fakto estas, ke al mia letero ne venis respondo. En la lastaj jaroj mi vivis kun la impreso,
ke mi ŝuldas ion al Cart, al la memoro de Cart, kaj mi eĉ pentis,
momento povis juĝi min malĝentila kaj nedanke li eble en iu
kema.
Nu, se mi estus superstiĉa, mi povus esti kredinta, ke mi aŭdas
la transtomban voĉon de Cart... ĉar mi Ĵus ricevis de S-ro Grenkamp leteron riproĉantan min, pro tio ke mi ne recenzis ankoraŭ
la verkon “Pol-Pomeranio” kaj Eĉ NE, SIATEMPE, LA VER-

KON

“VORTOJ

DE

PROFESORO

TH. CART”.

Mi devas klarigi, ke la recenzo pri “Pol-Pomeranio” aperis intertempe en la lasta numero de “K. E.”, kaj la recenzon pri “Vortoj de Profesoro Th. Cart” mi ne faris siatempe simple pro tio,
ke mi ricevis ekzempleron persone dediĉitan, sen la mencio “Por
recenzo”, kaj mi supozis ke la recenzota ekzemplero estos sendata
de la eldonejo rekte al la Radakcio de nia kataluna gazeto.
Sed tamen mi volas montri al amiko Grenkamp ke mi ne estas
mallaborema —mi okupis per recenzoj kvar paĝojn en nia lasta
numero— kaj samtempe mi volas pagi mian ŝuldon al la memoro
de Profesoro Cart.
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La “Vortoj” de Cart, kiuj certe indas resti gravuritaj en la
koro de ĉiu esperantisto, estas klasigitaj sub “Sinforgesemo”, “Socia Demando”, “Pri Fideleco kaj Reformoj”, “Pri Natura Evoluado”, “Pri la Lingva Komitato”, “Pri la Scienca Lingvo” kaj
“Diversaĵoj”.
La pioniro de la fideleco al nia Fundamento trafe akcentas
tion, ke Esperanto estas ĉefe socia demando, kaj laŭ konvinka maniero montras al ĉiuj esperantistoj vojon saĝan kaj konstruan sinde Cart”, kune
Krestomatio”.

tenon. Ĉiu samideano devus posedi la “Vortojn
kun la “Lingvaj Respondoj” kaj la “Fundamenta

El la “Vortoj” mi aparte ŝatas “Antaŭparolo al iu Lernolibro”
(kiun mi tradukas katalunen por nova Esperanto-Gramatiko), “Sur
la vojo al Servoz”, “Ni respektu nian Lingvon”, “ŝtonigo de Lingvo”, “Idola Fori” kaj “Natura Evoluado”.
La libro, bonege presita kaj eldonita, kun 140 paĝoj, komenciĝas
per “Letero al Profesoro Th. Cart, kiel prologo” kaj finiĝas per
“Letero al Sinjoroj 8. Grenkamp kaj R. de Lajarte, kiel epilogo”,
kaj la finaj vortoj de Cart al ambaŭ laboremaj samideanoj “Tutkore, amikoj, mi premas viajn manojn” devas esti ripetataj de

ni ĉiuj: Amikoj Grenkamp kaj Lajarte, unuarangaj disĉiploj de
la kara formortinto: pro via bela tasko por la disvastigo de l ”fideleco”, koran manpremon!

LA VOJO RETURNE, de Erich Maria Remarque, el la germana lingvo tradukita de Joseph F. Berger. Eldonis: “Heroldo
de Esperanto”, Koln (Germanujo), 1931.
Ankaŭ ĉi tiun libron mi ricevis kun persona dediĉo kaj sen la
mencio “Por recenzo”... kvankam tuj post ĝia legado mi gratulis
la tradukinton kaj promesis recenzi ĝin.
La tempo forpasis sen tio, ke mi povis plenumi mian promeson,
ĉar malfeliĉe nia kara gazeto estas malgranda kaj felice la Esperantaj libroj ĉiufoje estas pli grandaj kaj jen mi nun troviĝas en
momento, kiam
la vortoj presitaj sur la kovrilo de tiu libro “Ne
nur en via libroŝranko, ankaŭ en via koro estu la du verkoj de
Erich

Maria

Remarque”,

de la tradukinto.
Ni laŭdu tiun

eble

vekas

alian

eĥon

ĉe

la

koro

mem

sentoplenan, poeziplenan libron, kaj ĝian bonegan tradukon; ni laŭdu la autoron, kies alian verkon mi legis nur
katalune (“Res de nou a lOest”); ni laŭdu la eldoniston; kaj
al la tri kunlaborintoj, germanoj, ni esprimu nian simpation.
LINGVO,

Eldonis:

STILO,

FORMO.

Studoj.

“Literatura Mondo”, Budapest,

Verkis:

1931.

K.

Kalocsay.

Ĉi tiu grava libro, 142-paĝa, konsistas el “Esperanta Vortfarado”, “La evoluo de nia poezia lingvo”, “Sendemandaj respondoj”,
“La Esperanta rimo”, “Esperanta elparolo”, “Pri la Esperanta

E—

——-
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ritmo”, “Klasika metriko en Esperanto” kaj “La mezepoka Esperanto”.
Mi ĉiam laŭdis la verkojn de la literaturisto, de la poeto K. Kalocsay. (Mi estas ankoraŭ recenzonta la verkojn “Eterna Bukedo”
kaj “Hungara Antologio”, kie lia genieco brilas preskaŭ ĉiumomente). Sed en “Lingvo, Stilo, Formo” (trafa kaj tre bela titolo)
mi trovas lertajn rimarkojn apud absurdaĵoj.
Mi legis, ke multaj recenzistoj ĝenerale ŝatas la verkon, sed
malaprobas detalojn, kiujn ili tamen ne tute precize montras. Al
mi okazas same: mi volonte asertas la klerecon de l aŭtoro kaj
la ĝeneralan bonecon de la verko, sed mi ne ŝatas multajn detalojn,
kiujn montri bezonus tuta libro. Kaj mi ne havas eldoniston,
nek estas ĉiel favorato de-l' sorto, kiel Kalocsay.
Mi ne konsentas precipe pri kelkaj punktoj el “La evoluo de
nia poezia lingvo” (ĉar kun tiom da liberecoj kaj novaĵoj la unua
alveninto povas fariĝi granda poeto) kaj el “Pri la Esperanta ritmo” (Ĉar Kalocsay precipe en tio estas tro dogmeca).
Al la katalunaj esperantistoj kiuj penis traduki aŭ originale
verki poemojn, okazas tragedio: oni plej ofte diras al ili, ke iliaj
versoj ne konformas al la Esperanta tonakcento... ĉar oni ne scias
diveni la specialan ritmon uzatan de katalunoj aŭ omi ne kapablas
kompreni nian spiriton. Oni ne konas la valoron de la paŭzoj aŭ
cezuroj, kiuj ebligas tute korekti la, laŭdire, nekorektaĵojn el ritma vidpunkto. Oni ne konscias ke, apud la rigoreco de piedoj (cetere la diversaj aŭtoroj ne interkonsentas pri la unuforma uzo de
piĉdoj, nek pri la licencoj kiujn oni devas enkonduki), rajtas ekzisti malpli markita ritmo; oni ne volas konsenti al ni katalunoj
aŭ latinidoj kelkajn liberecojn ritmajn kaj oni postulas por si
ĉiajn liberecojn en aliaj aspektoj.
Mi ofte revis: se mi povus deklami poemojn antaŭ internacia
publiko!
Oni konstatos, ke ĉiu vorto el miaj poemoj estas regule akcentita. Sed mi estas modesta laboranto en angulo de Esperantujo, kaj
mi ne havas eblecon —monon, tempon, altrangecon— aŭdigi mian
voĉon. Mi ĉeestis nur unu Universalan Kongreson, la Edinburgan,
kie mi paroladis, en la kadro de la “Somera Universitato”, pri
“La Kataluna Popolkanto”, sed mi ne kuraĝis peti de la bonvolaj
Skotaj samideanoj, ke ili permesu al mi deklamon de poemoj.
Krom kelkaj originalaj amaj poemoj, multaj tradukoj miaj el
la kataluna kaj hispana lingvoj kontribuis al la Esperanta Poezio;
sed mi timas: ĉu mi daŭrigu mian poetikan laboron por la “Hispana Antologio” kaj por la “Historio de la Trobadoroj Provencalaj-Katalunaj”? Ĉu oni volos taksi, ĉu oni komprenos mian laboron? En momentoj de senkuraĝiĝo mi konkludas; Mi prefere
silentu, ĉar en la plej bona okazo mi estos najtingalo el fremda
arbaro.
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RECENZO

EL KASTILIO,

de Salom Asch, el la juda

trad. I. Lejzerowicz; eld. “Literatura Mondo”, Budapest. SERVULRAJTO, de Invan Cankar, prilaboris Jakobo Stefanĉiĉ; eld. “La
Suda Stelo”, Slav. Brod (Jugoslavio). LA VOJAĜOJ DE GULIVERO (1.8 parto), trad. Jos. A. de Roos; eld. Piet Smits, Tilburg
DE SRO. ARNE, de Selma Lagerlof,
(Nederlando). LA MONO
el la sveda trad. Stellan Engholm; eld. “Forlagsforeningen Esperanto u. p. a.”, Stockholm. MERKADO
LA AZENPELISTO, de
Naum Jeruŝalmi, el la hebrea trad. Leono Vienano; eld. N. Szapiro, Warszawa. KONSILOJ (Sugestoj de malnova esperantisto),
de Andres Pifo; eld. “Tip. Moderna”, Valĉncia. ESPERANTO;
GRAMATICA,
EJERCICIOS
Y
DICCIONARIO, de Manuel
Caplliure Ballester,
eld. “Imprenta
de
José Olmos",
València.

BARBRO KAJ ERIKO (Korespondado inter du junaj geesperantistoj —austro kaj svedino), de Alois Schneider-Magda Carlsson;
eld. “Forlagsforeningen Esperanto u. p. a.”, Stockholm. Kaj de la
sama eldonejo, DIALOGOJ KAJ KOMEDIETOJ, de Einar Dahl.

ENLANDA

KRONIKO

Barcelona, — Pli ol 30 personoj
buso, organizita de la grupo “Paco
Brava”, kie la partoprenantoj ĝuis
raj salaj lagetoj, starantaj inter la
kataluna krutmarbordo.

ĉeestis la ekskurson per omnikaj Amo”, al la mirinda “Costa
agrablan sinbanon en la natualtegaj rokoj de la famkonata

Kiel ĉiujare, okazis la esperanta ekspozicio de tiu ĉi grupo dum
la tagoj de la Ceffesto de Gràcia. Superilue estas aldoni, ke ĝi
ricevis multajn vizitantojn el tiu tradiciema kvartalo de Barcelona,
kie multaj simpatias al la esperantista tasko de el patso.
— Ankaŭ la senlaca grupo “Nova Sento” laŭdinde imitis sian
kunfraton de Grĉcia. La laborista kvartalo Poble Nou ankaŭ havis sian esperantan ekspozicion dum la ĉeffesto. En la daŭro de
du semajnoj oni povis admiri la senriproĉan aranĝon de la citita

ekspozicio, kiu altiris multan publikon al la ejo de la strato Llacuna. La efika propaganda agado de tiu grupo certe sukcesigos la
anoncitan esperanto-kurson, kies inaŭguro okazos la 16. de oktobro, sub la gvido de nia lerta s-ano. Josep Banet.
— Al la ĉiujara kataluna febro ĉeffesti, la esperantistoj respondis nunjare per febro ekspozicii. Kaj la grupo “Barcelona Stelo”,
kiu faris sian someran dormetadon, subite revekiĝis kaj organizis
esperanto-ekspozicion en sia ejo de la strato Urgell, 180. La ekspozicio daŭros de la 8. ĝis la 15. de okt. La sekvantan tagon,
16-an, oni malfermos kurson, kiun klarigos s-ano. Josep Riera.
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de nia neforgesita IX.
agadon,

danÈ'

Kataluna

al la grupo

Esp. Kongr.

"Gerona

Espero"

kiu prepraris, imitante aliajh katalunajn urbojn kaj akceptinte instigojn de KEF, Ĉe-kurson prizorgitan de F-ino. E. Pihn.
“La problemo de lingvo internacia: latina, angla aŭ esperanto?” estis la temo de la parolado de Sro. Delfi Dalmau antaŭ 100
aŭskultantoj, dum la 29. de septembro. Kaj dum la 2. de oktobro
okazis la provleciono de la Ĉe-profesorino Pihn kun 70 partoprenantoj, el kiuj 34 enskribiĝis por la kurso.
Terrassa. — La grupo “Lumon” disvolvis fortan propagandon
ĉe la preparado de Ĉe-kurso, kiu okazis de 24. ĝis la 27. de sept. en
la ejo de “Orfeo de Terrassa”. Artikoloj sur la ĵurnaloj, intervjuoj,
prelegoj antaŭ la mikrofono de “Radio Terrassa”, k. t. p. La kurson sukcese finis antaŭ 35 partoprenintoj F-ino. Elinjo Pahn, kiu
de antaŭ 10 monatoj senĉese klarigas Ĉe-metodajn kursojn en Katalunujo.
Sardanyola. — 46. Datreveno de Esperanto. Fakte, la “Plena
Lernolibro” de Dro. Esperanto aperis dum julio, kvankam la Barcelonaj grupoj festis ĝian datrevenon dum la 24. de septembro, monato kun pli milda varmo ol la julia por pasigi tutan tagon en belega arbaro, kia ja estis Les Fontetes, la scenejo de la 46. Datreveno.

La programon de la festo plenigis plej diversaj sportaj ludoj,
kaj posttagmeze literatura parto fermis la sukcesintan datrevenan
memortagon, kiu, verdire, estis ĉeestata de pli ol 300 personoj.
Vendrell. — La loka ĵurnalo “El Baix Penedĉs”, kiu tiel bone
subtenis 'kaj disvastigis la propagandon de nia lasta Kongreso, en
sia numero de la 16. de septembro, aperigas krom la kutiman en—
kaj priesperantan rubrikon, sciigon pri nia lasta numero dediĉita al
Vendrell, la urbo de nia pasinta Kongreso.
Vic. — De post junio kaj ĉiusabate, la ĵurnalo “Diari de Vic”
regule publikigas priesperantan kolonon, imitinda propagando kiun
ni rekomendas al la 's-anoj. de ceteraj katalunaj urboj. Ankaŭ sur
la bulteno de “Unio Excursionista” oni dediĉas tutan paĝon al teks-

to en esperanto.

La nova “Esperanta Grupo”, kies fondon ni ŝuldas al okazigo
de Ĉe-kurso kaj aktivemo de kelkaj lokaj pioniroj, ĉiumonate aranĝas ekskursojn, vizitojn, festojn, k. t. p. Dum aŭgusto okazis vizito
al la konata Observatorio de Sro. Josep Pratdesaba, eminenta astronomisto kaj prezidanto de la citita grupo, kies anoj, en nombro
de 25, ankaŭ faris ekskurson post kelkaj tagoj al Olot, kie ilin
atendis kaj akompanis la anoj de la ĵusfondita grupo “Nova Olota
Stelo”, nomo kiu bele rememorigas al ni la organizintojn de la
Kataluna Esp. Kongr. dum 1913. (J. C.)
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PLENDAS...

tial ke “Kataluna Esperantisto” aperas hodiaŭ tiom
malakurate, kaj ĉefe, malgraŭ niaj klopodoj, tial ke ni
ne povis aperigi la nOv.-decembran numeron. La kaŭzo
de tiu interrompo kaj de la ne tro ĝustatempa aperado

de nia gazeto en aliaj okazoj venas kaj ĉiam venis de
la sama flanko: la maŝinkompostisto. Rilate lian malseriozecon iun tagon nia ĉefredaktoro diris: “Ne ekzistas ankoraŭ leĝo por puni liajn grandajn mensogojn,
ĉar li promesis finpresi la duan eldonon de Kataluna
Antologio post tri monatoj kaj li tute senhonte foruzis
dek-kvin motsatojn.” Sed niaj legantoj ne timu. Ni jam
foradiaŭis tiun kavaliron kaj fine trovis nOvan presejon, kiu akiris esperanto-literojn,

L'ESPERANTO

MARXA

Segons report del doctor Dietterle (director de l'Institut d'Esperanto de Leipzig) a l'any 1927 en més de 7.000
localitats de tot el món existien 126.508 esperantistes, sobre
els quals l'estadística en tenia coneixement oficiós. Dels
esmentats, 41.751 estaven organitzats en 1.776 entitats o
grups esperantistes, dels quals 693 posseien una biblioteca
pròpia. En els grups, durant 1926, hom va organitzar 2.531
Cursos. A part d'això, hi havia 16.987 esperantistes que vivien isolats en llocs o no existia o no responia cap grup, i
67.837 esperantistes apartats en les barriades de nuclis urbans amb grups esperantistes. En realitat aquesta estadística és molt incompleta, car existien molts esperantistes en
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infinitat de llocs d'arreu del món, on l'enquesta del més
amunt citat doctor no va arribar, així com molts grups, la
resposta dels quals arribà amb molt de retard. Malgrat tot
això, aquestes xifres són bastant impresionants per tal de
demostrar que l'Esperanto, com a llengua auxiliar mundial,
juga un paper molt important, al costat del qual queda reduit al no-res tot altre sistema de llengua internacional que
pretengui obstruir la marxa ascendent de la genial creació
del doctor Zamenhof.
L'estadística de l'any 1923 ens mostra més de 1.000.000

d'esperantistes actius, i si copiem l'estadística que la Socie-

tat de

Nacions

va fer l'any

1922, veurem

fins

que

aquella

data s'havien venut més de 4.000.000 de gramàtiques d'ense-

nyament de l'Esperanto, i que en el que anava de segle eren
prop de 7.000.000 les persones que havien acabat (no assis-

tit o començatl)

un curs de la llengua internacional.

ESPERANTA
kiu

LIBRO-LOTERIO,

1933:

okazis la 22an de decembro, aranĝita de
“Iberia Esperanto-Servo” BARCELONA
Premiitaj numeroj:

17; no 07,139— 28; n.o 18.343— 3"; n.e 24,685— 44; n.” 02,493—

54; n.o 06,235— 6"; n.» 27,113— 74; n.o 08,500— 88; n.o 08,839—

9";
132;
178;
21";
25";

sl 33,199—11"; n. 33,262—12“; n.» 01,763—
m.» 20,534—10";
n.o 03,697—148; n.o 20,610—158; m. 29,935—168; n.o 12,108—
n.o /13,276—188; n. 30,777—198; n. 06,802—203; ne 26,481—
ne 09,011-—22"; n.o 02,448—23"; n.o 18,338—24", n.o 24,039—
n.o 31,882—26', n.o 33,004
1-A; no 07,138 — 1'-P, no 07,140 — 2'-A, e40 18,342 —

29-P; no 18,344 — 2'.Aj no 24,684 — 31.P, no 24,686

ATENTU!
La premiitoj, kiuj ne pagis siajn biletojn antaŭ la
3129 de decembro 19334, kaj la delegitoj ne plenumintaj la pagon
de sia biletaro, dum tiu limtempo, ne rajtas, kompreneble, ricevi la
premion,
F. MONTSERRAT

NEKROLOGO
D-ro INAZO NITOBE mortis en hospitalo de Katsado.
„Li estis el la vico' de tiuj malmultaj ŝtatviroj kiuj scias sin.
levi al vera tutmonda nivelo. Li estis honora membro de UEA
pro gravaj servoj al nia Esperanto-movado, kiujn li donis dum sia
vic-sekretarieco ĉe la Ligo de Nacioj. Li ripozu en Paco!
—Mortis

en pasinta

novembro

nia tre fervora

kaj

laborema

sa-

mideano Joan Plana, prezidanto de la grupo “Paco kaj Amo”, de
Barcelona.
—Ankaŭ ni perdis en lasta decembro nian entuziasmaŭt KEFanon Maurici Orriols, kiu ĉiam estis preta subteni niajn entrepre-

nojn.
Nian

sinceran

:
kondolencon al iliaj familianoj.
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AL LA XVI-aj. INTERNACIAJ FLORAJ
LUDOJ

La Komitato de la XVI-aj Internaciaj Floraj
tas kaj invitas partopreni la jenajn konkursojn.

ORDINARAJ

Ludoj 'vin

salu-

TEMOJ

Originalaj Tekstoj
I. Originala versaĵo kantanta Amon.
II.
Originala Ama verko en prozo.

Tradukitaj Tekstoj
4
I. Traduko de unu el la versaĵoj de la konata kataluna poeto
Joan Maragall.
II.
Traduko de la pliantaŭe represita kataluna rakonto “Sobre la mandra..” de Prudenci Bertrana.

EKSTERORDINARAJ

TEMOJ

I. Premio de la Urbestraro de Ripoll, 100 pesetoj: Temo: Laŭvola.
II. Premio de la Prezidanto de K, E, F., 50 pesetoj. Temo:
Laŭvola.
III. Premio de la Estraro de K. E. F., 50 pesetoj. Temo. Laŭvola.
IV.
Premio de “Kataluna Esperantisto”. Dumviva abono al
la gazeto. Temo: Kiel oni faras bonstilan versan traduko.
V. Premio de la grupo “Paco kaj Amo”. 50 pesetoj: Temo:
Laŭvola.
VI.
Premio de la grupo “Barcelona Stelo”, 50 pesetoj: Temo:
Laŭvola.

Pliaj premioj kaj temoj sekvos en venontaj numeroj
luna jEsperantisto.
Inspirow! al ĉiuj por la gloro de nia 'Literaturo!

de

Kata-

NOTOJ
I.—La aŭtoroj de la du premiitaj Originalaj tekstoj I-II, kaj
tiuj de la du premiitaj Tradukitaj tekstoj I-II ricevos ekzempleron de “Kataluna Antologio” de Jaume Grau Casas, verko rekompencita de la Esperantista Akademio.
II.—Al la aŭtoro de la plej bona teksto (versaĵo aŭ
A
el la kvar ordinaraj premiitaj verkoj, la Komitato aljuĝos la Na-

turan Floron kaj la rajton elekti reĝinon de la Festo.
I11-—La verkoj konkursontaj devas esti verkitaj en bona
peranto,

kaj

ne

ankoraŭ

IV-La solena Festo
okazos en Ripoll dum la
rantista Federacio”.
V.—La manuskriptoj,
esti ricevitaj antaŭ la 15

eldonitaj.

Es-

de la XVI-aj Internaciaj Floraj Ludoi
XVII-a. Kongreso de “Kataluna Espe-

kiuj portos
de Junio de

surskribitan devizon, devas
1934 ĉe la adreso de “Kata-

—
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luna Esperantisto”, Valĉncia, 245, Barcelona, kun la jena alskribo;
Sro. Sekretario de la Floraj Ludoj; kaj ili estos akompanataj de
fermita koverto, kiu surhavos la saman devizon kaj entenos karton
kun la nomo kaj adreso de la verkinto.
verkoj premiitaj fariĝos propaĵo dum unu jaro de
VI—La
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.—Eventuala

aljuĝo

de

“Subpremioj”

mencion sen rajto al efektiva premio.
La Prezidanto
Francisco Azorin

nur

signifas

honoran

La Sekretario
Joan Gili Norta

PETO AL LA GAZETOJ.—Ni petas niajn kolegojn, ke ili publikigu nian alvokon por ke la konkurson partoprenu esperantistoj
el la tuta mondo.

“SOBRE

LA MANDRA..,”

Mandra, fau! en alemany; pigrizia en italia; paresse en irancès: laziness en anglès, significa un estat passiu, amb o sense
condormiment, durant el qual l'home nota una manifesta impulsió
al badall, a l'estirament i al jeure.
La mandra no ha estat importada, es cria arreu i a Espanya
més que enlloc. No és d'origen microbià, per ara, més tard, qui
ho sap, sempre hi ha un microbi inesperat a la disposició d'un
savi. Sense una predisposició latent, la mandra no s'encomana.
El sol a l'hivern i l'ombra a l'estiu poden ésser causes ocasionals
de la mandra. Les digestions que segueixen als àpats suculents
solen produir una pseudo-mandra. La medicació preservativa de
la mandra està per fer. Hi ha qui suposa que un trot sostingut
entremig d'un bosc de gatoses, duent poca roba, o millor, sense,
seria de resultats segurs. Les secrecions del mandrós no presenten res d'anormal. Els signes físics són nuls, Un poc d'estrabisme
i un mig enterboliment de la pupilla, i això és tot.
L'absència de símptomes alarmants i de manifestacions tèrmiques, ja que en la mandra, en comptes d'augment de temperatura
més aviat hi ha fredor, han fet suposar si estarien equivocats
aquells que la consideraven com una malura. Per nosaltres, no
solament no és una malura, sinó que la tenim com una delícia.
Encara que tendeixi a immobilitzar el cos, és en absolut inconfusible amb el reuma. Cert que esdevé crònica, però no mata si
no hi intervé la fam. Estem mancats d'experiències clíniques en
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què s'hagi presentat una complicació tan deplorable. Generalment
la mandra cessa quan la fam apunta. Per això ens obstinem a declarar la mandra saludable. I no tindríem pas gens d'escrúpol a
recomanar-la a certs individus, l'activitat dels quals és una veritable plaga nacional. Jo no aludeixo pas les joventuts conservadores, ni els poetes massa noucentistes, ni els erudits que gallegen d'ésser-ne, però no serà balder que sàpiguen les nostres teories

sobre això.
El veritable

estudi

de

la mandra

s'ha

d'intentar

filosòfic. Des d'aquest punt de vista, la mandra,
considerada com la major de les calamitats o
de les virtuts.

com
com

en el camp

tot, pot ésser
la més dolça

El que està fora de tota discussió, és que l'home fou, en un
principi, creat per mandrejar. El Paradís terrenal, que en res no
s'assemblava a una fàbrica, era en un lloc on Adam i Eva man.
drejaven eternament. Déu, el pare, ho havia decretat així. El tre-

ball nasqué del pecat. Les fatidiques paraules que convertiren
la vida en suor les digué l'Etern, és veritat, però el dimoni les
dictava des de l'ombra.
La tendència de l'home a tornar a l'estat de gràcia, o sigui a
l'estat de vaga perdurable, és just i lògic. Es cercar, talvolta equivocadament, la divinitat. Potser sigui una temerària irreverència
la del mandrós, però ell no té pas la culpa que el diumenge no
duri tota la setmana. Diguem de passada que el diumenge sembla
cam si fos instituit a manera de compensació. L'Etern, pasat el
primer acalorament de veure's desobeit per Adam i Eva, degué
considerar que n'havia fet massa. Es posà sobre si i fou pietós.
Es clar que no podia pas dir "el setè, mandrejaràs", però digué:
“el dedicaras al repos i a lloar-me a mi", i això per a molta gent,

ha vingut a ésser el mateix. El resar, llevat del dormir, és la cosa

més assequible als mandrosos, i per alguns, resar i dormir vénen
a resultar equivalents. I heus ací com la mandra, amenitzada amb
els res i els bons costums, és el mitjà perfecte per a guanyar el
cel. El cel alhora és un lloc de mandra. Després d'això se'ns acut
una deducció lògica: tot allò que tendeixi a aixecar l'esperit, a
sublimitzarlo, a dirigirlo envers la divina gràcia, ha d'ésser rea.
litzat en un ambient de mandra, celestial podríem dir-ne. Els cors
de les catedrals, els convents, amb aquella quietud i placidesa,
donen la pau a l'esperit i enerven el cos, que és allò que constitueix el caràcter distintiu de la mandra sublimitzada. Les oficines
de l'Estat són un detestable intent de mandra laica, retribuida
i reglamentada, però en absolut orfe de tota idealització.
Els materialistes i descreguts es contradiuen quan mandregen. La matèria és sempre activitat, Quan dormiu o feu migdiada, la sang, el cor i els òrgans de nodriment fan el seu fet. La

mandra en la matèria és la mort. La mandra en l'esperit és delectació. Com més quantitat d'esperit té un home, més sent la
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necessitat de mandrejar. Els artistes, els refinats, aquells que de
la vida en fan una espiritualitat, són mandres per essència.
La paraula "inspirar-se" no significa pas cosa distinta de man.
drejar fecundament. La mandra de l'home, en aquest cas, és tan
digna de respecte com la gestació de la dona, No destorbeu el
mandra amb excuses mècies de dignitat humana, ni amb altres
arguments capciosos, perquè tal vegada destruiu una obra genial. El que sua no crea. Si a un manobre se'l deixés mandrejar,
podria, esdevenir un creador en lloc d'ésser una màquina. La desaparició dels burots, tard o d'hora, durà fatals resultats. El bu.
rot era un contemplatiu i un observador que estava en camí de
noveHista o de místic. Ja ho sentirem a dir.
Ara bé: iper què ha estat tan combatuda la mandra2 Jo crec
que existeix un malentès. Primerament, la mandra a molts els
ha perjudicat notablement. ç Es culpa d'ells o de la mala organització social: No és en aquest lloc on cal discutir això, però valdria la pena d'esbrinar-ho. Després, molts mandres ho han estat
amb escàndol. El badall, l'estirament i les poses, si no deshonestes, d'una manifesta baixesa, han desennoblit la mandra. La
mandra s'ha de suportar amb dignitat, Un mandra no és pas un
vulgar gandul. El gandul és l'home que no té feina ni en vol. El
mandra en té de feina, i no la fa, i si la fa, triga a fer-la. Es feina
rumiada la del mandra, feina massissa,
En vista d'això dit, cal preguntar encara: 4fomentarem la
mandra2 Fomentar-la.., tal vegada no; respectar-la, sempre, El que
es dóna al treball ja sap el que es fa. L'harmonia. social consisteix
a no destorbar a ningú. Estem en camí de suprimir els predicadors i els apòstols.
De la utilitat de la mandra no cal parlar-ne. Es la poesia de
la vida. L'enamorat mandreja per pensar amb l'enamorada, el
pecador per repenedir-se del pecat, el filòsof per filosofar millor,
el creient per lloar Déu, el místic per arribar a visionari, i així
trobaríem que els actes més dignes i més enlairats de l'home requereixen mandra.
Sols en casos excepcionals la mandra és reprovable. Són pocs
aquests casos, però desgraciadament poden esdevenir. En cas de
foc, de lladres, de llamps i pedregada, quan es tracta de pagar
la contribució al govern, de presentar un compte, i alguns d'altres que quasi sempre es resolen en perjudici de tercer.
La psicologia del mandra es podria resumir en poques parau-

les. L'ànima del mandra

és dolçament

cosa, la pau i l'insomni. Qui
del repòs ne ve el treball.
Deixo a la consideració
questió, sobre la qual se'n
No crec pas haver perdut el

DE

a

ha fet avui

selecta:
farà

estima,

demà.

sobre tota

Reposem,

que

d'altri la transcendentalitat d'aqueixa
podrien escriure voluminosos llibres.
temps.

qe a

a a

ame

—bBhI RJ
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26-A
UNIVERSALA
KONGRESO
DE
ESPERANTO

Ofciala invito: Sveda Trafika Asocio kune kun Sveda Esperanto-Federacio. Adreso de L. K. K,: Fredsgatan 4, Stockholm, Poŝta
ĉekkonto: N-ro 50443, Stockholm. Bankkontoj: Svenska Handelsbanken, Stockholm 16; Sundsvalls Enskilda Bank, Fredsgatan 4,
Stockholm. Kotizoj: Ordinara kotizo estas 25.—sved, kronoj.
FRUPAGANTOJ (ĝis 31 marto 1934) pagos nur 20.— sved. kr.
(post 1 Julio 1934) pagos 30.— sved. kr.
MALFRUPAGANTOJ
sved. kr. BLINDULOJ SENJUNULOJ (malpli ol 16-jaraj) 5
PAGE.
Laborkunsidoj kaj fakaj kunvenoj okazas en la
Kongresejo:
sveda parlamenta domo, la solenaĵoj et/ la koncerta domo, la balo

en la urbodomo

de

Stockholm.

En Stockholm ekzistas tre multaj popularaj, bonaj resManĝo:
toracioj, kie oni povas ricevi tagmanĝon por 1.— sved. kr. En luksaj restoracioj tagmanĝo por 2.50—3.50.
A: luksaj hoteloj — Sved, kr, 10—20. B: komfortaj
Loĝejoj:
hoteloj — kr. 7—10. C: simplaj hoteloj — kr. 5—7. D: modestaj
hoteloj — kr, 4—-5. E: komunaj loĝejoj por 6 ĝis 20 personoj —
kr. 1.25—2.
Por la vojaĝo al la kongreso esForvoja rabato en Svedlando:
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tas jam interkonsentite pri 25 96 rabato, sed L' K. K. esperas pligrandigi la rabaton.
Ĉiu kongresamo ricevos senpage la belan svedan
Favoraĵoj:
Esperanto-Gazeton ekde la aliĝo. Do, ju pli frue vi aliĝas, des pli
multe vi gajnas!
"Teatraĵo, koncerto, balo, ekskursoj ktp, laŭ
Kongresaranĝoj:
programo kiu postsekvos.
Pri anoncigo de fakaj kunvenoj kiel eble plej
Fakaj kunvenoj:
baldaŭ ni petas.
Oni vivas malmultekoste en Stockholm nuntempe.

LA

UNUECIGO

DE

LA

ESPERANTO-MOVADO

“INTERKONSENTO

DE

KOLONJO”

Universala Esperanto-Asocio, Konstanta Reprezentantaro de la
landaj Esperanto-asocioj, kaj Universala Esperantista Federacio,
interkonsentas pri la ĉi subaj aranĝoj:
I.—Universala Esperanto-Asocio estas la tutmonda organizaĵo
Esperantista, reprezentanta la Esperanto-movadon kaj organizanta
la universalajn kongresojn,
II. — La landaj Esperanto-Asocioj aligas siajn membrojn al
U. E. A., se ili plenumas la jenajn kondiĉojn:
l. posedi organizan formon (regularon, konsiston de komitato, k. c.), kiu vidigas klare, ke temas pri landa asocio neŭtrala.

2.

havi minimume

100 membrojn.

Pri la akcepto decidas la Komitato.
III-—La landaj Esperanto-Asocioj

aligas

U. E. A. laŭ la jenaj kondiĉoj:

siajn

membrojn

al

1. ili pagas jarkotizon de Sv. fr. 0,50 por ĉiu el siaj regulaj
membroj; ĉi tiuj membroj estas simplaj membroj de U. E. AL; ili
rajtas ricevi la internacian membrokarton kaj uzi la servojn de la
delegitoj pri vojaĝhelpo kaj informpetado.
kluj

U.

2.

E.

la landaj asocioj pagas aldonan kotizon por tiuj membroj,

deziras

ĉi tiuj

A.;

ricevi

ĉi tiuj

membroj

la jarlibron

membroj

estas nomataj

aŭ la jarlibron

estas

nomataj

membroj

kaj

membroj

aktivaj.

la gazeton

aktivaj.

La landaj

de

La

asocioj

sin devigas varbi kiom eble plej multe da tiaj membroj.
IV.—En landoj, kies asocio aligis siajn membrojn, oni aldonas
al la kotizo el ĉiu kategorio proksimume 50 95 de la normala

kotizo de la nuna membro kun jarlibro, por tiuj membroj, kiuj ne
apartenas al la landa asocio. Tamen la ĝisnunaj membroj de U. E.

A. ne apartenantaj al la landa asocio
ĝisnunaj kondiĉoj, ĝis fino de 1936.

V-La

landa

asocioj

prenas

sur

povas

sin

resti membroj

la administradon

laŭ la

de

la
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membroj en sia lando, laŭ la reguloj de la Centra Oficejo, kaj nomas ĉefdelegiton interkonsente kun U. E. A.
VI.—La landa asocio nomas la lokajn delegitojn interkonsente
kun la ĉefdelegito kaj komunikas la liston al la Centra Oficejo.
VII-—La Internacia Komitato de U. E. A. konsistas el:
(a)
Komitatanoj elektitaj de la landa Asocioj aligintaj siajn
membrojn:
(b)
Komitatanoj elektitaj de la lokaj delegitoj en la landoj,
kies landa asocio ne jam aligis siajn membrojn kaj en la landoj,

kie ne jam
(c)

ekzistas landa asocio;

Komitatanoj

elektitaj

de

Ĉiu landa asocio kun minimume

la komitatanoj

sub

(a)

kaj

(b).

ducent ĝis mil membroj elektas

unu komitatanon, kaj plian por ĉiu komencita milo da membroj,
por kiuj ĝi pagis kotizon por la pasinta jaro.
La lokaj delegitoj de la landoj, kies landa asocioj ne| jam aligis
siajn membrojn aŭ kie tia asocio ne jam ekzistas, elektas grupe po
E komitatano por ĉiu kvincento aŭ kemencita kvincento da mem-

roj.

Lo komitatanoj sub (a) kaj (b) vovas
(c) ĝis la triono de sia propra nombro,

nomi

komitatanojn

sub

Ĉiuj komitatanoj havas samajn rajtojn kaj devojn.
VIII-—La fakaj societoj, institucioj, k. t. p. povas sin. enskribigi kiel partoprenantojn en la ĝenerala Esperanto-movado, kontraŭ

fiksita pago.
IX. — Okaze de ĉiu Universala Kongreso de Esperanto
das “Konsilantaro de la Esperanto-Movado.” Ĝi konsistas
komitatanoj de U. E. A., la reprezentantoj de la aliĝintaj

asocioj

havantaj

malpli

ol 200

membrojn,

la ĉefdelegitoj

kunsiel: la
landaj

aŭ

iliaj

reprezentantoj, la honoraj membroj, la dumvivaj membroj, la patronoj, kaj la reprezentantoj de la asocioj kaj institucioj registri-

taj kiel partoprenantoj en la ĝenerala Esperanto-Movado. Tiu Konsilantaro esploras la jarraportojn pri la stato de la movado, kon-

sideras proponojn pri disvastigo kaj utiligo de la lingvo, kaj priparolas programon de laboroj entreprenotaj. Ĝi decidas per plimulto de la ĉeestantoj en formo de deziresprimoj, kiujn ĝi trans-

“donas al la Komitato

de U. E. A.

X.—Post sia likvido I. C. K., K. R., kaj U. F, E, transdonas
al U. E. A. siajn havaĵojn kaj dokumentojn, La Komitato kaj
Centra Estraro fiksos la novajn devojn de la ĝisnunaj direktoroj
kaj oficistoj de I. C. K. kaj de U. E. A.
XI.—Necesaj ŝanĝoj en la regularo de U. E. A. estos tuj farataj laŭ la ĉi-supraj aranĝoj. La nuna Komitato de U. E. A. sendos
la ŝanĝojn al la delegitoj, por ke la voĉdono estu finita je la fino
de Oktobro 1933,
U. 'E. A. sendos la ŝanĝojn al la delegitoj, por ke la voĉdono
estu finita je la fino de Oktobro 1933.

—
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XII.—La landaj asocioj elektos siajn respektivajn komitatanojn
antaŭ la 15-a de Oktobro 1933.
XIII.—La neceso estos farata, por ke la nova aranĝo ekfunkciu je la 1-a de Novembro 1933.
Kolonjo, la 4-an de Aŭgusto 1933.
Tiu ĉi “Interkonsento” pri la unuecigo de la Esperanto-Movado estis subskribata, en la solena ferma kunsido de la 25a Universala Kongreso, de jenaj samideanoj:
Ed. Stettler, Frans Schoofs, D-ro A. Vogt, Johannes Karsch,
Robert Robertson, Arnold Behrendt, Louis Bastien, P. W. Baas,
Einar Dahl, Cecil C. Goldsmith, J. R. G. Isbrŭcker, A. Clavenna,
P. Petit, M. Inouye, Dr. Julian Loyola, Georgo Canuto, M. De
Ketelaere, Ildefonso Falĉao, Arne J. Tharaldsen, D-ro Ernst Mayer, Charlotte Jablonski, Paul Blaise, Adolf Mŭnz, M. Moy Thomas, Paolina Mellina, Schmalzl, 8. Alberich, Jofre, Dro. R. Maeder, Hans Jakob kaj Robert Kreuz.

AKADEMIO

KAJ

LINGVA

KOMITATO

Ni eltiras el cirkulero la jenajn sciigojn:
Por okupi la vakantan postenon de Prezidento de la Akademio
estis elektita Sro. M. Rollet de VIsle, kaj Sroj. B. Migliorini kaj
P. Nylĉn kiel vicprezidantoj.
Estis reelektitaj la jenaj membroj de la Lingva Komitato: Sroj
Aymonier, Rollet de l'Isle, Won Kenn, L. Zamenhof, Blicher, Chavet, kaj estas novaj membroj, F-ino. Jane Baird, Sroj. Sevak, Jirkov, Orengo, O. van Schoor, Jannsson, Miĥalski, Domingues, Cseh,
Bugge Paulsen, Bonnevie, Madham, pn
m~ Carreiro Neto

kaj Archdeacon.

sra

airs

HISTORIA
En

la tempo

de la regado

ANERDOTO

de la hispana

militistaro ricevis tre malakurate
okazis iu solena akcepto ĉe la reĝa
fos, la venkinto de la Bailĉn-batalo,
ka pantalono. Vidinte tion, la reĝo
—du

,

vi freneziĝis, Castaŭos?

rego

Ferdinando

VII,

la

sian soldon. Dum vintra tago
palaco, kaj la generalo Castasin prezentis vestita kun blandemandis lin:

Ĉu vi eble ne scias ke la nuna

se-

zono estas vintro?
—Reĝa Moŝto, —respondis la generalo— la nuna sezono estas
vintro por iuj; mi troviĝas meze de somero, kaj kiel pruvo mi povas diri, ke la lasta soldo
julio.

kiun mi

enspezis

Rerakontis:

apartenas

Maria

al la monato

JULIVERT
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LINGVOJ

Al la peto'de Sro. Dalmau, farita en lia artikolo apĉrinta sur
la numeroj 194-195 (majo-Junio 1933) de “Kataluna Esperantisto”.
ni ricevis la jenan daukindan kunlaboraĵon:

ANGLE
Adjust. Maladjustment.
Content. Malcontent (adj.)

ESPERANTE
Alĝustigi.
Kontenta. Malkontenta.
Beno, malbeno; diri.
Voli honon. Malbonon.
Formo, Malformo.
Influo. Malinfluo.
Odoro. Malodora.
Praktiko.
Trakti, malbonuzi.

Benediction, Malediction.
Benevolent, Malevolent.
Formation, Malformation.
Influence, Malinfluence.
Odour. Malodorous (adj.)
Practice. Malpractice,
Treat. Maltreat.
Aliaj

vortoj

similas

Amicable = friendly.
Animated = lively.
Fidelity = faithfulness.
Avaricious = miserly, mean,
Agreeable = pleasant.
Dextrous = skilful.
Felicitous = happy. (tago,
okazo.)
Hazardous = dangerous.
Stellar = sterry.

al Esperantaj

Amika.

Anima

aŭ

Fideleco.

vortoj:

animplena.

Avara.
Agrabla.
Dekstra.

Feliĉa.
Hazarda,
Stela.

Unu angla vorto devenas el latina fonto, la alia tre ofte el
ĝermana-saksa
fonto. La signifoj malmulte
diferenciĝas Dextrous sendube unue signifis labori per dekstra mano. (Ekz: franca
gauche en angla ligvo = mallerta.)
Emma L, OSMOND

LA
(Premiita

ETERNA

en Vendrell

AMO

kiel Ama

verko

en prozo)

Dum neforgesebla kongresa semajno en Ĝenevo mi sidis ian
trankvilan vesperon sur benketo ĉe la insulo «de J. J. Rousseau
kun vi, profundokula alilanda samideanino.
Nemulte ni parolis, Plenplenaj ni estis de feltiĉo pro la unuafoje de ni ekvidita miraklo. Tiom da nacioj pace kunlaboris dum
ĉion
la Esperanto-Kongreso,
klare interkompreniĝis, konkorde
faris.
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Ni

estis ravitaj

Ni

estis

la spirita

centro

ĝoje

de

ankaŭ de la bela bildo, kiun prezentas Ĝenevo,
vivo

la nuntempa

surprizitaj,

internacia.

jen ni ambaŭ,

ke

el diversaj

landoj,

okaze
parolantaj hejme malsamajn lingvojn, alimaniere edukitaj,
konatiĝis dum la Esperanto-kongreso kaj jam post duonhoro estis
kvazaŭ delongaj bonaj amikoj.
Kia feliĉo povi alproksimiĝi al homo, de kiu apartigis vin ĝis

nun miloj da kilometroj, dekmiloj da antaŭjuĝoj kaj la dikaj muroj de divers-lingveco!
Kia granda, nemezurebla feliĉo!
Ĝi eniĝis, niajn korojn kaj kaptis ilin forte.
Ni eksentis nin tiom proksimaj, karaj unu al la alia
Vi

ekpremis

milde,

vin al mi,

karase.

Ni silentis.
Ĉiu vorto nur rompus la harmonion tiumomentan de pensoj,
sentoj, aspiroj.
Ni amis nin tiam reciproke. Sincere. Arde. Pure.
Ni amis tiam ĉiujn. Ĉiujn homojn. Kiaj-ajn ili estas. Ĉiun eron
de la bela naturo. Ĉion, kio atestas pri vivo, ĝojo, feliĉo.
Jaroj

Mi
Mi
konis.

forpasis depost

tiu neforgesebla momento.

ne scias, kie vi estas, bela fremdulino.
eŝ ne memoras vian nomon, kiun mi

eble

ankaŭ

neniam

Mi ne vidas vin plu dum miaj ĉiujaraj mondfestoj.
Sed ĉiujare, dum la Kongreso, mi ree travivas la profundan
emociom de mia unua vizito al la kunveno de la heroldoj de reunuigita homaro.
En Edinburgo, Dancigo, Antverpeno, Vieno, Budapeŝto, Oksfordo, Krakovo, Varsovio,
vi, ĉarma polino, francino,

Bialistoko aŭ Parizo, ĉie mi vagas kun
ĉeĥino, hispanino, grekino, japanino...

Eble ĉiujare kun alinoma, alilingva, alinacia.

Sed tamen ĉiam kun la sama. Ĉiam kun virino. Kun virino, kiu
ja estas la simbolo de vivo, juneco, beleco kaj ĉefe de amo, amo
vera, arda, senlima.
La tempo rapide. pasas kaj dronas en la elmeta. Ekgriziĝas
jam miaj haroj, eksulkiĝas la frunto.

Sed

ĉiam

eterne

freŝa

restas

brulas en ĝi la fajro de l' amo,

feliĉa,
Verda
Ne
minta
Ĝenevo

la koro.

de granda

Ĉiujare

amo

pli kaj

pli dis-

al la suferanta, mal-

malpacanta homaro, kiun ni volas savi, ni, la kavaliroj de la
Stelo.
estingiĝas la fajro de l'amo en Gaia koro. La fajro, ekflatiun trankvilan vesperon ĉe la bordo de Lemana Lago en
dum mia unua Esperanto-kongreso.

Jakobo

ŜAPIRO

EE

ee
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BIBLIOGRAFIO
LA SORĈISTINO

EL

KASTILIO,

(Historia bildo.) de Salom

Asch, el la juda trad. I, Lejzerowicz, 148-paĝa libro, eld, “Literatura Mondo” (kolekto de AELA), prezo: 3'50 sv. frk.
Se ĉiuj eldonotaj libroj de AELA havus la nivelon kiel la jam
du aperintaj, “Hungara Antologio” kaj tiu kiun ni nun recenzas,
nedubeble nia literaturo alirus per grandaj paŝoj apud la lokon
okupitan de la grandaj kulturlingvoj.
La verko de S. Asch tuj revivigas en via memoro la similajn
epizodojn priskribitajn en la verko de Sienkiewicz “Quo vadis?”,
sed kun la roloj turnitaj. Nerono estas anstataŭta de Paŭlo IV,,
la katabomboj de la judaj getoj, la cirko de la publikaj “aŭto da
fe”, la kristanaj martiroj de la judaj, la komencanta kristana epoko,
de la ĥaosaj tempoj de Luter, Calvin, de la Inkvizicio... Ni ne scias
kial, sed LA SORĈISTINO EL KASTILIO pensigis nin pri verko
de la pola verkisto B. Prus: LA FARAONO. En ili ambaŭ pulsas
tia sento anti-Quo vadis?... Eble, ne hazarde Henryk Sienkiewicz
estis polo; kaj, kiu kuraĝus deĉifri hejmajn disputojn en formo
de romanoj?
Salom Aŝ, aŭtoro kiu meritas altan lokon, kreis ne romanon,
ne historian bildon (kia dusenca subtitolo por la verko!), sed vipon kontraŭ la tiutempa Eklezio, kontraŭ la fanatika, senmorala,
sangavida popolo de Romo. A$Ŝ ne bezonis —kiel Sienkiewicz—
krei paron de junaj geamantoj por siaj priskriboj, kun la celo plilongigi la romanon kaj kormoligi sopiremajn fraŭlinojn kaj ridetigi bigotajn avinojn, ne. La sinsekvaj okazintaĵoj de lia rakonto
estas skribitaj per tre senriproĉaj objektivaj trajtoj. Neniaj superfluaj koloroj tra la tuta teksto. Du sensignifaj personoj donas animon kaj korpon al la tuta novelo: Pastilla, la pentristo, kaj Jefta,
la juda diinsimila knabino, la sorĉistino kiu alprenis formon de
diina korpo por savi la judojn, laŭ diro de la roma popolo kaj eklezio. La verkista talento de Aŝ konkeras al si la tutan streĉitan
atenton de la leganto, de la komenco ĝis la fino, kies lasta paĝo
enhavas tian neatenditan kaj emocian scenon, kian malfacile vi trovus en' multaj majstraj verkoj.
La verko trovis indan tradukiston. I. Leizerowicz lerte kaj
senembarase tradukis ĉiujn malfacilajn partojn de la priskribitaj
scenoj. Nur dank” al lia flua esperanto la traduko konservas la freŝecon de la originalo, kies vortriĉeco devigis la tradukinton uzi
kelkajn neologismojn por eviti strangajn kaj longajn vortkunmetojn. Nur ni volas atentigi la tradukinton pri ne korekta parolis
kastilie —sur paĝo 23—, anstataŭ kastile, kaj sur paĝo 136: Sed
en la irado ŝi estis tiel ŝvebeca, anstataŭ gracimova. Ankaŭ sur
p. 15 estas iu “kompostista salto”, kiu sensencigas du plenajn fra-

- zoin.
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KIKI,

originalaj

rakontoj

de

Emma

L.

Osmond,

du kajeroj

de

taksas,

se

Esperanto-Junula Biblioteko, eldonejo de Heroldo de Esperanto,
Koln, prezo de ĉiu kajero, 0'25 gmk.
Tiuj du kajeroj entetjas 7 ĉapitrojn el la 14, kiuj konsistigas la
tutan novelon de nia konata verkistino S-ino. Osmond, kiu per
sia glata kaj facilmova stilo ĉizis kelkajn scenojn de la travivaĵoj
de Kiki, la juna heroino de tiu ĉi novelo kiu avidas malkovri al
si, meze de granda indiferenteco al ŝiaj demandoj, la eksterajn
sinsekvajn impresojn, kies efektojn sur la delikatsenta animo de
Kiki la aŭtorino pentras per paragrafoj plenaj de infama percepto,
dank' al kiu la legaĵo estas saturita de profunda simpatio al kristana bono.
La celo kaj argumento de la rakontoj, kune kun la flua kaj korekta lingvaĵo, pretigis rekomendindajn kajerojn por niaj komencantoj. Nur ni trovis du aŭ tri preserarojn, kiuj neniel makulis la
ceteran tekston. Ni konsilus uzon de la jam ekzistanta esperantistigita. Noaho, austataŭ Moa, kiun en latinaj lingvoj oni skribas
Noĉ. Ni preferas brulŝtiparo, kiel pli ĝustan ol brulamaso, kaj
kelkloke la konkludan konjunkcion do bone anstataŭus pli preciza kaj.
VORTOJ
DE KAMARADO
LANTI
(1). Eldono de SAT,
23, rue Boyer, Paris-20ĉ. Libro 190-paĝa, 13-19 cm.
La libro de kamarado Lanti estas akra tranĉilo kontraŭ ĉio
nunstaranta.

Li

observas

ĉion

diligente,

mezuras,

kaj

ĝi ne akordiĝas al la sennaciaj kaj klasbatalaj principoj, li tuj
metas ĝin en la gilotinon,
La libro estas kolekto de artikoloj aperintaj sur la SAT-organo en la daŭro de la jaroj 1920-1930. Ĝi prezentas al ni plej di-

versajn temojn, grupigitajn en naŭ sinsekvaj rubrikoj: Mondlingvo, Organizado, Edukado, Sennaciismo, Socialpolitiko, Pacismo,
Priskriboj Polemiko kaj Pensoj. Nur dank' al la kompilinto L.

Baumer, la verko havas ian unuecon en sia diverstema enhavo. Tio
ĉi multe faciligas la komprenon de la libro, kaj eĉ kelkfoje oni
forgesas ke la legaĵo estas tranĉitaj pecoj de diversdataj gazetartikoloj.

Kamarado E. Lanti sin prezentas en tiu ĉi libro kiel vera agitanto, ruza polemikisto. Li uzas la Platonan sistemon prezenti al
si kontraŭdiranton, al kiu li toleras nur kelkajn komencajn vortojn aŭ demandojn. Poste la alparolinto devas ŝirmi sin de la to-

renta

ideo-flueco

de Lanti.

:

(D
Mi faris tiun ĉi recenzon jam antaŭ du jaroj kaj ĝi neaktualiĝis post sesmonata interrompo de KE.
Nur tial ni forlasis
ĝian publikigon. Sed tiom ofte interesiĝis pri ĝia sorto mia amiko
Grau, ke hodiaŭ mi decidis komplezi lin, kiu siaflanke ankaŭ recenzis la verkon de le plorata, Cart, la vigla, june! maljuna Prezidanto, laŭ Lanti-esprimo.
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Se ni flankenlasas la politikan enhavon kaj atente observas la
stilon kaj lingvaĵon de la aŭtoro, oni devas konfesi ke li vere manumas la ligvon, kiu ĉiel ajn klare esprimas liajn pensojn, kaj
ofte ĝi perfekte etendas la reton al tiu, kiu lin intencos kontraŭdiri. Nur necesas legi liajn priskribojn pri vojaĝo al Turkujo por
konstati lian literaturan kapablecon.
Diversfoje li tro uzas sian aplomban konon de Esperanto kaj
permesas al si enkonduki novajn formojn, kiujn ni tute ne ŝatas.
Li

tro

sisteme

forigas

sufikson

ec;

ekz.:

popularo,

klaro,

k. a. Ni

en certaj okazoj preferus uzon de disvolviĝo anst. malvolviĝo.

Plena esperantigo de ĉiuj personaj nomoj
estas nerekomendinda tasko por esperanto kaj por ĉiuj naciaj lingvoj, ĉar ĝusta
elparolo -estas ĝenerale neebla. Ni preferus, kiel sistemon, la nacian ortografion tute neŝangitan, kaj en interkrampoj, la proksimuman esperantan elparolon: Clemenceau (Klemanso”), Cromwell
(Kromŭel), k. t. p.

LJUBLJANA, 14-paĝa riĉe ilustrita faldprospekto kun urboplano. Senpage ricevebla de Esperanto-Klubo, Ljubljana, Jugoslavio
1933.

=

UNUA SLOVAKA KRISTANA PRINCO, laŭ verko de Dro.
J. Hod4l, kompilis kaj el la slovaka tradukis St. Kamaryt, 1933.
Eldonis Komitato de Pribina-festoj en Nitra. Senpage ricevebla
de Slovaka Porfremdula Asocio en Bratislava, Hotelo Savoy, Ĉeĥoslovakujo.
INTERNACIA HEJMO ESPERANTISTA, 8-paĝa prospekto
ilustrita pri la esperantista restadejo en Aspremont (A. M.), Francujo. Bele presita kaj kun interesaj informoj pri mia esperantista
hejmo, fondita kaj mastrumita de la afablaj gesinjoroj Yelland.
PRAHA, ĉefurbo de ĈSR, belega 12-paĝa prospekto eldonita
de ĉeĥoslovaka Asocio Esp.. Senpage ricevebla ĉe: Ĉoĥoslovaka
Asocio Esp. Praha VII, Sacharska 333.

KOPENHAGO, la ĉefurbo de Danlando, riĉenhava prospekto
10-paĝa kun ravaj ilustraĵoj eldonita de Dana Turista Unuiĝo (Turistioreningen for Danmark, Vestre Boulevard 18. Kopenhago).
AŬSTRIO, bela fald-gvidlibreto kun ilustraĵoj kaj mapo eldonita de Federacia Ministerio por Komerco kaj Trafiko, Vien. Ricevebla ĉe ĉiu vialanda inform-oficejo aŭ ĉe Esperanto-Muzeo,
Vien I. Neue Burg, Heldenplatz.

ĈEĤOSLOVAKUJO, ilustrita gvidilo pri ĉehosl, fervojoj, 11
mapoj kaj 140 bildoj, senpage ricevebla ĉe; Ministerio de Zeleznic, Praha.
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BINGEN apud Rejno, belan gvidlibron eldonis Magistrato
urbo Bingen, Germanujo. Ĉiu rajtas peti ĝin ĉe Magistrato,

de

JARLIBRO
DE LA LINGVA
KOMITATO,
1932-3. 32 p.,
2 fr. fr, ĉe Esperantista Centra Librejo, 11 Rue de Sevres, Paris 6. Enhavas la kutiman regularon kun klarigaj notoj, nomaron
de L. K.anoj. kaj klarigon pri la Zamenhofa sistemo de landnomoj.

TRA

LA

ESPERANTA

GAZETARO

Novaj gazetoj. “La Suda Stelo”, organo de la esperanto-movado
en Jugoslavio, 12 paĝoj en granda formato, aperas de la komenco
de 1933. Tre interesa kaj bone redaktita gazeto, kiu celas unuigi
kaj fortigi la jam rimarkindan movadon en Jugoslavio,
“La Pirato”, bonhumora kaj sprita gazeto sub la direktado de
Sro. Raymond Schwartz; 15-paĝa, monata. Jarabotlo, 12 fr. frk. Administracio: 9, rue Halle, Paris-14. Jen gazeto kiu aperas- regule
de antaŭ unu jaro. kaj kiu liveros al vi la necesan trinkaĵon por
ataki vian malgajecon. La direktilestro de tiu pirato-ŝipo estas tre
bone konata de niaj s-anoj. pro liaj antaŭaj kaperadoj sen velŝipo.
Neimageble estas, do, pensi kion li kuraĝos fari nun jam kun propra ŝipo dum ĉiuj el liaj monataj alfluoj.
“Hindujo”, trimonata gazeto, red. S-ino. Erna Sindhwad, 37,
rue Vandenkindere, Uccle (Belgujo). Hektografita propaganda gazeto pri la nacia movado de Hindujo, kie 300 milionoj da loĝantoj estas subpremitaj de fremdaj potenculoj.
Pri aliaj gazetoj. “Brazila Esperantisto”. Reaperas tiu malnova
gazeto kun sia tradicia rimarkinda enhavo. En lasta numero ĝi sciigas pri grava paŝo farita de la brazila poŝto, kiu eldonis ilustritajn poŝtkartojn kun teksto en esperanto, imitinte per tio la poŝtojn de Liĥtenstejno kaj Hungarujo.

“Telegramo”, aperas en Plovdiv (Bulgarujo). Laŭ la subtitolo,
ĉiutaga gazeto, kiu en majo 1933, post tri jaroj de sia fondiĝo
aperis

77-foje!

Ni

ricevis

tiun

cititan numeron

kun

la jena

noto:

“Ĝis nun vi eĉ ne menciis pri nia bulteno”. Ni silentis, ĉar ni
ne ŝatas mensogi aŭ trompi niajn s-anojn. Sed antaŭ tiu incito ni
malkaŝe diros, ke tio ne estas gazeto nek io simila. Pli bone sim-

pla

folio malbone presita kaj redaktita.
“Nia Vivo”, organo de la grupo Frateco el Saragozo eldonis
eksterordinaran numeron dediĉitan al la solenigo de la 25. datreveno de l” fondiĝo de la grupo. Superflue estos aldoni ke tiu numero havas abundan tekston kaj belan kovrilon. Al la gazeto kaj
vigla grupo ni deziras senfinan ekzistadon kaj prosperon.
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València, 245 - BARCELONA

KONGRESO
INTERNACIAJ

DE
FLORAJ
Ripoll

La malakurata
ciis en nia lasta
kosto de 1935 la
Kongreso, kiu ni
sukcesi.

K.E.F.
LUDOJ
—

Pentekosto

1935.

apero de nia organo, kies kaŭzojn ni mennumero, devigas nin prokrasti ĝis Penteanoncitan Kongreson. Sen tiu prokrasto la
havis ĝustatempan propagandon, ne povus

La samon ni devas diri pri la Internaciaj Floraj Ludoj,
kies Alvoko aperis en la januara numero, elveninta en majo.

Al la partoprenontoj
kriptojn ĝis la 31-3

ni avertas, ke
de decembro.

Kongresa

Komitato

oni

en

akceptos

la

manus-

Ripoll

Sro. Antoni Planas, str. Ragull, 2.
Prezidanto:
Sro. Eudald Canelles, str. Gravolosa.
Sekretario:
Kasistino: Fino. Anna Verdaguer.

Voĉdonantoj:

Sro.

Josep

Estivill, fino.

Angels

Casadesús,

kaj fino. Dolors Mora.
Manuskriptojn por la Internaciaj Floraj Ludoj sendu
la redakcio de KATALUNA ESPERANTISTO sub la nomo
Sro. Joan Gili Norta, str. Valencia, 245, Barcelona,

al
de

II4

KATALUNA

CONGRES

XVII

ESPERANTISTO

CATALA

D'ESPERANTO

Per les causes que anotàvem en el número anterior no hem
pogut publicar amb puntualitat el nostre organ RATALUNA
ESPERANTISTO. Això ens obliga a ajornar per a l'any vinent
la celebració del Congrés que teníem anunciat a Ripoll. No
era possible celebrar els Jocs Florals sense donar un marge
de temps suficient a tots aquells autors de terres llunyanes
que collaboren en la Gran Festa dels Congressos Catalans
d'Esperanto. Un Congres sense els Jocs Florals Internacionals perdria el seu principal atractiu, deixaria de tenir el
relleu internacional que adquireixen els nostres Congressos,
gràcies a la participació d'esperantistes de fama que veuen
en la nostra festa literària el camí ascendent dels nous valors internacionals.
Es per això, doncs, gue el XVII Congrés Català d'Espe-

tanto, d'acord amb el Comitè Organitzador de Ripoll, ha estat ajornat fins a la Pasqua de 1935.
Aquest ajornament
mo significa de cap de les maneres una minva d'entusiasme
ni una pèrdua de posicions, . Tots mantenim amb fe les essències de l'ideal esperantista i aquest ajornament ha d'ésser aprofitat per a afermar els resultats dels cursets Cseh

celebrats a diferents indrets de la nostra terra.
Per tal de complir els preceptes reglamentaris de la Federació, el dia primer de juliol se celebrarà l'assemblea general de socis. Cal que tots els defensors de la Federació Esperantista Catalana hi assisteixin com un sol home, no solament per complir amb els més elementals principis de tot
bon esperantista, sinó per'exigir-ho la importància dels te-

mes que s'han de tractar i que afecten la nostra posició dar
vant la nova organització esperantista universal per una
banda i la necessitat d'estructurar d'una manera pràctica l'or-

ganització nacional per l'altra.
Que cada lector sigui un defensor
cada federat treballi amb entusiasme
la Federació.

ASSEMBLEA
El

nostre

dia

primer

estatge,

GENERAL

de juliol, a les deu

València,

245,

de la Federació i que
per l'engrandiment de

DE

del matí,

entresol,

ral reglamentària de socis.
Per la importància dels assumptes
assisteixin tots els federats.

SOCIS
tindrà lloc al

l'assemblea

a resoldre

cal

gene-

que

hi
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A

LA

SNURTIRO
de M. E. Francis

Estis frua tagiĝo kiam Poŝtisto Kando ekiris por fari sian
matenan rondvojaĝon, kaj multaj el la vilaganoj ankoraŭ
ne leviĝis. En kelkaj domoj la flagranta lumo de ĵus-bruligita fajro montris ke iu dommastrino jam ellitiĝis, kaj preparas la nutraĵon, kiun manĝos edzo aŭ filo antaŭ ol foriri
al

kampoj,

vritaj

ĝis

pli

per

kiuj,

nehela

grandan

lia rondvojaĝo

manĝa

horo.

en

tiu

brilo

milda,

de malsekeco.

nutraĵon

estos longa,

Tiun

sudianda

ol

mangon

kaj

la

La

ordinara

li revenos

li mem

februaro,

poŝtisto

estis

ko-

jam. man-

matenmanĝo,

ĉar

nur je la meztag-

preparis

sufiĉe

nelerte,

per la helpo de malgranda, malbonodora oleforneto.
Post
nelonge, najbarino envenos por ordigi la domon kaj prepari

la tagmanĝon; poste li iom ripozos, kaj fosos en sia ĝardeneto ĝis venos la horo, kiam li devos ekiri por la vespera
rondvojaĝo.
Jen vivo sufiĉe simpla, kaj soleca; de kiam.
lia maljuna patrino «transloĝiĝis al la Nova Domo», alivorte
foriris al la postmorta mondo, li pasigis senkomfortan ekzis-

tadon. Tamen Poŝtisto Kando ŝajne estis kontenta, kaj, kiam
bonintencaj amikoj konsilis edziĝon, respondis ke pro tio,
ke li prosperis sufiĉe bone sen edzino ĝis sia nuna matura
aĝo, ŝajnus iom riske komenci jam serĉi tiun. Li diris ke li
scias kiam li estas bonstata, kaj li ne scias kio okazus se li
farus eksperimenton je tia vivtempo — opinio pri kiu Srino.
Adlem,

la najbarino

kiu mastrumetis

por li, tutkore

konsentis.

Forlasinte la vilaĝeton, kaj marŝante vigle laŭ la kota
Ŝoseo, Kando dum kelka duonhoro restis sola. Ambaŭflanke de la senfoliaj kreskbariloj etendis sin arĝentkolora pastejo, aŭ nove plugitaj kampoj;
en tiuj Ĉi kelkaj dormemaj frugilegoj jam laboris, dum la paŝtejo ankoraŭ estis malplena, ĉar la bovinoj estis kolektitaj en la staloj por melkado,
kiu en Dorset estas farata frue, ofte antaŭ taglumo. Tamen
okaze, la malproksima voko «Ŭo-op, ŭo-op!» montris ke iu
energia melkisto klopodas forpeli denove sian zorgitaron.
Birdoj sin okupis en la kreskbariloj, farante la matenan
tualeton kun multe da pepado, kaj malgrandaj susuroj kaj
Tlugetoj.
Kiam

la

suno

montris

sin

super

la

horizonto,

la

poŝtisto

ĉirkaŭrigardis, kun la trankvile observanta mieno de tiu,
kiu kutimas rimarki bagatelajn okazojn.
La junaj salikoj jam ruĝiĝis, kaj etaj lanugaj florkvastoj
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komencis eliĝi el siaj volvaĵoj.
Turdo kantis vigle sur la
branĉoj de ulmo, kiu pendis super la vojo.
«La printempo alvenos antaŭ ol ni ekatendos ĝin», diris
Poŝtisto Kando kun surprizita mieno. Ankoraŭ ne pasis dek
tagoj de kiam. fluidiĝis la lasta neĝo, tiu nekutima neĝo kiu
venas tiel malofte al Dorset ke la loĝantoj en tiu favorata
distrikto emas senti sin ofendataj pro eĉ okaza vizito; kaj
jen la herbo ekkreskas laŭ la vojbordo, kaj la deklivo sub
la salikoj estas kovrita per kelidonioj.
Li daŭrigis mediti pri la Ŝanĝemo de teraj aferoj, precipe
de la vetero, ĝis li atingis Chudbury, vilaĝo tra kiu li ofte pasis ne liverante ec unu leteron, sed kie, je tiu speciala tago,
li devis senigi sin efektive je tri; unu ĉe la paroĥestro, unu

«Ruĝa

de la

gastejestro

Diglo,

Sro.

ĉe

poŝt-

kaj

Bovino»,

karton por Fino. Florenc Inkpen — poŝtkarton kun kelkaj
linioj skribaĉitaj de nelerta mano, kaj vico da krucoj sur unu
angulo.
Suzane Bojt, onklino de Fino. Florenc, genuis apud la

pordŝtupo, frotante ĝin laŭ tuta povo, kiam la poŝtisto haltis apud ŝi. Si estis mezaĝa virino, kun ronda, bonhumora
vizaĝo, Ĝirkaŭata da aroj da malnovmodaj bukloj. ŝi portis
katunan veston kaj grandan antaŭtukon, kaj laboradis tiel vigle ke eĉ je tiu horo ŝia vizaĝo ardis kiam ŝi ekrigardis supren

al Kando,

—Mi

alportis ion hodiaŭ

por ĉi tiu domo

dante inter fingro kaj dikfingro la poŝtkarton.

— diris Hi, eten-

—TPor mi? — ekkriis Suzano, eksidiĝante malantaŭen
la kalkanoj kaj avide etendante grasetan manon.
—Ne, ne — respondis Kando—. Ĝi estas por unu el la
nulinoj — de amanto, mi supozas — ĝi surtenas tiel multe
kisoj kiel mi neniam vidis!
—Mi nur Ŝercis, kiam mi demandis ĉu ĝi estas por mi

klarigis rapide
—Mi

Fino,

unu

pensas,

Bojt?

—Ne,

tion

al mi —

Suzano,
ke

mi

ne

faris.

—— demandis

vi

respondis

konfesas, mi neniam
niam ricevos.

Tion dirinte,

kvankam
neniam

ŝia vizaĝo malheligis.
alportis

al

ridete la poŝtisto.
Mi

Suzano

ricevis

vere

kun

estus

fiera

malgaja

leteron dum

vi

leteron,

sur
ju-

da
--

Ĉu,

se vi alportus

rido—.

Nu, mi

la tuta vivo, kaj

ne-

Ŝi denove genuis kaj rekomencis la frotadon.

Poŝtisto Kando ne estis rapidema, kaj je tiu ĉi okazo li estis
tiel amuzata per la konfeso de Suzano, ke li restis por pa-

roli iom

plu pri la temo.

;

:

—Vi

neniam

amuzata

teno—,

dum
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ricevis leteron ? —

li repetis kun

Nu do, mi apenaŭ povas kredi tion.

—Tamen tio estas vera — respondis Suzano, denove
gante sin sur la kalkanoj—. Nu, kiu volus skribi al mi?
naive demandis.
i

—Ĉu vi ne havas amikojn,
vilaĝo ? — demandis Kando.

krom

tiuj, kiuj

pozi— ŝi

loĝas en ci tiu

Suzano medite gratis la kubuton per la neokupata mano
antaŭ ol respondi:
—Nu, mi supozas ke mi havas amikojn same kiel aliaj,
sed ili neniam skribas al mi, ĉu vi komprenas? lli skribas
al mia fratino, aŭ al unu el la junaj knabinoj. Ho, Fiorenc
kaj Mabel ricevas multajn leterojn, sed—ne, mi ne povas
memori ke iu iam havis la idcon skribi al mi.
—Ve,

ve,

virino!

Vi

ne

diras

ke

vi

neniam

ricevas

eĉ

kristnaskan karton ?
—Je-es, mi ja okaze ricevas kristnaskan karton — diris Suzano—, sed oni ne ĝenas sin sendi tion per la poŝto. Oni nur
transpaŝas trans la vojon por alporti ĝin. Kiam mi ricevas
kristnaskan karton — Si aldonis, post momenta plua pripenso—, ĝi ordinare venas de unu el miaj nevinoj. Mi ofte ridas

al mi, poŝtisto — ĉi tie ili ne alte estimas min, vi scias, kaj

mi aŭdas ilin diri: «Jen, tiu taŭgas por la onklino» —— kaj
ĝi kutime estas iu, kiu iom malpuriĝis, vi scias, aŭ difektiĝis

ĉe la anguloj.
—Nu,

tisto—.
faras

la

mi ja pensas tion hontinda

Kiel ili status
plimulton

de

sen

vi,

diru

la domlaboro,

—

ekkriis varme

ĉu

ne?

al mi

tion?

Estas

la poŝvi,

kiu

—Jes, vere — konfesis Suzano—. Mia fratino estas iom
nesanema, vi scias, kaj la knabinoj — nu, ili estas ankoraŭ junaj. Mabel okaze helpetas min, je-es, Mabel estas bona knabino — kaj tia ankaŭ estas Florenc — mi tute ne

plendas pri ili. Ilo, mi ne malŝatas la laboron, Sro. Kando;
mi ĉiam emis labori; kaj estas juste ke mi faru ion por pagi
la vivrimedojn, Certe, mi ne scias kio mi farigus, se mi ne

loĝus

ĉe la fratino.

surportas.

ŝi donas

al mi Eĉ

la vestojn kiujn

mi

—Vi povus facile trovi laboron aliloke, kaj ankaŭ ne tiel
malfacilan laboron — rediris Kando—. Ne fiksiĝu en la ideo,
ke vi Suldas al Sino. Inkpen, estas la malo, laŭ mia opinio.
Nu mi devas foriri, Eble mi portos al vi leteron unu tagon
por surprizi vin, fraŭlino Bojt,—li aldonis ŝerce.
—Tio ja estus surprizo — respondis Suzano, kun tiu sama
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bonhumora,
tiun saman

dum

sed iom malgaja rido kun
diraĵon. — Mi estus fiera,

kiu ŝi antaŭe faris
trecge—, ŝi aldonis

li foriris ride laŭ la ŝtonpava vojeto, svingante la sakon

la

sur

brako.

—Rompatindulinol
Mi estas certa, Re ŝi estus fiera —
diris al si poŝtisto Kando, kiam, trapasinte la pordegon, li
rekomencis la marŝadon laŭ la kota vojo, ankoraŭ meditante
pri la ĵus-farita parolado.
—Imagu, ke ŝi neniam ricevis per la postofico eĉ kristnaskan karton!- Nu, nu! Neniam leteron kun poŝtmarko! Konsternas min pensi ke iu krcitaĵo estas subpremata tiamaniere.
«Tiu taŭgas por onklino!» efektive!—kaj tiuj impertinentaj
knabinaĉoj elektas el la kartoj tiun, kiu estas tre malbona
por doni al iu alia. Mi volas, ke iu sendu al Suzano Bojt nur
unufoje taŭgan leteron. Mi preskaŭ volas mem fari tion—
sed la kompatinda virino hontus, se mi skribus al Ŝi post ŝia
oni

Ne,

rakonto.

Sin. Hol—jen
kaj
dis

Ĝi

Li

haltis sur
la nekutima
sentime

jam

flugis

la faraĵo.

kaj

leteron,

anonime

sendi

devas

divenigi

la mezo de la kota vojo por ridi laŭplaĉe,
sono ektimigis emberizon, kiu gis nun rigar-

lian

alvenon,

kriante

samspeca.
—Jen paro —
du. Mi pripensu,

trans

sidante

la

sur

vojon,

fosto

de

sekvate

kamp-pordo.

de

alia

birdo
;

komentis Kando—, ili komencis frue, tiuj
lundo estis la naŭa — ne tre frue efektive; hodiaŭ estas la dektria — alproksimiĝas la tago de Sankta Valentino, SANKTA VALENTINO! Jen ideo!
Li denove svingis la sakon por ke li povu emfazigi sian
ĝojon, frapante ion pli resonantan ol lia femuro. Brilanta ideo
lin kaptis. Li sendos al neestimata Suzano Bojt valentinon.

Ne

necesos

subskribo,

eĉ nek

ia skribo;

li nur enmetu

ĝin

en koverton, kaj adresu ĝin
antaŭzorgo, ĉar Suzano tute

per presliteroj — iom nenecesa
ne konis lian skribmanieron —

floroj,

la

kaj enpoŝtigu ĝin en la vendeja urbo.
—Mi aĝetos por Ŝi tre belan — li decidis — girlandon da
aŭ

ion

similan,

kaj

kompatindulino

restos feliĉa

dum tagoj, provante diveni kiu ĝin sendis. Ŝi povos fanfaroni super tiuj du nevinoj almenaŭ unufoje!
Je tiu sama posttagmezo li plenumis la decidon. Demetin-

te orde

Ĉe la poŝtoficejo

la leterojn

kolektitajn

el diversaj

kamparaj leterujoj dum lia dua rondvojaĝo, li eniris butikon
de papervendisto kaj kuraĝe petis vidi «valentinojn».
—Ni preskaŭ neniam vendas tiujn objektojn nuntempe —

EJ

diris

la

havas

supermiena

kelkajn,

sed
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efektive

malantaŭ

ne

la montrotablo—.

plaĉas

Ni

al ni tia komercaĵo.

ŝi elmontris antaŭ la malkontentaj okuloj de Kando kelkajn
krudkolorajn monstraĵojn; jen rugnazaj policanoj, ebriaj sol-

datoj, infanetoj

falantaj

el puŝveturiloj, kaj similaj, ĉiu spe

cimeno kun taŭga surskribo.
—Ne, mi me volas ion similan—, diris la poŝtisto—. Mi
volas ion vere Satindan, florojn aŭ ion tian.
—Kompreneble ni havas nasktagajn salutkartojn — rediris
la

supera

junulino.

tigis Ŝin.
—Ne, ne,
Mi

volas

Ŝi

fraŭlino;

valentinon,

estis

mi

ne

veran

turnonta

deziras

sin

kiam

nasktagan

malnovmodan

kian oni dissendadis kiam mi estis juna.
—Estas skatolo kun kelkaj tiaj lasitaĵoj
ra breto, mi kredas — diris
amuzata Ŝajno—,.
Mi okaze

Kando

hal-

salutkarton,

valentinon,

tian,

plej

supe-

sur la

la estro de la butiko, kun, iom
vidis ilin antaŭ du-tri tagoj.

Eble Sro. Kando trovos inter ili ion, kio plaĉos al li.
Oni alportis la skatolon kaj metis ĝin antaŭ la poŝtiston.
Ĝi enhavis ĉiajn kuriozajn bagatelojn, inter kiuj troviĝis
kelkaj nepuraj kaj sulkigitaj valentinoj de pasinta modo,
tiaj, kiajn li iam vidis en la mano, de sia bela, juna, fratino
Beto, kiu mortis antaŭ longe. Post iom da hezito, li elektis la plej prezentindan, objekton kun puntbordero, al kiu
estis fiksita aro da rozoj, kun mallargaj
bluaj rubandoj,

realaj

per

silkaj

banto.

rubandoj,

vagantaj

ĉirkaŭ

ĝi

kaj

LOUISE

(Daŭrigota.)

finiĝantaj
BRIGGS

ESPERANTISTA LINGVA KOMITATO
AKADEMIO
OFICIALAJ SCIIGOJ DE LA AKADEMIO
Unu el la taskoj de la Lingvaj Institucioj estas, laŭ la unua
de la
evolucion
artikolo de la Regularo, kontroli
lingvo.
Por plenumi tiun taskon, la Akademio decidis starigi Sek-

direktitan
Kontrolo,
de
cion
korespondanto speciale elektata.

de

Akademiano,

aŭ

de
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TASKO:
Tiu Sekcio nek aprobas, nek malaprobas, gi nur konstatas:
1.—Ĉu, en la vortaroj, al ĉiu esperanta vorto respondas taŭga nacilingva vorto; Ĉu estas montritaj la oficialaj
vort-radikoj; Ĉu estis prezentitaj al la Sekcio «Komuna Vor
taro» la neoficialaj;
2. — Ĉu, en ŝlosiloj, estas nur oficialaj vort-radikoj;
3. — Ĉu, en
lerno-libroj,
la fundamentaj gramatikaj reguloj estas montritaj kaj taŭge klarigitaj; Ĉu la lingvaj respondoj de Zamenhof
estas utiligitaj; Cu don
ploj estas eltiritaj el la plej famaj verkoj;

4. —

Ĉu instru-metodoj

kaj

programoj

de ek-

zamenoj por ricevo de diplomoj estas aprobindaj;
5.
— Ĉu, en gazetoj,
libroj
kaj
broŝuroj
(escepte la teknikajn) troviĝas neoficialaj vortoj (kaj kiuj), kaj
frazoj entenantaj gramatikajn erarojn, aŭ nekompreneblaj.
FUNKCIADO
La

Sekcio

de Kontrolo

ne publikigas la konstatojn ;

ĝi nur

sciigas pri ili la kontrolitojn, kaj, se temas pri publikigaĵoj, la
sekciojn
«Komuna
Vortaro»,
«Gramatiko»,
kaj
«Teknikaj
Vortaroj»
por eventuala utiligado.

ĉiujare la Direktoro redaktas Raporton, en kiu li montras
la faritajn laborojn, kaj provas eltiri el la Konstatoj konkludojn pri instruado kaj uzado de la lingvo en la diversaj landoj, kaj pri ĝenerala evolucio de Esperanto. Tiu-Ĉi Raporto
estas publikigata kiel la Raportoj de la aliaj sekcioj de la
Akademio.
KONTROLISTOJ
Ekzamenas

vort-radikon

aŭ

ŝlosilon

sola

respondecas

kontrolisto,

kies nacia lingvo estas
tiu de la aŭtoro, kaj, se eble, kiu jami
starigis tiaspecan verkon;
li rajtas peti kunlaboradon de
samlingvaj

esperantistoj,

sed

li

kaj konkludoj
Ekzamenas

de la kontrolo.
lerno-libron

de

gramatiko,

tan
la

kontrolisto,

lingvo

aŭtoro;

aŭ

tiu-ĉi

preferinde

kondiĉo

kaj

nacilingve

profesia

kies

ankaŭ

instruisto

nacia

estas

prilingvan
aŭ
lerno-libron
rante
redaktitan.
Kontrolon de instru-metodoj

lingvo

dezirinda

pri

aŭ

redakti-

profesoro

estas

por

artikolon

kaj

valoro

tiu

de

kontroli

espe-

programoj

de
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ekzamenoj
efektivigas kontrolisto, ankaŭ preferinde profesia instruisto aŭ profesoro, kies nacia lingvo estas tiu de la
Societo aŭ Instituto, kiu uzas tiujn ĉi metodojn aŭ disdonas
tiujn Ĉi diplomojn. La Kontrolo okazas nur laŭ peto, aŭ almenaŭ konsento de la koncernita organizaĵo.
Kontrolistoj de la publikigaĵoj
estas preferinde la
recenzistoj
de
la
esperantistaj
gazetoj
pro
ilia sperto, kaj ĉar profesie ili havas je sia dispono multajn
publikigaĵojn. Sed ankaŭ laŭokaze povas kontroli lingvakomitatanoj
kaj eĉ esperantistoj scipovantaj lingvon.

INICIATO

DE

LA

KONTROLO

La

kontrolistoj estas principe komisiataj de la Direktoro
por difinitaj kontroloj. Sed estas dezirinde, ke ili mem
laŭokaze
decidu
kontroli
la
verkojn,
kiujn
ili havas je sia dispono. Ekzemple la recenzistoj povas facile,
kaj sen plua grava peno, kontroli, je la vidpunkto de la Sekcio
de Kontrolo, la verkojn, kiujn ili recenzas je la literatura vidpunkto — aliparte jam kelkaj tion faras.
Ne gravas, ke iu verko estu plurfoje ekzamenata;
kontraŭe, komparo de la rimarkoj estos tre interesa
kaj utila.
Aŭtoro,
kiu deziras, ke lia verko estu ekzamenata, sciigas

la

Direktoron;

li sendu

unu

ekzempleron

kies nomon kaj adreson konigos al li la
kontrolisto konservos tiun ekzempleron. Se
publikigita, la aŭtoro sendu pres-provaĵojn
verko estos publikigata, kaj ke la laboro de

tos utila.

La aŭtoro rajtas publikigi la konkludojn
komunikitajn al li, kiel ni diris Ĉi-supre.

al la kontrolisto,

Direktoro; tiu G
la verko ne estas
por certigi, ke la
la kontrolisto esde

la kontrolo,

RAPORTOJ
senpere al la
La Raportoj estu sendataj
35, rue
de Kontrolo,
toro de la Sekcio
merard, Paris-ge. Ili estu redaktataj kiel eble plej

kaj klare.

Pri tio la Direktoro

sciigojn al la kutimaj

aŭ okazaj

Direkdu Sommallonge

sendas, laŭ peto, konsilojn kaj
kontrolistoj.

La Prezidanto,
M. ROLLET

DE

L'ISLE
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4711

aŭgusto

Stockholm

Sveda Esperanto-Federacio, kiu invitis la 26-an
Universalan Esperanto-Kongreson en Stokholmon, povas raporti pri neordinaraj progresoj en la februara numero de Sveda Esperanto-Gazeto. Ne malpli ol «18 novaj Esperanto-kluboj» aligis al tiu federacio komence de tiu ĉi jaro. Tiaj sukcesoj montras plej bone la aktivecon de niaj svedaj samideanoj. Ili sin tiel energie preparas por la kongreso, ke ni Ĉiuj
devas

aliĝi

por

rekompenci

iliajn

klopodojn

sed

ankaŭ

akiri interesajn vivspertojn pri la nordo de Eŭropo!
Interesa
kongresreklamo
estas preparita

por

por la
26-a en Stockholm. Ĝia LKK nome pretigis prelegmanuskripton pri la kongresurbo kaj Svedlando kaj senpage disponigis
la prelegon kune kun bela lumbildofilmo aŭ baloptikonaj bildkartoj al la eŭropaj Esperanto-societoj. Tiuj estas informitaj
pri la ebleco prunte akiri la materialon al la lokaj grupoj.
Se vi volas
aliĝi al la Stokholma kongreso, provu
tion fari nun tuj, ĉar ĝis la 31-a de marto validas la rabatita
kongreskotizo de 20 sved. kro. Post tiu dato validos la or-'
dinara kotizo de 25 sved. kr.
26-a Universala Kongreso de Esperanto. — Fredsgatan 4,

Stockholm. — Poŝtĉekkonto 50443.
Loĝejo-prezoj.—-ĉĈiuj
hoteloj, kie ni havigis ĉambrojn por la kongresanoj, estas kontrolitaj de reprezentanto

de LKK.

Ni konstatis, ke ĉie regas ordo

kaj

pureco, kaj ke la

kongresanoj devas mendi loĝejon por la tuta kongrestempo
(de la 4-a de aŭgusto tagmeze ĝis la 11-a de aŭgusto posttagmeze), do por entute 7 tagnoktoj. Se iu deziras por pli mallonga tempo, ni devos kalkuli je iom pli altaj prezoj.
La ĉi-subaj prezoj enhavas pagon por 7-tagnokta loĝo kaj
por ĉiuj trinkmonoj. La tuta restado dum la kongresa tempo
koncerne loĝon cstas kovrita per enpago de decidita mono.
Sed neniu manĝo estas enkalkulita. (Matenmanĝo kostas en
la hoteloj 1—1.25 sved. kr.)

Logo.
A,

B.

dum

Lukshoteloj:

Grandaj

7

tagoj:

70.—sved.

kr.

hoteloj, kie al ĉiu ĉambro

apartenas aparta ban-
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Cambro aŭ duŝĉambro kun fluanta varma kaj malvarma akvo: C. 1. ĉambro unulita 42.—sved. kr.; B. 2. ĉambro
dulita 91.—sv. kr.

Malgrandaj

hoteloj, kie en ĉiu ĉambro

estas fluanta var-

ma kaj malvarma akvo: C. 1. Ĝambro unulita
kr.; C. 2. ĉambro dulita 84.—sv. kr.
D. Malgrandaj hoteloj, sen fluanta akvo:
D.
unulita

35.—sved.

kr.;

D.

2.

ĉambro

dulita

42.—sved.

1. ĉambro
70.—sved.
4. ĉambro

kr.; D. 3. ĉambro trilita 84.-sved. kr.; D,
kvarlita 112.— sved. kr.
E. «Hejmo por virinoj». ĉambroj kvarlitaj. Malgranda
bro. Prezo popersone: 17,50 svcd, kr.

F.

G.
H.

nom-

Loĝoj en diversaj ŝtataj aŭ privataj societoj. Ĉambroj 4ĝis 6-litaj. Limigita nombro. Prezo popersone 17,50 sv. kr.

Loĝo en kazerno. Prezo popersone 11,20 sved. kr.
Loĝo en. privataj familioj. Prezo popersone 21.-—sved,
kr.
Frua mendo estas rekomendinda, Ĉar ni provos havigi la
plej bonajn Ĝambrojn al la mendontoj. Per frua mendo vi
ankaŭ faciligos nian laboron.

Allogajn
postkongresajn
vojaĝojn
aranĝos
Esperanta Turista Komisiono. — La Universala Kongreso fini-

ĝos la 11-an de aŭgusto. Jen la ekskursaj eblecoj:
A. 11.—18. 8. al Laponio (Kiruna, Abisko, Porjus, Narvik),
1500 kilometra vojaĝo norden de Stokholmo, manĝo, loĝo,
gvidado, trinkmono. Prezo proks. 150 sved. kr. Limigita
nombro.
B. 11.—15.8, al Jemtland (Are, Trondhcim), goo-kilometra

vojaĝo nordokcdienten de Stokholmo, manĝo, loĝo, gvidado,

C.

trinkmono.

Prezo

proks.

80 sved. kr.

11.—15. 8. al la insulo Gotland (Visby), vojaĝoj, manĝo, loĝo, gvidado, trinkmono, en la plej malkara klaso
35 sved. kr.
Antaŭkongresoj. — a) Malmo (Svedujo). b) Goteburg (Svedujo). c) Oslo (Norvegujo).
— a) Tallinn (Estonio). b) HelPostkongresoj.
sinki (Finnlando).

Ĉiu kongresano
cemaj kongresoj.

ricevos informojn

kaj aliĝilojn al la kon-

Loka

Kongresa

Komitato
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KANTO

KONTRAŬMILITEMA
Sufiĉaj

jam

laŭ placo
SufiĜaj el
ni al la
Sufiĉe la
Sufiĉe da
Ne klaĉu
ni dankas

mortis,

sufiĉaj

suferis

de diplomatio!
niaj infanoj oferis
milita falsdiol
blinda perforto detruisl
sango popola jam. fluis!
pri reĝo, patrujo kaj gloro:
pro tia honoro!

Gepatroj, vidvinoj, gcorfoj —en preĝoj
vi veran konsolon ne trovas,
ĉar viajn mortintojn la dioj kaj reĝoj
redoni al vi ne scipovas!
Vi tute ne Ŝatas la kriman militon:
al vi ne alportas ĝi iun profiton!
Ekkriu je nova milit en la landoj:
«Batalu militprofitantoj».
For ĉiuj pafiloj! For ĉiuj kanonoj!
For ĉiu mitral' kaj haladzo|
La ŝtalajn armilojn nun Ĉiujn ni, homoj,
reforĝu plugiloj de l' paco!
La paco tutmonda ne restu Kimero:
ekregu la Amo nun sur nia tero!
Por nia homar” la milit” estas honto

kaj

ĉies

patrujo —la

mondo!
JAN

SCHOOR

VAN

ZAMENHOFAJ
VORTOJ
«Per si mem la lingvo internacia ne sole ne povas malfor-

tigi la lingvojn naciajn,

duki

al ilia granda

sed kontraŭe,

fortiĝado

kaj

ĝi sendube

plena

devas kon-

ekflorado:

dank'al

la neceseco ellernadi diversajn fremdajn lingvojn, oni nun
malofte povas renkoti homon, kiu posedas perfekte sian patran lingvon, kaj la lingvoj mem, konstante kunpuŝiĝante
unuj kun la aliaj, ĉiam pli kaj pli konfuzigas, kripliĝas kaj
perdas

devos

sian

naturan

ellemadi

facilan),

ĉiu

nur

el ni

riĉecon

uw

havos

kaj

fremdan

la

eblon

ĉarmon,

lingvon

ellerni

scd

kiam

(kaj

sian

ĉiu

ankoraŭ

lingvon.

el ni

tre

funde,

kaj ĉiu lingvo, liberiĝinte de la premado de multaj najbaroj,
kaj konservinte plene por si sola ĉiujn fortojn de sia popolo
disvolviĝos baldaŭ plej potence kaj brile.»
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BIBLIOGRAFIO
Estona Antologio.—- Unua parto. Eldonis: Esperanto-Asocio de Estonio. Tallinn, 1932. Redaktita-de Antologia
Komisiono.
Volumo
136-paĝa, kun «Antaŭparolo»,
«Mallonga trarigardo pri la Estona literaturo», trad. de H. Seppik; «Fabeloj kaj Folkloro»; verkoj, en verso kaj prozo, el dek-unu,
aŭtoroj, kun iliaj portretoj.
Bonega verko, kies daŭrigon ni deziras vidi tre baldaŭ.
La plej granda parto de la traduka tasko estas farita de fratinoj Hilda kaj Helmi Dresen, al kiuj ni sendas koran gratulon. Niaj Estonaj geamikoj bone komprenis, ke «Estona
Antologio» estos por ili (kiel por ni katalunoj la «Kataluna
Antologio») la plej bona disvastigilo pri ilia nacio kaj kulturo.

Tra sovaĝa Kamĉatko.—
De Sten Bergman. El la
sveda tradukis Birger Gerdman. Eldona Societo Esperanto,
Stockholm. 1. 276 pag. Prezo: broŝ. sved. kr. 4,50, tole
bind. kr. 6.
Norde de Japanujo situas la duoninsulo Kamĉatko, plena
de altaj vulkanoj, krutaj montegoj, grandegaj arbaroj kaj
vastaj tundroj.

Tra tiuj sovaĝaj

regionoj vojagis per tirhundoj kaj sledo

la aŭtoro kun sia juna edzino dum du vintroj. Ili loĝis ĉe la
indiĝenoj kaj manĝis kun ili, sed ne atinginte vilaĝon ili ofte
devis tranokti en libera aero dum akra, rigidiga frosto. Multfoje la vojaĝantoj riskis siajn vivojn, sed nenio povis ilin deteni de pluaj vojaĝoj kaj esploroj, kaj la ekspedicio kunporvaloro
rezultatojn kun plej granda
tis al sia hejmlando
el scienca vidpunkto.
La vivoplena rakonto pri la aventuraj veturoj. dumvintraj
trovis la plej grandan atenton en la tuta mondo kaj la libro
esias aperinta en 12 lingvoj.
Ĝis nun la esperanta literaturo ne posedis tian modernan
vojaĝpriskriban libron, sed per la mondfama libro de Dro
Bergman ni ekhavis ne nur science fidindan verkon pri malproksima, nekonata lando kun ĝiaj strangaj popoloj, kulturo, bestaro k. t. p., sed ankaŭ interesegan libron plena de

mirindaj travivaĵoj kaj aventuroj,
La libro estas presita sur eleganta

papero

kaj

ilustrata

—~-————
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per multaj bildoj laŭ fotografaĵoj
kaj liaj kamaradoj.

prenitaj

de

la aŭtoro

mem

Jane
Eyre,
de Charlotte Bronté. El la angla lingvo
tradukis H. J. Bulthuis, L. K. Eldonis:
VV. J. Thieme XK
Cie., Zutphen, 1931.
Grnandformata volumo, 496 paĝa, kun bonega traduko de
tre leginda romano pri la ĉagrenoj de angla knabino. En
tiu interesa verko oni povas observi tipajn anglajn morojn.
La entrepreno traduki tian romanon estas grandioza kaj
la treege laborema samideano Bulthuis meritas sinceran gratulon. Kompare al la dikeco de la volumo, estas en gi malmulte da preseraroj. Kaj la stilo estas korekta, kvankam. ni
povas fari la jenajn riproĉojn.
Oni uzas «akurata» anstataŭ «zorga»;
«darfi» anstataŭ
«rajti» («ŝi me darfis paroli laŭtvoĉe»);
«erarebla» kaj
«velkebla»

anstaŭ

«erarema»

kaj

«venkema»;

«oferi»

ans-

tataŭ «proponi»;
«cirkaŭc» anstataŭ «proksimume». Ni ne
ŝatas la formon «akompanino» por «kunulino» aŭ «akompanantino», nek la formon «ekde» por «de post»; en la
frazo «mi estas feliĉa ĝis en. la plej profunda loko de mia
koro», ni Sangus la esprimon «ĝis en» per «ĝis» aŭ almenaŭ per «cĉ en»; cn la paĝo 325 mankas akuzativo: kaŝi
por vi la proksimeco ; en la paĝo 347 trovigas la jena frazo:

«kiam la rememoro puŝis ĝin ankoraŭ pli profunden ĝis en
mian koron», kie la tradukinto forgesis ke post prepozicio
«ĝis» ne devas esti «n». Plie, ni skribus «gis mia koro»
kaj me «ĝis en mia koro». Finfine ni diru ke la plej eleganta formo estus: «la rememoro puŝis ĝin ankoraŭ pli profunden en mian koron».
Worterbuch Esperanto-Deutsch, von Dr. Emil
Pfeffer. Tagblatt-Bibliotek nr. 335. Leipzig. Bonega vortaro.
Ni rimarkis la adjektivon «arja», kiu certe ne povas manki
en vortaro farita en la lando de Hitler.
Worterbuch
Deutsch-Esperanto,
de la samaj
aŭtoro. kaj eldonejo, 184 paĝoj kaj 20,o00 germanaj vortoj.

Universala
Terminologio
de la Arkitekturo. De F. Azorin, arkitekto. (2,000 vortoj kaj 2,000 desegnoj, pri arkeologio, arto, konstruo kaj metio). Madrid, 1932.

Volumo 216—paĝa, tre alloga. Ĉiu vorto, krom desegnaĵo,
havas esperantan difinon kaj tradukon en almenaŭ ses naciaj
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Eĉ

por nefakulo tiu verko

Ni kore gratulas
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amikon

estas tre instrua kaj intc-

Azorin,

el Kordovo,

kiu, krom

lerta arkitekto kaj fervora esperantisto, estas socialista
tito ĉe la hispana Parlamento. (Recenzo ricevita en
bro 1933).

depuokto-

Vocabulari
Frances
Catalŝ
«del Curs de Conversa Linguaphone Frances i 30 lliçons de Gramatica Francesa amb llista dels verbs irregulars». The Linguaphone Institute,

carrer

de

Valencia,

245,

Barcelona.

Luksa volumo 100 paĝa, lernolibro pri franca lingvo por
katalunoj. En la zorge verkitaj klarigoj oni rimarkas la sperton de amiko Delfi Dalmau, kiu, en sia «Liceu Dalmau»,
instruas kaj disvastigas Esperanton apud la ceteraj lingvoj.
Esperanto,

Idioma

Auxiliar

Internacional,

Ejercicios
y
Diccionario,
de Manuel
Caplliure
Ballester, Valencia, 1933.
Tre bona lernolibro pri Esperanto, por hispanlingvanoj.
La tricent paĝoj montras la fervoron kaj laboremon de amiko Caplliure. Mi skribas «amiko Caplliure», kvankam de antaŭ multaj jaroj mi ricevis neniun sciigon de li. Iam, vizitante la Valencian Esperanto-Grupon, mi, post tuta nokto da
sendorma
vojaĝado,
iom nekorekte sed ne malbonintence
rifuzis (aŭ pli bone prokrastis ĝis alia okazo) enskribi genian
penson en la oran libron de la Grupo... kaj mi ofte pensis Cu

tio ĝenis amikon Caplliure. Mi ne havis okazon denove veturi Valencion, sed mi memoras, ke mi Ŝuldas danksubskribon

al la Valencia Grupo. Plie mi rimarkas, ke en la vortaro
nia eminenta amiko ne mankas ja la vorto «pardoni».

de

Eterna
Bukedo,K.
Kalocsay. Poemoj el dudek-du
lingvoj. Eldonis: Literatura Mondo, Budapest, 1931.
Luksa volumo kun 350 paĝoj, kiu por poeziamanto certe

estas la plej valora aperinta ĝis nun en la internacia lingvo.
La verko — riĉega, eksterordinara, kolora — estas dedi-

ĉita al la memoro de Antoni Grabowski. Ni ne volas ofendi
la memoron de la granda polo, sed la verko de la hungaro Kalocsay superas, el ĉiuj vidpunktoj, la verkon «El Parnaso de
Popoloj».
Oni povas riproĉi al Kalocsay troajn neologismojn, sed pli multajn liberecojn pretendis la genia tradukinto de «Sinjoro Tadeo». Ni devas klopodi, ke inter la ĉiu-
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la literatura
diferenco.

lingvo

internacia

estu

kiel

Tiuj nacilingvaj verkistoj, kiuj plendas = ke en Esperanto
oni «faras literaturon», ĉesus en siaj nesaĝaj kritikoj, se ili
kapablus kompreni nur la duonon de la beleco troviĝanta. en
tiu

«Eterna

Bukedo»,

kiu

vere

enhavas

la

parfumon

de

ĉiu-

tempaj kaj ĉiulandaj literaturoj, kvankam la elekto de la tradukitaj poemoj ne estas proporcia al la literatura merito
de la diversaj lingvoj. Ekzemple: estas nur kvar tradukoj

el la hispana

lingvo

kaj tute mankas

traduko

el la kataluna

kaj provencala lingvoj. Tamen mi ne riproĉu pri tio: se mi
estus povinta sendi pli rapide tekstojn al Kalocsay, eble li
estus tradukinta almenaŭ unu katalunan poemon de Joan Alcover, same kiel Grabowski enmetis en sian «Parnason» unu
pecon de Jacint Verdaguer. En la paĝo 334, Kalocsay enmetas mian nomon en la liston de alsendintoj de originalaj

tekstoj, klarigintoj

Jeco,

sed

verdire

de malfacilaj lokoj kaj kontrolintoj

mi

helpis

lin,

eĉ

tre

detale,

koncerne

de fide-

la his-

panan lingvon kaj nur en la lasta momento sendis al li
katalunan tekston. Jen pruvo ke ni katalunoj me estas ekskluzivistoj.
Multaja mirigajn tradukaĵojn mi trovis en «Eterna Bukcdo», sed mian plej profundan admiron vekis traduko de
«La Korvo», de la anglalingva Poe. Ankaŭ elstaras:
«Sola
dum drinko sub la luno», de Li Tai Po; «Kvina Kanto» de
la «Infero», de Dante; «La Priorino», de Chaucer; «Epita«La papilio»,
«Sonetoj», de Shakespeare;
fo», de Villon;
de Lamartine; «La bovo», de Carducci; «Kanto de hundoj»,

kaj

«Kanto de lupoj», de Petofi.
El la 138 meologismoj uzataj de Kalocsay,

mi malaprobas
fajna,
po-

la jenajn: gapi,
fuĝi, treti, tenera,
vra kaj tepida.
Mi ne ŝatas la formojn virgino
kaj ekde.
En la paĝo 300 mi trovis: «pokalo plenigita gis trans sian
bordon», kie estas triobla eraro, Unua eraro:
«ĝis trans la
bordo» estas nenecesa, ĉar sufiĉas «ĝis la bordo». Dua eraro: «sia» devas esti anstaŭata per «ĝia». Tria eraro: post

«ĝis»

ne

devas

esti

«n»

de almovo.

JAUME
Impremta «La Renaixenga»,

Xucld,

GRAU

CASAS,

13 - Barcelona

L.K.

MAJO-IUNIO

1934

N-ROJ

K/TALUNA
(ES SPERANTISTo
OFICIALA
DE

=].
[OIO

LESPEKR

:

vegada

LA

|

speed

ASSEMBLEA
Una

ORGANO

KATALUNA ESPERANTISTA FEDERACIO
KAJ DELA INTERNACIAJ FLORAJ LUDOJ

JARABONO:
Eksterlande:
4 pesetoj

Enlande;

204-205

més

hem

ADRESO;

| València, 245 - BARCELONA

GENERAL
de

recordar

DE
a

tots

SOCIS
els

nostres

socis,

individuals i collectius, que el dia rer de juliol, a les ro del
matí, tindrà lloc al nostre estatge social, València, 245, entresol,

l'assemblea

general

de

socis,

i en

fer

recordar

aquesta

data als companys federats ho fem per tal que l'assistència a
l'assemblea sigui presa com una obligació que no pot oblidar-se.
No ja solament el compliment dels preceptes reglamentaris ens mana que tots complim amb el nostre deure, sinó
que els alts interessos del moviment esperantista català exigeixen
la nostra atenció per tal de millor descabdellar la nostra tasca.
El nostre temperament, individualista en extrem, ens impossibilita de portar a terme les empreses que el moviment exigeix i que la disposició favorable de diferents estaments de
la nostra terra els donaria una realització pràctica i eficaç.
Esperem, doncs, que els lluitadors de l'esperantisme estaran al mostre costat i formaran amb nosaltres per al bé
de l'Esperanto a Catalunya.

—————
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INTERNACIA

E

EN

VIENO

1934

MAJO

Por Esperanto en lernejon kaj praktikon

ORGANIZO
nome,

Ekstere,

tre alloga:

sub

protekto

de la Konfederacia

Prezidanto de Aŭstrio S-ro. Vilhelmo Miklas kaj sub la Honora Prezido de l'Ranceliero S-ro. Dro. Engelberto Dollfuss.
Prepara kaj invita Komitato el multaj altrangaj fakuloj kaj
el

oficialuluj

Vieno,

el

Aŭstrio.

Tial

oni

disponis

palacojn,

vizitojn kaj akceptojn oficialajn plej altajn, kiuj vere sukcesis
kaj ĉarmis.
Sed la materian laboron, vendon de biletoj por ekskursoj
kaj aliaj menditaĵoj, faris persone, kiam kaj kie povis, nur
S-ro. Hugo Steiner; kaj per tiu persona interveno li fariĝis
viktimo de la konferencanoj, kaj, ĉi-tiuj, viktimoj de li.
La laborkunsidojn tre bone gvidis S-ro. Scholz, kiu esperanten kaj el Esperanto ofte interpretis tre bone.
La Direktoro por eksteraj aferoj de nia Movado Seoti
tre lerte en pluraj okazoj por lingvaj aŭ parolaj interrilatoj
inter konferencanoj kaj enlandaj aŭtoritatuloj.
S-ro. Hugo Steiner agadis ĉiam tre efike kiel ligilo inter
nia Movado kaj la registaraj kaj ceteraj enlandaj organismoj aŭstriaj.
Nia opinio estas ke la Konferenco tro forte ŝajnis pli ol
teknika, esperantista; kaj tiu aspekto sindetenigis multajn
teknikistojn pri lingvaj kaj lernejaferoj, kiuj varbiĝus por

Esperanto se ili venus unue kiel teknikistoj:

INTERKONATIĜO

Por tiu celo la Programo difinis kunvenon vespermanĝan,
por sabato, 19 majo. Mi alvenis Vienon tro malfrue kaj ne

povis Ĉeesti ĝin.
Dimanĉe,

EN
DOLLFUSS-LANDO
matene, komenciĝis la programo

per

katolika

solena diverso.
Malbedaŭrinde, estis prediko en Esperanto
por esperantistigi katolikojn kontraŭ oficiala programnumero
por katolikigi esperantistojn.
En unu el la laborkunsidoj, aŭstria profesoro informis nin
pri la enlanda registara decido devigi gelernantojn de komer-

clernejoj

ĉeesti kursojn

pri katolikismo.

Kiel

havigi,

al tiuj

KATALUNA
gelernantoj,
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Mi

respondas

tie-ĉi: Malaperigante el la lernejprogramoj Gion, kio estas
malmanka laŭ pedagogia kaj faka celo, — Mia respondo ne
estis

ebla

en

Dollfuss-lando.

Í

SOLENAJOJ
Solena malferma kunsido de la Konferenco okazis ĉiurilate
tre sukcese en la aŭstria Parlamentejo, sub prezido kaj partopreno saluta kaj amika de la Ministro pri Agrikulturo, kiu
reprezentis oficiale la tutan registaron. Salutis cn sia lingvo
kaj en Esperanto Ciu reprezentanto de alia nacio. Kompreneble tion faris en kataluna lingvo kaj Esperanto, Profesoro
de VEscola d'Arts i Oficis de Terrassa, kiu Ĉeestis kiel konferencano kaj reprezentanto de K. E. F.
Tre trafe paroladis favore al Esperanto en lernejon kaj
praktikon enlanda lernejinspektoro Dr. Fr. Wollmann, Inĝ.
E. F. Petritsch kaj nia eminenta vortaristo Dro. Inĝ. Eugen
Wuster.
Kantoj, muziko, plidolĉigis ankoraŭ tiun solenaĵon, kies
sukceso gratuligis nian aŭstrian pioniron Ŝtatkonsiliston Hugo Steiner.
La konfederacia Prezidanto Miklas bonvolis akcepti la eksterlandajn konferencanojn, kaj afable interŝanĝiĝis salutparoladoj kun bondeziroj por la sukcesigo de Esperanto.
Ciu havis okazon manpremi Sron. ŝtatestron Wilhelm Miklas, kaj konstati lian emon komplimenti la vizitantojn.
En la Ministrejo de Publika
Instruado okazis speciala
teakcepto por la fremdaj profesoroj kaj la oficialaj reprezentatoj en Vieno de la landoj el kiuj venis konferencanoj. Agrabla surprizo por ĉiuj estis la fakto ke dum Ĝiuj kamarade teparolis, te-babilis, te-kunfratiĝis, enpenetris la te-akceptejon
la

kanceliero

Dollfuss,

ĝis kun ĉiuj Ĉeestantoj.

kiu,

tre simple

kaj

afable,

intersaluti-

Ankoraŭ per nova akcepto la konferencanoj estis honorataj:
ĉe la urbdomo kiun detale montris kaj priskribis al ni urbdomano.
Vere riĉa kaj glora aperis al nia konstato kaj kompreno la administra palaco de la aŭstria Gefurbo post la rimarkigoj faritaj por nia vido kaj scio. La vicurbestro parola-

dis al ni favore al la urbo kaj al nia movado, kaj esperis ke

ni diskonigos tra la mondo la allogaĵojn de la bela Vieno.
Nova solenaĵo, tre grava por la propagando, konsistis je
Radia disaŭdigo, sub direkto de ŝtatkonsilisto Hugo Steiner,
de resuma impreso de la ĉefaj eksterlandaj konferencanoj pri
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la laboro kaj la ĝojo de la restado en Vieno. Ĉiu diris en sia
nacia lingvo kaj en Esperanto eron de tuta parolado.
LABORO

Ĉiutage, de la 20 ĝis 24 majo, kunsidis por laborado la
profesoroj kaj aliaj fakuloj.
Temo plej avide diskutata estis Esperanto en la lernejon.
Pri tio prelegis profesoro Scholz, kiu evidentigis per re-

zultatoj konstatitaj kaj esploritaj, ke lernigo de Esperanto estas plej konvena por konsciigo pri gramatiko de propra lingvo
kaj por faciligo de lernado de fremdaj lingvoj.
Raporto de la ĝeneva Pedagogia Instituto J. J. Rousseau
pri tiu temo, farita jam antaŭ kelkaj jaroj, kaj detale memorigata en ĉi-tiu Konferenco, ankaŭ estas tre Ŝatata kaj opiniata
tre konvinka kaj elokventa.
Multaj
partoprenantoj
aldonis personajn konstatojn kaj

alportis materialon favoran pri la instrua valoro de Esperanto en la lernejo; kaj montriĝis ke la spertoj estas identaj en
plej diversaj nacioj.
Diskuto estiĝis insista tu konkludo devas esti por laŭvola
aŭ por deviga lernigado de nia lingvo en lernejon, kaj en
kiajn

lernejojn.

Sed

nur

saĝo

kaj

prudento

elmontriĝis

kon-

silindaj per rekomendo Ĉiulande kaj eĉ ĉiuvilaĝe laŭ lokaj
cirkonstancoj kaj ebloj.
Plej favoraj al Esperanto montriĝis per partopreno kaj informoj al la Konferenco Radio-stacioj de Brno, de Vieno kaj
de Lyon. Mi devis reveturi al Katalunujo la 24an. matene,
kaj tial ne povis Ĝeesti la lastan laborkunsidon en kiu estis
voĉdonotaj definitivaj konkludoj, kiuj, eble, publikiĝos kiam
aperos ĉi-tiu raporto pri la Konferenco.
Ankaŭ estis vigla la partopreno de policaj esperantistaj
organizoj.
Bedaŭrinde mankis alportaĵoj de laboristaj, religiaj k. a. fakaj movadoj, kiuj povus montri novajn spertojn
kaj vojojn de utiligo de Esperanto.
En la tria laborkunsido estis tre imprese ke deputito de
la franca Parlamento salutis nome de la grupo de francaj parlamentanoj amikoj de Esperanto, anoncante ke tiu grupo konsistas jam el 62 deputitoj, kaj ke nun estas organizata, en
Francujo, grupo de senatanoj amikoj de nia afero.
PRAKTIKO

kiu

S-ino.

puŝas

Morris,

per

la

I. A.

malavara

L. A.

amikino

difinon

de

de plej

internacia

bona

lingvo,

solvo, kiu

certe post

tiu provo

per

bona

solvo,

universale

estis,

de la Hispana
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I. A.

kaj

L. A.

praktike,

konvinkiĝas

estas

ke tiu plej

Esperanto,

ankaŭ

venis al la konferenco, kaj flue, korekte parolis al ni en Esperanto. Car ŝia edzo estas ambasadoro de Usono en Bruselo, la belga ĉefurbo, kaj mia kataluna amiko Salvador Albert

Respubliko,

konsulo en

tiu ĉefurbo, mi

demandis S-inon. Morris ĉu ŝi interkonatiĝis kun Salvador
AJbert en Bruselo. Kaj efektive, ne nur okazis tiu konatiĝo,
sed ankaŭ okazis la bela fakto por Esperanto kaj por Kata-

lunujo, ke nia usona altranga samideanino profitis okazon. por
montri al Salvador Albert, per la fama verko «Kataluna Antologio», ke Ŝi estis leginta katalunan literaturaĵon de li
dank'al esperanta traduko.
Agrabla

surprizo

to al kataluna
intelektulo.

kaj

elokventa

pruvo

de efiko

aŭtoro, kiu vere estas delikata

de Esperan-

poeto

kaj

forta

DANKEMO

Al la Registaro

de Aŭstrio, kiu tiel afable helpis sukcesigon.

aŭstria S-o. Hugo
resi la Registaron

Steiner kiu tiel fervore klopodis por intekaj organizi la Konferencon, —Dankon !
DELFÍ DALMAU

de la Konferenco.

Al la ŝtatkonsilisto kaj esperantista pioniro

LA
PENSOJ
DE
MIA
ANIMO
La pensoj de mia animo similas
Al la ŝangigemaj vetero kaj vento:
Jen

Jen

ili funebras

en

nokto

plorpeza,

laŭte jubilas pro ĝoja altsento.

La pensoj de mia animo similas
Al sonoj de trem-melodi' mandolina.
Jen kiel ĝi kantas, al koro penetras:
Dolĉega revado, sopiro senfinal
La pensoj de mia animo similas
Al blankaj birdetoj en blua aero:
Jen ili ĉielen Ŝvebadas facile
For de la mallumaj abismoj de l' tero.
La pensoj de mia animo similas
Fantasmagoriojn sen baroj, sen limoj;
Ke

ilin ne vento

Kaptforĝas

mi

subita forblovu,

ilin je ritmoj

kaj

rimoj.

TEO

JUNG
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LUDOJ

FLORAJ

INTERNACIAJ

XVLaj

TEMOJ

ORDINARAJ

ĝ
Originalaj Tekstoj
I Originala versaĵo kantanta Amon.
Originala Ama verko en prozo.
IH
Tradukitaj Tekstoj
1 Traduko dec unu el la versaĵoj de la konata kataluna poeto
;
Joan Maragall.
Traduko de la kataluna rakonto «Sobre la mandra...»,
II
de 'Prudenci Bertrana. Vidu ĝin en la numero 200-201.
EKSTERORDINARAJ

TEMOJ

I
Premio de la Urbestraro de Ripoll, 100 pesetoj. Temo:
Laŭvola.
II
Premio de la Prezidanto de K. E. F., 50 pesetoj. Temo: Laŭvola.
Premio de la Estraro de K. E. F., 50 pesetoj. TeII
mo: Laŭvola.
IV
Premio de KATALUNA ESPERANTISTO. Dumviva abono
al la gazeto. Temo: Kiel oni faras bonstilan versan tradukon.
V.
Premio de la grupo «Paco kaj Amo», 50 pesetoj. Temo: Laŭvola.
VI
Premio de la grupo «Barcelona Stelo», 50 pesetoj.
Temo: Laŭvola.
Pliaj premioj kaj temoj sekvos en venontaj numeroj de
KATALUNA ESPERANTISTO.
Verkoj
1

ricevitaj.
La

(Unua

Nigra

Lilio.

ro

XXX.

listo
—

Florkrono de Esperanto. —
Koro!
— 7. El Fet. —

nokt!

—

teatraĵoj.
ta

—

NOTOJ:

federacio

1935a,

ankaŭ

13

—

Naŭ

2

ĝis

4
$

11

sonetoj.

ĉar la XVIla
okazonta

prokrastiĝis

1.3

Balado.

la

—

1934a.)

3

Serenado.

Saluton, Kajeno!
El Tjutdev. —
—

Nun

14

Kongreso

en

junio

Ripoll,

XVIaj.

kaj

Ok

iam.

meroj

Gili

de

premiojn

KATALUNA

Norta.

kaj

Internaciaj

temojn ni diskonigos

ESPERANTISTO.

—

La

12

Naŭ

Esperantis-

prokrastita

ĝis

Floraj

Lu-

en venontaj

nu-

doj. Pro tio la datolimo por ricevo de la verkoj
gigita ĝis la 31a. de Decembro de 1934a.

Novajn

—

4

6 Koro,
Jam kiu

poemoj.

de Kataluna
estas

—
9

—

estas plilon-

Sekretario,

Joan
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SNURTIRO

de M. E, Francis
(Daŭrigo.)

La poŝtisto kontente rigardis ĝin; jen : rozoj kaj rubandoj—
vere nenio povus esti pli bela aŭ pli taŭga por amika
=
Plie, plaĉis al li rimarki ke sur ĝi estas presita nenia malsaĝa devizo.
«Jen», li diris, «mi elektas tiun. Ĝi estas belaĵo. Kompleze donu koverton, mi petas, fraŭlino».
Ricevinte koverton de taŭga grandeco, kaj plue provizite
je plumo kaj inko, li penege skribis la nomon kaj adreson de

F-ino.

Bojt,

dum

la juna

vendistino

sufiĉe

malstreĉiĝis

noti tion. Prenante poŝtmarkon el la provizo, kiun
preta por necesa okazo, Kando alfiksis ĝin, pagis ses
kaj eliris el la butiko. Enpoŝtiginte la koverton, li
iris, ridante en si.
«Ses pencoj», li murmuris. «Tio ne kostis multe,
vere kredas, ke ĝi donos al la kompatindulino tiom

zuro kvazaŭ ĝi kostus mil funtojn! »

por

li tenis
pencojn,
hejmen

kaj mi
da ple-

La sekvantan matenon li malkontentiĝis, trovante la pordŝtupon de S-ino. Inkpen jam purigita, kaj ne vidante Suzan'on. Tamen, tuj kiam la ĝardenpordo movigis sur ŝiaj ĉarniroj, la dompordo ekmalfermiĝis, kaj F-ino. Florenc aperis

sur la sojlo. ŝi ne aspektis tiel bela kiel foje, ĉar ŝia vizaĝo
evidente

estis

ankoraŭ

nelavita,

kaj

la nigraj

haroj,

kiuj

pli,

malfrue estos tiel ĉarme frizitaj, ankoraŭ estis tenataj de friziloj. Dum Kando alproksimiĝis iom malrapide, li mense
komparis Ŝian ŝajnon kun tiu de ŝia onklino, kies bonhumora
vizago

modaj
eliris

—Cu

lumis per pureco je la plej frua horo, kaj kies malnov-

bukloj

el

sia

Ĉiam

senigis je la frizpaperoj

malgranda

leteron

por

mi?

mansardo.

—

ekkriis Florenc,

antaŭ

ol Suzano

kiam

la poŝtis-

to, kun mieno de ŝajnigita nezorgo, etendis la grandan koverton kun ĝia preslitera adreso. «Valentino!» Si aldonis,
ĉar vere la sendaĵo elmontris sian naturon al la unua ekvido.
—Ne por vi hodiaŭ, mi pensas — respondis Kando, ŝajnigante silabi la adreson—.
Ne, ĝi estas por F-ino.
Suzano Bojt. Kie estas via onklino? Mi ne povas memori ke
mi iam antaŭe alportis leteron al ŝi.
—Letero por onklino Suzano! — kriis Florenc, kun grandega surprizo.
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Jam

malfermiĝis dormcambra

kombita kapo de la pli juna
—Ĉielo!
— $i ekkriis—, vi
letero por onklino hodiaŭ!

Kando

nevino.
vere ne

volas

ridetaĉo, kaj

kun

suprenrigardis

fenestro, kaj ekaperis la nediri,

ke

estas

dis-

poste, estante

kretulo, forturnis la okulojn, ĉar F-ino. Mabel estis ankoraŭ
en tio, kion oni povas nomi «duontualeto».
—Efektive estas. Cu unu el vi ne volas venigi ŝin? Kie
estas F-ino. Bojt?

—Ŝi nun donas manĝaĵon al la porko — respondis Flogenc—, Mi prenos la leteron, poŝtisto. La ideo, ke iu perskribu al la onklino!

sono

—Ne,

estas

Sin,

mi

ne

fordonos

adresita—firme

knabinjo;

mi

la

diris

pensas

leteron
ke

al

Kando—.
estas

iu,

krom

Kuru

ke

bone,

do

tiu, al kiu ĝi

por

liveru

mi

venigi

tiun

ĉi leteron en Ŝian propran manon. Vi ne povas atendi, ke vi
ricevu ĉiujn leterojn — li aldonis, kun trembrilo en la okulo.
—Mi tute ne komprenas, kial vi devas esti ĉagrenita pri la
afero. Se mi estus vi, mi montrus min kontenta, eĉ se estas
onklino kiu ricevas valentinon, kaj ne vi. Mi estas certa ke
la karto, kiun mi alportis al vi hieraŭ, devus kontentigi vin
iomtempe, per ĉiuj kisoj vicigitaj sur ĝi!
—Cesigu la mokadon — kriis Florenc, reprenante iom da
bonhumoro, dum ŝi malrapide turnis sin por plenumi lian
peton.

Sed dume la malantaŭa pordo malfermiĝis, kaj
figuro de Suzano aperis je la fino de la mallarĝa

la diketa
koridoro.

Metinte teren la sitelon, Ŝi rapide antaŭeniris responde al.
la alvoko de sia nevino, sed haltis mezvoje pro la impresa,
vizio de poŝtisto Kando, kiu staris svingante la grandan koverton en aŭtoritata maniero.
—Mi alportis ion al vi hodiaŭ, F-ino. Bojt — l solene anon cis—, kaj ĉar tio estas afero, kiu neniam antaŭe okazis,
laŭ mia scio, mi volas liveri ĉi tion en vian propran manon,
Li sentis sin duonamuzata kaj duonpenta, vidante ŝin pali-

ĝi pro liaj vortoj.
—Leteron por mi!

Ĉu

efektive?

havas malbonan signifon.
Florenc ĵetis mokan ridon,

la dormĉambra

fenestro.

kiun

Mi
Mabel

—ĉielo, onklino! — kriis Florenc—,
povus veni al vi? Vi ne havas amikojn.
sas ke ĝi estas valentino.

—-«

Era

EE a

esperas,
elis

ke

tio

ne

pli afable

de

kia malbona novaĵo
Poŝtisto kaj mi pen-

aa

a a dell
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—Valentino! — ekspiris Suzano, klinante sin sur la pordfosto—. Nu, kiu ajn volus sendi al mi valentinon? Estas vera

tio,

kion
—Eble

vi diris, knabinoj; mi tute ne havas amikojn.
iu mokridas pri vi — sugestis Florenc, kun gaja

Tiam,

timante

ke

Suzano,

laŭta,

ridaĝo—. Tiuj harbukloj viaj; ili estas sufiĉaj por ridigi
katon! Eble iu vidis ilin, kaj sendis valentinon kun korktirilo sur ĝi.
—Ne kredu tion — kolere kriis Kando—,. Multe pli kredeble ke ĝi venas de vera amiko; iu, kiu scias kiel estimi vin—
li aldonis emfaze.
li

elmontris

nediskretan

varmecon,

li

turnis sin, rapidigante la paŝojn kiam li aŭdis la du nevinojn
urĝi al Suzano ke ŝi malfermu la leteron kaj vidu tion, kion
Bi enhavas. Sed antau ol li atingis la finon de la vojeto, la
voĉo

de

preskaŭ

pasia,

sonis

al

lia

orelo;

—Mi tute ne faros tion. Ĝi estas mia, kaj mi tenos ĝin
al mi mem. Unufoje en la vivo mi havas ion mian propran!
—Bone

dirite

—

aprobe la kapon
tis siajn rajtojn,

ĝos

diris

poŝtisto

Kando

al

si mem,

skuante

dum li formarŝis. Li ĝojis ke Suzano asersed li ne povis ne esperi ke ĝi baldaŭ ŝan-

la intencon,

kaj

montros

la puntborderitan

trofeon

al

la

enviemaj knabinoj. Li pensis kun treega kontento pri ĝiaj
belaĵoj; la rozoj — kiel eble laŭnaturaj; la bluaj silkaj
rubandoj, kiuj ruze ŝajnis teni ilin, kun la finaĵoj pendantaj
ĝuste kvazaŭ ili pendus de reala floraro. Ĝi certe estis malkara je la prezo de ses pencoj. Li pensis pri la triumfo kaj
ĝojo de Suzano, pri la nevola admiro de la nevinoj, pri iliaj
sensukcesaj provoj diveni la identecon de la sendinto. Neniu el ili iam divenos. Eble ili imagos, ke Suzano havas veran admiranton

en la vilaĝo,

multe

pli altigita.

kiam,

laca

kaj ŝia socia

Kaj kia penso —

rango

estos pro tio

ke ĉio tio estis kaŭzita

per la elspezo de ses pencoj — la prezo de ses poŝtmarkoj aŭ
du boteloj da biero Kando gratulis sin je la penso, kaj ĵuris ke li neniam elspezis monon pli profite.
La tutan tagon li restis en la ĝojega kaj singratula stato
kiu rezultas el la konscio esti plenuminta bonfaron per malgranda elspezo; kaj li ankoraŭ pensadis pri Suzano Bojt
la vespero.

Je
kiam
en la
esto,

post

la dua

rondvojaĝo,
i

li atingis

la hejmon

en

lia surprizo, hela lumo brilis tra la kuireja fenestro, kaj
li malfermis la pordon, li rimarkis ke fajro salte brulis
kameno. Nu, plej ofte lia fajro estingiĝis dum lia forkaj li estis devigata rebruligi ĝin pene je sia reveno,
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kontentigis
nur

sin

malmulte

per

da

la

eta

komforto

kuirforno
je

jam

malvarma

vespero. Plie li mirigate rimarkis, ke lia lampo estas ordigita
kaj bruligita, ke la tablo estas pretigita por la vespera manĝo, kaj ke virina figuro sidas apud la kameno.
Sinjorino Adlem! — li ekspiris, haltante sur la sojlo, surprizite ke la najbarino, kies servoj kutime estis limigitaj al
la mateno, volus viziti lin je tiu vespera horo.

—Ne estas sinjorino Adlem — respondis la voĉo de Suzano—, estas mi, snijoro Kando. Mi ne povis ne. veni, pro la
valentino, vi scias.

Kando fermis post si la pordon, zorge frotis la botojn sur
la mato, kaj eniris la ĉambron kun konfuza mieno. Ŝu Suzano venis por fari demandojn pri la sendanto de la valentino,
aŭ Cu estas eble ke ŝi jam eltrovis?

ŝi leviĝis kiam li alproksimiĝis, kaj paŝis al li, tia transformita, transfigurita Suzano, kun vizago kiu aspektis pli
juna je dekkvin jaroj, kaj kiu efektive estis preskaŭ bela en
sia ardo de feliĉeco! Ankaŭ ŝi estis surmetinta la dimanĉan
robon, kaj portis banton el blua rubando ĉe la kolo.
—Mi. venis iom tro frue — ŝi rapide klarigis—, kaj mi

pensis
ke estus bone, ke mi iom ordigu la Ĉambron, kaj preparu por vi la manĝon; kaj jen estas viaj pantofloj apud
la fajro; mi pensas ke ili jam estas ŝatinde varmaj, kaj
mi infuzis la teon, do Ĉio estas preta. Sed unue deprenu la
botojn.
Kando pendigis la ĉapon sur hokon apud la pordo, kaj;
irinte al la kameno, komencis malrapide demeti la kotkovri»
tajn botojn.
Suzano staris rigardante lin ĝis kiam lia kapo kliniĝis

super la tasko, kiam ŝi daŭrigis per iom tremanta

voĉo:

—En la momento mem kiam mi malfermis la leteron, sinjoro Kando, mi sciis ke ĝi venas de vi; kaj kiam mi tiyis
la Snurojn kaj legis la internan skribaĵon, ho, mi ne povas
diri tion, kion mi sentis!
Mi ne rakontis ion pri ĝi al
iu, sed mi elŝteliris kiel eble plej frue; nu, ne estas gravo
al mi, se ili ĉiuj grumblas hodiaŭ; kaj mi demandis Ge Burton —

estis

necese

ke

mi

certiĝu,

vi

scias,

pro

tio, ke

estas!

tre grava afero—kaj kiam mi trovis, ke efektive estas vi,
kaj neniu alia, kiu aĉetis la valentinon—nu, mi ne povas diri
kiel ĝoja mi sentis min! Mia koro kvazaŭ kantadis al si

la tutan vojon. Kompreneble mi venis rekte tien ĉi, ĉar la
valentino diris ke mi devas mem prizorgi la restantan faro-

o

o

ESPERANTISTO

KATALUNA

139

taĵon. Tiam, kiam mi vidis ke vi ne estas tie ĉi, mi pensis ke
estus bone, ke mi atendu ĝis vi venos. La tempo ne ŝajnis
«Jen kiel
ĉar mi daŭrigis pensi la tutan tempon:
iam mi kaj Kando estos geedzoj!»

ESTIS

LOouIse

-

(Daŭrigota)

REG'
(Muziko

EN
de

MIA

LANDO

Miquel: Ferrer)
i

Estis reg' en mia lando,
kun ama dolor”.
lu bela princineto
vundis lin ĉe l” kor'.
La ' princin' lin
dar estis paĝi'

tute hela kaj
kiun amis ŝi.

rifuzadis,

ĝentila,

Tiu reĝ' pri ŝi pensadis
en Ĉiu moment',
kaj pro song” je ŝi, la dormo
estis dolĉa sent”,
II

Ĉiun tagon li vekiĝis
kun ĉi tiu preg:
Diru

vi al

la amon

de

la princino
l' reĝ'.

Ke al sceptro mankas oro
de ŝia harar, .
al animo mankas lumo
de ŝia rigard'.

Li sopiris la princinon
en ĉiu moment”,
kaj pro sonĝ' je Ŝi, la dormo
estis dolĉa sent'.

BRIGGS
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ESPERANTISTO

KATALUNA

140

NI

Fine mortis princineto
pro ama dolor”.
Jus de l reĝo sur la trono,

mortis Ŝia kor'.

Oni portis Ŝin en tombon
kaj aŭdiĝis kant',
ĝin kantadis la paĝio,
fidela amant'.
Kiam

kriis

aŭdis ĝin, la reĝo

kun

turment”,

kaj por ĉiam li dormiĝis
pro ĵaluza sent.

Joser

El

la

kataluna

lingvo

BEDOS

tradukis JAUME. GRAU

CASAS,

L.

K.
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Evangelio
de
Sinkompletigo,
de Okamoto-Rikici, Vol. VI de «Evangelioj kaj Belismo». Eldonis: BelismaKoopera. Kulturejo.
Broŝuro 43-paĝa pri nova religia movado japandevena, Stilo tre bona.
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de

P.

teatraĵoj.

—

Firu
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S.

Pragano.

Eldonis: Leo Moreau, Raapopscheweg 55, Arnhem, 1932.
Bela volumo 64-paĝa, kun kvin elektitaj rakontoj, el kiuj
elstaras «Du lotbiletoj»
kaj
«La venkinto de Napoleono
».
Tiu Gi lasta Ŝajnas respeguli la specialan ironion de Mark
Twain. La traduko estas bonega. '
En antaŭparolo, S. Pragano diras, ke «ni devas prezenti
en niaj tradukaj klopodoj ĝuste la specialaĵojn de ĉiu popolo,
ĝuste tion, kio iomagrade diferencigas nacion de nacio ne forviŝante per tio la stampon de la homeco ĉizita nedetrueble en

ĝiun homan

Nia

estajon.»

teatro.

—
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— Versoj

kaj deklamo. Eldonis:
Sennacieca Asocio Tutmonda, Elkdona Fako Kooperativa. — Leipzig.
Libreto 64-paĝa, bone presita. El la enhavo elstaras la
sprita teatraĵeto «La lignovermo», klastabala.
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Goethe.
—
Memorjaro
1932
Weimar.
Bela
folio, ilustrita, pri la malnova rezidencurbo Weimar, kiu enhavas' la programon de la Goethe-memorsemajno. La Ver-

kchrsveren Weimar
al interesuloj.

(Germanujo))

senpage

sendas

la

folion

Ljubljana.
Gvidfolio pri la ĉefurbo de la slovena popolo, kun belaj ilustraĵoj kaj plano. Ljubljana estas grava el
vidpunktoj arta kaj kulturhistoria.
Anstataŭa
edzino
de Erica Maxwell.
El la angla
tradukis M. Sampson.
212 paĝoj. Prezo broŝ.gmk.
3.20,
bind.gmf. 4.80 . Eldonejo «Heroldo de Esperanto», Brŭsseler

Strasse

94,

Koln,

Germanujo.

Tiun ĉi romanon, tre bone tradukitan, oni legas kun intereso. Ĝi parolas pri la vivo en la moderna Rusujo, sed ni trovas, ke la aŭtoro ne klare verkis pri ĝi kaj nur prezentis ian
konfuzan malfavoran bildon. Kelkloke la aŭtoro aludas esperanton kun simpatio.
Homarisma
Laboro. De Kenelm Robinson. Unuakta teatraĵo.
Ĉefdeponejo:
«Literatura
Mondo», Budapest.
Ni miris, ke sub la nomo de la aŭtoro oni mencias: la aŭtoro de «Se grenereto» kaj «Vol 11». Oni permesu al ni
diri,

rilato

ke

doni

kun

al iu verko

hipotezaj

Vol.

la

1

titolon

kaj

«Vol.

Vol.

11»,

111,

sen ia videbla

estas

vi scias, kian homogenan anhavon prezentas «Vol.
konsistas el noveloj kaj poemoj
«en la angla kaj
lingvoj». Kaj ĝi enhavas72 paĝojn |

stulte.

Ĉu

11»? Ĝi
esperanta

Antaŭ jaroj oni parolis pri «Gazetfonda febro». Nu, ni
kredas, ke tio estas «libreldona febro». Kial presigi en sama
volumo anglajn kaj esperantajn poemojn?
Historio
de Kristo,
de Giovanni Papini. Esperantigita laŭ dezir-esprimo de la aŭtoro, de anonima itala samideano. Eldonis: A. Paolet, San Vito al Tagliamento (lItalujo)), 1931. Prezo: 4o liroj.
Volumo. 576- paĝa, unu el la plej interesaj aperintaj en
Esperanto. Oni ĝuas en ĝi certe originalan prezentadon de
la «doktrino de Jezuo», sed mi povas diri, ke mi preferas
la Jezuon de Papini al la Jezuo de multaj aliaj aŭtoroj. (Mi
ĵus legis la Vivon de Jezuo, de Dickens, kaj ankaŭ en ti tiu
okazo mi Ŝatas la verkon, pli ol la Novan Testamenton mem).
Eĉ nekredanto admiros la belecon de la verko de Papini, la
belecon de la Kristaj instruoj, kvankam tiom da malbonaĵoj
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kaj maljustaĵoj oni ofte kaŝis malantaŭ la nomo de Kristo.
La traduko estas bonega, kaj oni sentas ĉiupaŝe, ke, same
la verkinto kiel la tradukinto, estas homoj tre inteligentaj...
El lingva vidpunkto, oni povus fari kelkajn riproĉetojn: Oni
estas indaj... kaj aliaj, similaj.
to,

La

unua Suplementa Legolibro de Esperande Kooĵi Taŝiro. Eldonejo Kiboŝa, Tokio,
1932.

Belega
segnaĵoj.

eldonaĵo

japana,

Fundamentoj

de

pli ol

100-paĝa,

de

Leninismo,

kun

Ĉarmaj

de-

A.

Stalin.

El-

1 gm. Lekcioj ledonejo «Ekrelo», Leipzig, 1931. Prezo:
gitaj en Sverdlova Universitato, en aprilo 1924. El la rusa
lingvo tradukis G. Stellih.
122 paĝojn,
Tiom interesa estas tiu verko, ampleksanta
ke mi, eĉ ne estante, laŭdire, komunisto, min sentis pelata
traduki kelkajn ĝiajn ĉapitrojn por apero sur katalunaj ĵurnaloj.

Mi ĝoje konstatas, ke la tono de tiu verko tute ne similas

al la tono de la
estas pli ruĝaj

plejmulto el nialandaj komunistoj.
ol la rusaj aŭ sovetiaj komunistoj,

en la Leninismon ŝovis sin iom da «etburĝa»

spirito?

Ĉu
aŭ

ili
ĉu

Mi kredas, ke, en landoj ne infektitaj de faŝismo, povas
havi propagandan valoron la aserto ke niaj sovetiaj kamaradoj
la eldonon de la plena verkaro de
entreprenis samtempe
Lenin, ideologo, kaj de Puŝkin, nacia poeto kaj literaturisto.
Polĉmica,

de Delfi

Dalmau.

Edicions

«Clarisme».

Bar-

celona, 1934. Prezo:
3,25 pesetoj. (En kataluna lingvo)
Plaĉa volumeto, 200-paĝa, enhavanta tri polemikaĵojn pri
aferoj lingvaj kaj politikaj, kun: Mercè Rodoreda, nova inteligenta verkistino kataluna;
Carles Varela, propagandisto
de la lingvo «Occidental» en Katalunujo, kaj Jos€ Ortega
Gasset, eminenta verkisto kaj filozofo hispana.
La esperantistojn interesas Ĝefe la polemiko pri «Occidental», lerte gvidata de nia amiko Delfi Dalmau. Sed nia
persona
neniam

opinio
«Ido»

estas, ke, almenaŭ en nia kataluna lando,
aŭ «Occidental» konkeris gravan terenon,

kie
€s-

tas. preferinde tute ne aludi publike la ekziston de aliaj projektoj de internacia lingvo. La publiko jam scias, ke ni havas gravajn verkon en Esperanto. Kio cstas aperinta en «Ido»,
«Occidental» aŭ «Interlingua» ? Ĉiu kulturita kataluno scias,
aŭ almenaŭ «tuj» divenas ĉe la unua esploro pri la deman-
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do, ke «ldo» estas surugato de Esperanto; ke «Interlingua»
estas latino macarronic, kaj ke «Occidental»
estas lingvo
unuavide komprenebla... de Okcidentanoj, same kiel la kataluna lingvo estas komprenebla de katalunoj. Ne gravas, ke
iu lingvo, aŭ projekto de lingvo, estas unuavide komprenebla aŭ legebla. La grava afero estas, esprimi sin, skribe kaj
parole, en iu lingvo. Se sufiĉus tia. unuavida komprenebleco,
ni katalunoj povus proponi nian lingvon kiel internacian, Ni
estas konvinkitaj, ke la novlatina lingvo plej simila al «Occi-

'dentals estas la kataluna.
kloj» de la kataluna Sant

Ni memoru, ke unu el la «miraVicenc Ferrer, estis la fakto ke li

en la mezepoko, komprenigis sin, en siaj flamaj predikoj, de
ĉiuj
popoloj... Nu, tio pruvas nur, ke la kataluna lingvo,
ankoraŭ nuntempe, sed Ĉefe tiam, estas ia speco de «natura»

kaj

«vivanta»

lingvo

Occidental...

Ni devas diskonigi'la fakton, ke amiko Dalmau ĉiam propagandas Esperanton ĉu per rektaj klarigoj, ĉu per nerektaj
aludoj. Vi konstatos tion, legante ankaŭ liajn du antaŭajn.
librojn en kataluna lingvo: «Seny i aatzar» kaj «Una altra
mena d'amors, kaj la semajnan gazeton de li fonditan: «(Clarisme»,
Mi forgesis diri, ke en la libro «Polemica», kiel pruvo
pri la taŭgeco de Esperanto por literaturo, troviĝas ankaŭ ori-

ginala

pocmo

de

la eminenta

ruso

Nikolao

Hohlov,

bedaŭ-

rinde ne sufiĉe atentata en la «neŭtrala» movado. Tiu poemo estas «Prolegomeno»
(el la poemkolekto «La Tajdo»,
eldonita de «Heroldo de Esperanto»), katalune tradukita
de mi.
JAUME GRAU CASAS, L. K.

NEKROLOGO
La

12-an

de

marto

mortis

en

Antverpeno,

post

mallonga

FRANS
necesiginta Hirurgian operacion, sinjoro
malsano
SCHOOFS, sekretario de la Konstanta Reprezentantaro de la
Esperanto- Movado.

En Kolonjo ni vidis lin la lastan jaron kaj kiel ĉiam, li estis la dekstra brako de la Kongreso, la plej laborema, kun
plena rego de ĉiuj problemoj. Esperanto perdis en li la plej
fervoran

defendanton.

Al lia malfeliĉa edzino Kataluna Esperantista Federacio
primas sian plej sinceran kondolencon.

es-
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Vic. — Depost la fino de la kurso de profesorino Elinjo Pihn la esperantista movado kontentige disvolviĝas dank'al
la konstanta laboro de nia pioniro s-ro. Jacint Comella, kies
fervoro neniam elĉerpiĝas.
La lokaj gazetoj konstante publikigas artikolojn pri Esperanto aŭ el ĝi tradukitajn por
pruvi la utilecon de la internacia helplingvo.
Sro. Joan Traveria, membro de la Esperantista Grupo de.
Vic, estis elektita urbestro. Koran gratulon al la klera samideano kaj ke li ne forgesu nin!
Terrassa.
— Dank'al la subfosado de kelkaj klasbatalaj esperantistoj — ili nomas sin tiel — la loka grupo testas en
danĝero. Ni esperas, ke la krizo estos venkita spite la laboro
de .la forkurintoj.
Barcelona.
—La 13-an de majo okazis en Colonia
Gŭell la Printempa Festo, kiun depost kelkaj jaroj organizas
la malnova societo Paco kaj Amo kun la helpo de la plimultaj enurbaj grupoj. La nunjara festo, kiu konsistas el sportaj
ludoj kaj prelegoj en libera aero, estis aparte sukcesa kaj

partoprenis

ĝin

ne

malpli

ol

7oo

gepersonoj,

kiel

diras la

organo de la iber-amerikaj esperantistaj proletoj. La prelegoj
estis atente aŭskultataj kaj nur kiam iu preleganto komencis
dividi la esperantistojn laŭ burĝa kaj proleta klasoj aŭdiĝis
iu protesto kaj kelkaj foriris. Oni povus elekti la okazon por
tiaj mitingaj vortoj kaj eviti tiamaniere ridindajn rolojn.
Koran gratulon al la junaj komitatanoj de Paco kaj Amo,
kiuj tiel brile organizas tiajn esperantistajn manifestaciojn.
—Okaze de arĝenta jubileo la grupo Barcelona Stelo organizis diversajn festojn sukcese disvolviĝintajn. La 20-an de
aprilo okazis teatra vesperfesto dum kiu diversaj grupanoj lu-

dis la katalunan komedion «Un bon debut» kaj la diletantoj
de Paco kaj Amo la humoran dulingvan Romedieton de Joan

Gili Norta «Amors esperantistes». La sekvantan tagon kelkaj malnovaj grupanoj kaj amikoj kune festenis la feliĉan.
daton.
Al la malnova grupo niajn bondezirojn kaj ke ĝi longe
vivu ankoraŭ por la bono de Esperanto,
Impremta «La Renaixengav, Xueld: 13 - Barcelona
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Una crida a tots els esperantistes
Decididament, cal que tots els esperantistes catalans es convinguin a fer una tasca collectivament efectiva per tal de donar al nostre moviment un ritme de progrés constant i una força convenientment organitzada que pugui emprendre tasques
d'interès positiu, encarrilades a donar a l'esperantisme català
una posició ferma i potent davant de les institucions oficials i
particulars de la nostra terra.
Mentre

els esforços es descabdellin isoladament com fins ara,

no és possible que fem res gaire ferm: cal anar de dret a la
unió definitiva de les forces existents a Catalunya. Si no ens
decidim a prescindir
de les actuacions de capelleta i de personalismes, l'esperantisme català romandrà llastimosament en aquest
marasme, que a la fi acabarà amb l'entusiasme d'uns quants
Nuitadors de bona voluntat que encara es troben en els nostres rengles.
Es davant d'aquesta situació deplorable que el nou Comitè
de la Federació

Esperantista

Catalana

adreça

aquesta crida als

esperantistes catalans i els demana que per un moment meditin
sobre les paraules que diem, i que mesurin llur responsabilitat
davant l'esperantisme mundial, si per inèrcia o per una incom-
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prensió que no pot tenir justificació, s'estronca per sempre més
— i aquest és el camí que portem si no hi posem esmena — el tradicional bell fer dels propulsors catalans de la gran idea del
Dr. Zamenhof.

Sota la bandera de K. E. F.
En primer lloc és inajornable la incorporació de totes les
organitzacions sota la bandera de la Federació Esperantista Catalana. Han de formalitzar la seva adhesió aquells grups que
tenen feta la promesa d'ingressar-hi i que ens són necessaris.
Aquells que no han pres encara el determini, faran una gran
tasca de profit efectuant-ho immediatament. Així serà possible
que dintre d'aquest any s'acompleixi la unió total. Consti que
no volem desviar els grups de classe: aquests tenen el seu camí marcat. La R. E .F. no té cap caire polític ni social. La
nostra tasca no és altra que la defensa dels interessos esperantistes sota una norma democràtica i amb ple coneixement dels
drets

de l'home.

Delegacions de H. E. F.
A les localitats on no hi ha esperantistes organitzats o bé,
si n'hi ha, aquestes organitzacions no són adherides encara a
la K. E, F., ens cal trobar un company al qual confiar la delegació i que tingui cura de fer federats i de trobar suscriptors
de Kataluna Esperantisto. Dintre dels grups federats necessitem també un. representant nostre, nomenat pel mateix grup,
al qual encarregar la tasca de propaganda del nostre òrgan i
afers afins.
Sense

un

contacte

constant

amb

tots els nuclis

mo podem pretendre una tasca positiva, i aquestes
escampades arreu de la nostra terra, han d'ésser

esperantistes,

delegacions
els puntals

sobre els quals bastirem una organització sòlida i fructífera.
Les delegacions que ja tenim establertes continuaran com

fins

ara.

R. E. F. adherida a U. E. A.
Per acord de l'Assemblea general del
ració

Esperantista

Catalana

1: de juliol, la Fede-

s'ha adherit a U. E. A., reformada

pel Conveni de Colonia.
Consegientment els membres de R. E. F. ho són automàticament de l'organització universal.
Per aquest sol fet, per la tradició internacional que frueixen
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els esperantistes catalans, cal que multipliquem. els nostres esforços, amb el fi de representar dignament davant el món esperantista el paper que ens pertoca.
Oportunament seran presentats als federats de Barcelona els
rebuts corrresponents a U. E. A., pts. 1,25 anuals, No cal
dir que els qui ja eren socis d'U. E. A., no hauran de pagar
aquest rebut.
Preguem a tots els federats d'altres localitats, en les quals
no hi hagi representant, que ens trametin l'esmentada quantitat amb segells de correus.

Mots finals

Confiem que tots els esperantistes es capacitaran de la importància de la nostra crida i que tots respondran com pertoca
a tot bon lluitador de l'ideal que defensem. No siguin aquestes,
paraules en va. Si responeu a la nostra crida amb entusiasme,
nosaltres sabrem respondre també com cal.
Sebastià Alberich Jofrè, Joan Gili Norta, Rafael Gisbert Gar-

cia, Samuel Roca,Rodó, Jaume Herp Sanmartí, Emili Carbonell
Esplugas, Josep Alberich Jofrè, Josep Banet Tort i Eusebi Pons
Martorell.

XVI.

INTERNACIAJ

FLORAJ

LUDOJ

EKSTERORDINARAJ TEMOJ (vidu K. E. Nrojn: 204-205)
VI Premio de «HEROLDO DE ESPERANTO» (ankoraŭ di-

finota) de valoro de proksimume 50 pesetoj, Temo laŭvola.
VIII Premio de «LITERATURA MONDO», ekzemplero de
Enciklopedio de Esperanto, ilustrita eldono, bindita en du volumoj. Temo: originala novelo.
IX Premio de «LITERATURA MONDO», jarkolekto de 1932.
Tema: Originala poemo.
X Premio de «LITERATURA MONDO», jarkolekto 1934.
Temo: Originala poemo.
Verkoj ricevitaj (Dua listo ĝis 15a. de julio 1934a.)
15. La perfidanta koro. — 16. Triope. — 17. Kvin rimaĵoj de

Becquer. — 18. Vetero ŝanĝas. — 19. Elvokoj antaŭ trovaĵo.

—

20. Mia «unua» kiel elektristo. — 21. Siringoj...l Siringoj...l
— 22. Konflikto sub sunlumo. — 23. Vesperaj Sonoj. — 24.
Malespero. — 25..La filo perdita. — 26. La eksplodo.
Novajn premiojn kaj temojn ni anoncos en venontaj numeroj
de Kataluna Esperantisto. La Sekretario, Joan Gili Norta.
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EN MAJA TAGO
Mi en la
Aglidon
En blua
Forgesis

stepoj de Aksaj'1
kaptis je hazardo, —
tago de la maj'
ĝi pri la singardo.

Sub miaj fingroj pulsis kor”,
Kaptita koro de Vaglido.

Kaj sendetene Sprucis for
El mia gorĝ' triumfa rido.
Ja aglo

Pri

mi

min

rigardas nun,

ĝi pensas en ĉi horo,

Kaj mian bildon al la sun'
Kun si ĝi levos en memoro.

En sindefend' sovaĝa min
Aglid' per ungoj siaj gratis,
Sin elturnante en obstin',
Min per flugiloj plumbaj batis.

Mi kisis ĝin per frata kis”,

Per ĉasta kis” de simpatio,
Kaj en l'abismon de turhis'
Forlasis ĝin en emocio.
En stepoj silkaj de Aksaj”
Mi kaptis filon de aero,
En blua tago de la maj'
Forgesis ĝi pri la danĝero.
IVAN

LA

LUBJANOVSKIJ

A

SNURTIRO

de M. E. Francis

(fino)
Dum la ekscita kaj ĝojplena elverŝo de Suzano, Kando mal-

laĉadis la botojn en konscienca kaj pena maniero. Je la
pli elstaraj punktoj de ŝia parolado, oni povus vidi lian fingron halti en la ago sin meti Ĉirkaŭ la grasa leda laĉo, sed
(1)

“Branĉo de rivero Don (suda Ruslando).
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li ne levis la kapon ĝis la fino de la rakonto, kiam li supren
rigardis kun tre ruĝa vizaĝo.
Cu vi okaze kunportis kun vi tiun valentinon ?—li demandis.
—Mi ja faris tion — gaje respondis Suzano; kaj Ŝi eligis

Sin el sia grandampleksa poŝo—. Jen, ĝi estas la plej bela
objekto kiun mi iam vidis. Mi ne scias, kiel vi sukcesis trovi,
ĝin. Ĝi povus esti farita speciale por ni. Kaj pensu, ke mi
neniam antaŭe divenis tion, kio estis en viaj pensoj —sed tuj
kiam mi tiris la ŝnuron, — la benataj etaj ŝnuroj!
ŝi haltis balbute, kaj Kando,
koverton, silente procedis esplori

prenante de ŝia mano la
la enhavaĵon. Jen. estis la,

rozoj, jen la ĉirkaŭantaj rubandoj kaj la pendantaj finaĵoj.
Prenante unu kaj poste alian el tiuj ĉi inter siaj grandaj fingro kaj dikfingro, li zorge tiris ilin. Jen surprize, la florano
glitis malsupren, malkaŝante en la centro de la valentino
grandan
en inko

karmezinan
samkolora.

koron,

ambaŭflanke

de kiu aperis versaĵo

Mebkanike forskuante la botojn kaj Ŝovante la piedojn en
la pantoflojn, li iris pli proksimen al la lumo, kaj legis jene:
La roza bukedo
Malkaŝas

sekreton,

Ja estas

farotaj de vi.

La koron fidelan de mi.
Jen mia sugesto!
Klopodoj pri l resto.
Feliĉe, kompatinda Suzano modeste deturnis la vizaĝon, kaj
ne vidis la konsternegon esprimatan sur tiu de Kando.
Do la valentino, kiun li tiel zorge elektis, ne nur pro ĝia
bela ŝajno sed pro ĝia manko de ĉia «malsaĝeco», portis al
ŝi deklaron, kiun la kompatinda senkulpulino akceptis serioze!
Kion ajn li devas fari?
Suzano

farigante

ripetis

fervora

la lastan verson

kiam

Ŝi aldonis:

kun nervema

tremo,

tamen.

«Ne estus tiel facile,

fari

klopodojn pri l' resto, ĉe iu alia; sed Ĉe vi, S-ro. Kando, vera
amiko kiel vi mem diris hodiaŭ matene, nu, mi supozas, ke
ni komprenas unu la alian!»
Kando faris sensilaban murmuron, gratante la kapon.

—Mia sola amiko, kiel mi povus diri — daŭrigis Suzano
emocie,
La poŝtisto tusis kaj ĉirkaŭrigardis, samtempe konscia pri

la komforta varmeco de siaj pantofloj —sento kiun li ŝuldis al
la antaŭzorgo

de

Suzano.

Vidante

ke ŝi etendis la manon,

li
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rapide

faris

same,

firme,

premante

la Ŝian

kaj

vigle

skuante

ĝin, sed ne parolante. Varma, graseta mano, sed maldelikata
pro senĉesa laborado; ĝuste kiam li premis ĝin, la penso enkuris en lian menson ke neniam, dum ĉiuj jaroj kiam li komis ŝin, li trovis Suzanon neokupata.
Liaj okuloj ĉirkaŭrigardis la ĉambron, rimarkante ke la
planko

estas

balaita,

la

antaŭkameno

purigita,

kaj

—

nu,

efektive Ŝi trovis tempon por poluri la potojn kaj kaserolojn
kiuj longe pendadis tustkovritaj sur la muro; eĉ la malnova
litvarmigilo lumis per noveprenita heleco!
dis

multe da laboro dum

—Jes, mi sukcesis plenumi
—

diris

Suzano,

observante

lin——.

Mi

volus

mi atenda-

labori

por

vi Sis la fingroostoj elstarigul — ŝi aldonis fervore.
Kando rigardis ŝian vizaĝon kun esprimo kiu fariĝis pli
kaj pli mola, kaj notis ian sopiron inter ĝia feliĉo.

—Mi scias ke mi ne egalas vin ĵe la lerteco — humile diris Suzano—; mi neniam. estis lerta, kaj mi supozas ke estis
pro tio „ke mia patro lasis min kvazaŭ Ŝarĝon sur mia fratino.
—Tute ne ŝargo, mi pensas — diris Kando, indigne—. Nu,
estas vi kiu irigas bone la tutan domon!
Li kuraĝige frapetis la labormakulitan manon, kaj poste
ĝin tiris firme tra sia brako.
—Ili devos seniĝi je vi nun — li diris; tiam subite ekridis.
—Kion ajn diros tiuj du knabinoj kiam vi sciigos ilin? — l

kriis triumfe—.

Nepre insistu, ke ili tiru la ŝnurojn|

—Nu, kompreneble,
—respondis Suzano.

—Rompreneble

unua

son

ago!

—

tio

li

estas

la unua

konsentis,

tamen

ago,

kiun

dube—,

ĉiu

farus

nepre

la

Li metis la brakon ĉirkaŭ ŝian dikan talion kaj premis kisur Ŝia ronda

vango.

—Neniam diru al mi ke vi ne estas lerta, mia kara — li
kriis, pro kio Suzano sentis sin pli fiera ol ŝi iam sentis sin

en la tuta vivo.
Kaj

tiel Suzano,

kiu antaŭe

neniam havis ion sian propran,

subite trovis sin posedantino de du bagateloj feliĉigaj ak
virino — edzo kaj hejmo. Estante malnovmodulino, ŝi kontentiĝis per tiuj — fakte, la sola bedaŭrinda makulo en ŝia
feliĉeco estis tio, ke pro iu ne komprenebla kialo la familio
Inkpen neniam pardonis ŝin.
(Premiita

de

la

«Internaciaj

Trad.

Floraj

LOUISE

Ludoj.» )

BRIGGS

————EĴ——

MONUMENTO

AL LA NERONATA

Vin, kiun mi ne konas kaj

teneco,

vin

mi

celas

Ĉu vi jam mortis?
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tamen

amas, amas

per miaj modestaj

Mi ne scias.

ESPERANTISTO
vortoj.

pro kunaperĉu.

Kie staris via lulilo?

lingvo via patrino kante endormigis vin?

vi

vivas?

Per kiu

Ĉu vian junaĝon vi

pasigis en lando krudklimata, aŭ ĉu karesa suno suda ridetis
pro viaj naivaj ludoj en sablo kaj akvo?
Kaj kiam aperis en via vivo, en via eble tre peza, dornoplena,
ekzistado unuafoje la brilo de la verda stelo ? Mi kapablas senti
vian korbatadon, ekzaltitan pro entuziasmo, pro surprizo pri la
nova aspekto

de l' mondo

en la lumo

de nia sankta afero.

Ho,

kun kiom da sindonemo vi aŭskultis, elparolis.la nomon «Zamenhof»! La Majstro per sorĉa vorto «Esperanto» forŝiris,
almenaŭ spirite, de antaŭ viaj okuloj barantan vualon, kaj jen:
Vi vidis, vi vere nun vidas. Homfratojn vi vidas, transe kaj maltranse de la limoj, kontinentoj, oceanoj.
Via lango jam ne estas katenita. Libere flugas paroloj, esprimiĝas intimaj pensoj. «Fremda» estas vorto jam ne plu terura, kvankam

vi eble iam. staris sur nekonata

nataj al vi homoj. Sed

tero, inter neko-

Ho, dolĉa voko, agrablega sono
de l'hejma lingvo en la fremda lando
vi povis eldiri kun

Higenio,

kiam

vi meze

poste aŭdis soni vortojn Esperantajn,

el la granda amaso

vortojn hejmajn.

ĉu ne

estis tiel, amiko nekonata el la verda popolo? Ĉie estas nia
lingvo hejma. Kaj tial: kiu povus veneni vian animon per la
instrumento de la lingvo, ĉar vi, ni ĉiuj ja komprenas, amas
kaj respektas imua alam”
Eso p
e MO
rm =
Sed, ho nekonato, tre bone mi ankaŭ scias, ke malgraŭ la
brilo de l” verda stelo en via vivo ne mankas maldolĉaĵoj. Eble
perlaboro de l' ĉiutaga pano estas por vi malfacila tasko, verŝajne vin jam trafis la kruela skurĝo de senlaboreco. Sed tamen
vi neniam avaris sed laŭpove oferis kaj oferas per abono al gazetoj, subteno al societoj, aliĝo al asocioj, partopreno al kongresoj. Kaj
— nenia egoista penso vin pelis. Vivu Esperanto,

progresu nia ideo ĝis finvenko, jen kio estis via ĉiama deziro.
Kaj se vi ankoraŭ vivas, la sama ardo, mi estas certa pri tio, an“
koraŭ brulas en via koro.

Modesta, tro modesta vi estas, amiko. Vi kaŝas vin, ne emas
eminenti. Kaŝe vi laboras, kaŝe vi gajnas adeptojn kaj adeptojn.
En kongresoj vi rigardas de malproksime al niaj famuloj. Sed
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ankaŭ vi estas famulo, ho nekonato. Mi kiu ne konas vin, tamen
admiri devas vian nedeklineblan fidelecon. Kaj ĝuste tial mi

ke mi starigu al vi monumenton en

amas vin. Permesu, karulo

mia koro, monumenton kun eterne brulanta
ho nekonata homfrato -esperantisto |

flamo honore al vi,

JosEpH

LA

POPOLA

KANTO

EN

F. BERGER

JAPANUJO

Enprofundiĝante en la esplorojn de la popolaj kutimoj, moroj, legendoj, arto kaj kanto, oni konstatas kun surprizo, ke eĉ
la plej malproksimaj popoloj havas kelkajn komunajn ecojn.
Studante ekz. la japanan kanton, vi certe retrovos ofte similajn temojn en iliaj kantoj, kiujn vi renkontas en la kantoj
de via popolo. Ofte eĉ la okazoj dum kiuj la japana popolo

kantas estas la samaj.

Laŭ la enhavo la japana
pojn:
1)
monozukuŝi

2)

3)

popolkanto

dividiĝas

en kvar gru7

muĉi-juki
renka

4)
home-uta kaj akutai
La monozukuŝi'oj estas kantoj, kiuj laŭvice elnomas diversajn objektojn, ofte sen iu ajn senco. Ilia origino kuŝas en
la kantoj, kiuj nomiĝis niimuro-no-utage kaj kiujn oni
kantis dum la finkonstruado de domoj. Tiu spec-maniero retrovigas en la kantoj de l'infanoj kaj en la kantoj waza -uta.
La muĉi-juki'oj estas kantoj, kiuj elnomas la loknomojn; ili originas certe el la diecaj recitaĵoj, en kiuj oni kutimis citi la diversajn lokojn, tra kiuj la diaĵo pasis.
La renEa'oj estas am-kantoj; komence ili estis speco de
dialogoj, poste la enhavo Ŝangiĝas, sed gia esenco restis la sama, dediĉita al la korpa kaj volupta amo.
La home-uta'oj laŭdas eminentulojn kaj diversajn per-

sonojn, dume la akutai'oj estas la kantoj de Ikritiko. Tiuj

kantaj formoj ekzistas en la Ra g ur a'oj, en la klasikaj teatraĵoj
kabuki kaj ofte en la lulkantoj.
“Ekzistas ankaŭ kantoj, kiujn laboristoj kantas dum ilia lahoro, aliaj, kiujn oni kantas dum religiaj festoj aŭ ceremonioj;
kaj fine ankaŭ diversaj porplezuraj kantoj.
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La
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kondiĉoj
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estas

malaperantaj,

de l' japana popolo senĉese ŝanĝiĝas;

ĉar

la labor-

tiuj kantoj

ne

plu respondas al la moderna labormetodo, al la nuna ritmo de l'

maŝinoj. Ankaŭ la kantaj melodioj ŝanĝiĝas; la nova generacio

preferas bedaŭrinde la okcidentajn melodiojn kaj kutimiĝas al
ili, forgesante la ĉarmon de l malnova kanto.
Tamen. en la vilaĝoj la malnova kanto ne forgesiĝas. La
vilaĝano kantas por helpi al si ĉe la laboro. Ankaŭ religiaj
kantoj estas multe disvastigitaj. Ekzistas kantoj de l! semado,
kantoj de l' gren-rikolto, kantoj de l' morus-rikolto, kantoj de
l' tearba rikolto ktp. Preskaŭ por ĉiuspecaj kultur-laboroj ekzistas specialaj kantoj. La motia kanto estas kantata Ce
l'jarfino, kiam oni pistas la rizon por fari specialajn kukojn.
Inter la laborkantoj meritas specialan atenton la kanto de
virinoj, kiuj laboras por solidigi la terenon, kiun oni preparas
por surkonstruado. Tiuj kantoj havas specifan karakteron kaj
nomiĝas ĵjitsuki-uta. Ekzistas ankaŭ multaj aliaj kantoj,
kiujn oni kantas dum la diversaj fazoj de l' konstruado, ĉu dum

la transportado de pezaj ŝtonoj kaj aliaj ŝarĝoj.
La japana popolo havas ankaŭ kantojn de l' fiŝkaptistoj, de
remistoj kaj de l' silk-ŝpinistinoj.
La ceremoniaj kantoj estas ligitaj al certaj kampaj ritoj. La
japana popolo havas kantojn de l' printempo, kantojn de l' aŭtuna komenco kaj de l' vintromezo kiel ekz. inoko-uta'oj,
jakuharaŭ'oj ktp.
3

Krom. la ceremoniaj gravan rolon ludas la kantoj de l' religiaj festoj kaj de l edzigofesto; krome kantoj de l'amuzo
kiel la hanetsuki-uta'oj, kiujn oni kantas dum kur-ludo.
Granda parto de l' popolaj kantoj estas akompanata de dancoj; oni kantas kaj dancas al dioj por havi bonan rikolton; oni
dancas kaj kantas, kiam la rikolto estas bona, oni dancas kaj
kantas por elpeti pluvon ks.
Lastatempe la japana intelektularo

multe interesiĝas pri la
popola kanto, same kiel tio okazas en la eŭropaj landoj. Kreiĝis
eĉ Societo Nihon Min-jo Kjokwai, kies celo estas favori la japanan popolkanton kaj subteni ĝian disvolvon.
S. T.

GRENKAMP-KORNFELD
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EDZIĜO JUNAĜA —NENIAM DOMAGA
GROTESKAĴO
Enjo havis koleregon kontraŭ la edzeco. Kvankam ŝi ja estis ankoraŭ tre juna. Nur 17 jarojn ŝi havis kaj 8 monatojn.

Tamen ŝia kolerego rezultis el propaj spertoj. ŝi estis edzino
— neniam
jam de kelkaj tagoj. Oni ja diras: «Edziĝo junaĝa
domaĝa», sed al Enjo ŝia junaĝa edziniĝo alportis jam multe

da trompiĝoj.
Esence

ne estis la edzeco

mem,

kiun

celis ŝia kolerego,

sed

ties «kunaĵoj», la leĝaj postuloj, kiuj rilatas al geedziĝo, la obs-

tino, per kiu la registaro alkroĉigas al tiuj postuloj, ktp.
— pli trafe — diversaj agrablaĵoj, kiujn
La edzeco mem aŭ
ĝi prezentas, eĉ forte plaĉis al ŝi; antaŭ Ĝio la liberiĝo el la kontrolo de la gepatroj. Sed, kiel jam dirite, la «kunaĵoj» kaj la
nepra superflueco de la formalaĵoj!
La ĉefa kaŭzo de ŝia edziniĝo ja estis «Veroniko», kaj ĉirilate Ŝiaj esperoj estis tute detruitaj.

En «Palaca Kino» oni prezentis filmon kun la titolo «Veroniko apud la abismo». La plej bona amikino de Enjo, la 19-jara
Johanino, estis ĝin vidinta. «Ho, Enjo», ŝi diris, «tion vi ne-

pre devas rigardi. Kiam Veroniko kun la grafo iras en Trokaderon kaj poste en la hotelon «Leda Cigno»... Kaj kiam poste,
sur la strato, ŝi interkonatiĝas kun la brokantisto... Tio estas
trooo ekscita! ».
Kaj tiam Enjo, kompreneble, ankaŭ volis vidi la filmon. Sed
kiam, iun vesperon, Ŝi staris antaŭ la kaso de la «Palaca Kino»
kaj postulis bileton, la kasistino direktis la brile poluritan ungon
de sia dekstra montra fingro al tabulo kaj ne donis al ŝi bileton. Ĉar sur tiu tabulo estis pentrite:
Al gejunuloj malpli ol 18-jaraj
la eniro estas malpermesita.
Kaj Enjo havis la malbonŝancon, ke, malgraŭ siaj 17 jaroj,
ŝi aspektis kiel .16-jara.
En tiu vespero la filmo pri Veroniko estis lastfoje prezentata
en «Palaca Kino», kaj de post morgaŭ ĝi estos montrata en
«Thalia Kino»,

Du tagojn poste Enjo

faris novan

klopodon

ĉe la kaso de

— suk«Thalia Kino», kaj tie ŝi havis la saman — negativan
ceson rilate la enirpermeson. Sed anstataŭe la sorto, du minutojn
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poste, prezentis al ŝi alian — pozitivan! — sukceson:
konatigis kun Paŭlo.
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ŝi inter-

Paŭlo estis observinta ŝian malsukceson kaj volis ŝin konsoli, invitante ŝin al Opereta Teatro.
Paŭlo estis 20-jara kaj pakaĵisto ĉe la firmo Nenifar 6 K-o,

kaj Enjo tuj plaĉis al li. Kaj ju pli longe li babilis Run ŝi, des
pli bone ŝi plaĉis al li. Krome, li estis tre ambicia junulo kaj
venĝema. Li ja havis ankaŭ aliajn karakterajn ecojn, sed liaj
ambicio kaj venĝemo estis decidaj pri lia estonteco kaj la estonteco de Enjo.
Lia kolego ĉe Nenifar ŝ:z K-o, Ernesto, estis nur kvar semaj-

nojn pli aga ol li kaj edziĝis antaŭ du semajnoj. Ĉu tia pluso
estas senfare akceptebla? Ne! Kaj tial lia ambicio ne lasis al
li pacon : ankaŭ li devas nepre edziĝi kiom eble plej rapidege.
Li kaj lia lasta «fianĉino» dismalpaciĝis antaŭ kelkaj tagoj,

kaj tial Enjo estis al li eksterordinare bonvena. Se li geedziĝos
kun ŝi plej repidege, Ernesto ne tro multe superis lin, kaj samtempe li povus per tio fari venĝon al sia lasta «fianĉino».
Ankaŭ koncerne «Veroniko» -n kun ŝia abismo li povos, per
yeedziĝo kun Enjo, kontentigi sian ambicion kaj satigi sian
venĝemon: kiam Enjo estos lia edzino, neniu povos plu malpermesi al ŝi la eniron en kinon. Kaj kiam, iun vesperon, li do.
sidos kun Enjo antaŭ la ekrano, sur kiu la abismo de Veronika

forruliĝos metron post metro, tiam li atingis la gravan celon,
kiun metis antau li Enjo, kaj samtempe li venkis super «Palaca Kino», «Thalia Kino», «Centra Kino» kaj ĉiuj aliaj ki-

noj en Ja mondo. En ĉiuj nomitaj kinoj, unu post alia, oni intertempe montris Veronikon, kaj ĉie oni ne enlasis Enjon, ĉar
«al gejunuloj malpli ol 18-jaraj la eniro estas malpermesita».
Jli do decidis interedziĝi, kaj nun en Enjo naskiĝis la malamego kontraŭ la «kunaĵoj». Unue ŝia patro devis doni sian
permeson. Tion li komence ne volis, ĉar Paŭlo estis nur pakaĵisto. Ĉu purigisto de stratlanternoj — tio estis la patro de Enjo— estis io pli alta ? Kaj, cetere: kial oni postulis de Enjo la

permeson

de Ŝia patro, se ŝi intencas edziniĝi?

Ĉu

r7-jaruli-

no ne estas jam eksega lernejanino? —— Poste oni devis prizor-

gi dokumentojn. Kaj kiam ili ĉiuj amasiĝis, la edzigisto faris
ekstran malfacilaĵon pro ridinda C aŭ K: la patro de Enjo ha-

vis la antaŭnomojn Carlo Aŭgusto Johano — Carlo kun C, kiel
Carlo Bourlet, la iama redaktoro de La Revuo —, kaj sur la
atesto pri naskiĝo de Enjo pro iu ajn kialo estis skribite : Kreto
lino de Karlo Aŭgusto Johano Neniul» — Karlo kun K.
Kaj ĝis kiam ĉiuj tiuj malfacilaĵoj estis venkitaj, la filmo
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«Veroniko apud la abismo» estis montrata ankoraŭ nur tute
ekstere en la antaŭrba «Lum-Palaco».
Sed ĉiuj malfacilaĵoj estis fine forigitaj „kaj Paŭlo kaj Enjo
geedzigitaj. lli ricevis ateston pri ĉi tiu okazaĵo, iris hejmen
kaj festis la tagon per kolbasoj kaj rostitaj terpomoj.
Kaj kiam la postan tagon ili vekiĝis, ŝia unua frazo tekstis:
«Hodiaŭ vespere ni vizitu la Lum-Palacon ».
Vespere ili tien veturis. Paŭlo iris al la kaso, super kiu pendis
kartonplato kun diklitera surpreso:
Hodiaŭ lastfoje «Veroniko apud la abismo» !
Fiere li postulis du loĝiajn biletojn, kaj la fraŭlino donis ilin
al li. Sed kiam li estis transdoninta la biletojn al sinjoro la pordisto, por ke li deŝiru de ili anguleton, la pordisto akre esplorante rigardis Enjon, sendifekte redonis al Paŭlo la biletojn kaj
diris :

«Ne, fraŭlino, al vi mi ne rajtas permesi eniron! ».
Kaj tion dirante, l montris al tabulo super la enirejo, kiu
havis la gravegan surskribon : «El gejunuloj malpli ol 18-jaraj

la eniro estas malpermesita! »
«Sed ni ja estas geedzoj»,

«Nu,

fraŭlino,

tio

ja

ne

fiere ekkriis Enjo.

estas

tre

kredebla»,

respondis

la

potenculo kaj ridetis malice. «Ĉu vi ne bonvolas montri al mi
vian ateston pri geedziĝo? ».
«Ĝin ni ja ne portas en nia poŝo», respondis Enjo, kaj ŝi
sentis, ka ŝiaj okuloj malsekiĝas.
«Do tiam mi forte bedaŭras», ridetis la pordisto.
Sed Enjo jam retrovis sian ekvilibron.
«Paŭlo»,

ŝi komandis,

«rapide

la ateston. Mi atendos ĉi tic».

veturu

hejmen

kaj

alportu

«Jes ja», obee respondis Paŭlo, kaj jam. pafis sin. for.
Post duonhoro li revenis kaj montris al la pordisto la gravan
dokumenton.
«Do pardonu», ĝentile diris la cerbero nun konvinkita, senanguligante la biletojn. «Mi devas esti singarda pro la polico».
Poste li disŝovis la iom mizeran kurtenon antaŭ la enira por-

do kaj lasis trapaŝi la paron.
La salonego ĝuste remalheliĝis,

kiam ili envenis. Sur la
ekrano ekvidiĝis eglitere la titolo de la komenciĝonta
' filmo :
«Ĉaplin serĉas ĉambron».
«Ĉu al ĉi tiu filmo sekvos
Enjo demandis la lokantinon.

«Veroniko

apud

la abismo» ?»,

«Ne», respondis ŝi. «Veroniko estas ĵus finita... Post Caplin

estos fino por hodiaŭ».
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«Kaj morgaŭ ? », tremvoĉe demandis Enjo.
«Morgaŭ ni havos tute novan programon, fraŭlino».
Nun Enjo vere ekploris, dum ke ĉirkaŭ ŝi ĉiuj ridegis plengorĝe pro Ĉaplin la komikega.
Kaj

la

«Lum -Palaco»,

oni prezentis Veronikon.

KIEL

ONI

FARAS

estis la lasta kino

de la urbo,

en kiu

KARL MINOR

BONSTILAN

TRADUKON

Profesoro Meillet en «Les langues dans VEŭrope nouvelle»
diras, «Pour apprendre a bien connaitre les ressources de sa
propre langue et pour en pénétrer l'esprit, il n'y a pas d'exercice
meilleur que la traduction». (Por bone koni la enhavon de
sia propra lingvo, kaj por ensorbi ĝian spiriton ne estas pli
bona rimedo ol traduko.)
Por fari bonstilan tradukon, oni devas observi kelkajn ĝe:
neralajn principojn: unue, la tradukaĵo devas enhavi ĉion, kio
estas en la verko tradukota; nenio devas esti forigata aŭ aldonata. Due, la traduko devas esti ne nur laŭvorta sed laŭsenca; fantaziaj esprimoj, bildaj vortoj kaj metaforaj provas esti
tradukataj se ili estas komprenataj de aliaj nacioj, alie oni devas traduki la ideon aŭ anstataŭi per similaĵo. Trie, la traduko
devas speguligi la stilon de la originalo, ĉu hejmecan, kleran,
babileman, imponan aŭ priskriban, kaj la lingvaĵo devas esti
taŭga kaj konvena al la stilo. Estas bone ke la tradukanto sciu
iom. pri la aŭtoro, lia vivo kaj vidpunkto por pli bone kompreni
liajn pensojn. Kvare, la traduko devas ne nur fidele doni la

ideojn kaj imiti la stilon de la originalo, sed ĝi devas havi
belsonon kiam legata aŭ deklamata. Kvine, ĉar ĉiuj lingvoj
senĉese evoluas kaj ŝanĝiĝas, estas necese, ke la tradukantoj
legu multajn verkojn de siaj plej famaj verkistoj kaj lernu parkere, se eble, pocmojn en sia propra. lingvo, ĉar tiamaniere
oni konstatas kiel brilaj, geniaj verkistoj esprimas la pensojn,

kaj oni havos je dispono, vortojn kaj frazojn altgradajn kaj
belsonajn, ne alie haveblajn.
Nu kiam la dua traduka lingvo estas Esperanto, la samaj
principoj regas la tradukadon, sed ĝi havas diversajn facilaĵojn mankantajn al naciaj lingvoj. Samnaciano de la verkisto
devas fari la tradukon, kaj se li ĝisfunde konas sian propran
lingvon kaj Esperanton, li faros pli fidelan tradukon ol ali-
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landulo. Precipe tio estas pli grava por nacioj kiel Estonio,
Latvujo, Japanujo, Katalunujo, Hungarujo, kies naciaj lingvoj
estas nekonataj de eksterlandanoj, ĉar traduko rekte el nacia
lingvo estas multe pli leginda ol traduko de traduko. Eĉ plej
bonaj tradukoj de fremdaj verkoj en aliajn naciajn lingvojn
havas fremdan nuancon, ĉar se la traduko konservas la spiriton de la nova lingvo, ĝi perdas la spiriton de la originalo, sed
Esperanta traduko konservas nacian nuancon, ĉar ĝi estas neŭtrala „uzebla laŭ plaĉo de la tradukanto. Esperanta traduka
de «Les Miserables» de Victor Hugo, estas pli franca laŭ spirito, ol angla traduko, kiu ŝajnas nek angla nek franca, sed,
fremda kaj malvigla. Estas preskaŭ neeble imagi, ke «La Faraono» de Prus, «Tragedio de la Homo» de Madach, «Per
Balono al Poluso» de Andrĉe, «Eŭgeno Onegin» de Puŝkin,
estas tradukoj „ili tiel altgrade posedas la spiriton de la originaloj, pro la zorga tradukado de samnacianoj.
Ne estas necese enkonduki novajn vortojn Esperantigitajn
el

la nacia

lingvo

„kiel

kelkfoje

okazas.

Per

ofta

legado

de

bonstilaj Esperantaj tekstoj, oni amasigas grandan provizon da
vortoj, parolturnoj, metaforoj, proverboj.! Tamen, estas permesate fari novajn vortojn el Esperanta radikaro per kombinado
kaj kunmetado „vortojn eble neniam. antaŭe uzatajn, sed kies
signifoj estas tuj internacie kompreneblaj. Pri tio skribis S-ro
Grosjean-Maupin, «la deziron enkonduki novan vorton naskas
certe malpli ofte nepra bezono, ol nur ia spirita malpenemo,
pro kiu ŝajnas oportune kaj malpli penige, alivestigi rapide per
Esperanta finiĝo iun nacian, al ni kutiman radikon, ne eĉ iomete klopodinte „por serĉi la vere Esperantan,
metitan esprimon de la tradukota ideo».

ordinare

kun-

Fine, estas nepre konsilinde, ke la tradukota verko estu laŭ
la lingva kapablo kaj povo de la tradukonto, ĉar oni devas
forgesi la proprajn pensojn kaj sin inspiri per la pensoj de la

verkinto. Tamen, senpretenda lingvaĵo ne signifas senarta;
eĉ simpla penso povas esti poezie esprimata se tradukate bons-

tile kaj gustamaniere. Por montri la diferencon inter laŭvorta
kaj poezia traduko, jen sekvas du tradukoj de angla poemo,
unu farita de ordinara persono kiu tradukis simple la ideojn, kaj

la alia havanta samajn ideojn sed en poezia formo inspirita de
la fantazio de la originalo.
LA

BELO

Kvankam la Belo atendas en
Tumulta amaso ne piedpaŝas

sennombraj sanktejoj,
ŝiajn vojojn,
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kompata

hedero

volviĝas,

Homamaso ne plektas girlandojn de ĝoja kantado,
Sed solecaj vojaĝantoj kun ardantaj koroj
Piedpaŝante la grizajn malamikajn vojojn de la mondo

Faletas senscie ĉe ŝiaj temploj, kaj petegas

Radian vizion, mallongan horon de laŭdo;
La ĉiambrulantan flamon Ŝi povas doni,
ŝi plenigas ilin malavare per fruktodona tajdo;

Ne plu malvigle Aĝo fleksas siajn ostajn ŝultrojn,

Ĝojege li reprenas sian junan paŝadon
Kiam al la sango la sama mola ordono blovas
Kiu vekas la aŭroron sub roza baldakeno.
2

Tre multaj sennombraj sanktejoj de
Troviĝas kaŝite sur tero,
liajn pordegojn per ĉarma verdhel'
Ornamas floranta hedero.

Bel

Ne ofte vekadas la kantoj de ĝoj'

Silenton

de tiu soleco,

Ĉar estas dezerta, senhoma la voj'

Al temploj de sankta Beleco.
Malofte post vojo farita sen tim'
Tra baroj de l' viva vagado,

Atingas, kun koro ardanta, pilgrim'
La celon de sia revado,

Li ŝatas eĉ por la mallonga moment'
Kuniĝi kun vivo alia,
Kaj senti, kaj vidi, en brila torent
Aperon de Belo vizia.

Sed

Belo,

sen ia alud' de rezist”

Sin donas al homo per fluo,
Por vivo, por tuta de l' tera ekzist

Por ĉarma, eterna, la ĝuo.
Ĝi donas sin eme al sankta ofer'
En ĝi rejuniĝas popolo,
Similas ĝi brilojn de l' suna aper'
Sur blua ĉiela kupolo.
EMMA

L. OSMOND
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Akademio eldonita de Esperantista Centra Librejo, 11, rue
de Sévres, Paris, 15X12, 32 pagoj. Prezo: 2 fr.
Ĝi enhavas la regularon de la Lingva Komitato kaj tiun pri
verkoj rekompencotaj de la Akademio, liston de la lingva-komitatanoj kaj akademianoj kaj ceterajn detalojn pri tiu alta
institucio. Je la fino ĝi publikigas la Zamenhofan sistemon pri
la landnomoj.

Gvidfolio de Tirolo eldonita de Landa Trafik-Oficejo de Insbruck, Aŭstrujo. Traduko de Dro. Blaas.
Tre interesa faldfolio kun belegaj fotografaĵoj. Se iu povus
dubi pri la beleco de Tirolo, tiu folio konvinkus lin facile.

ENLANDA
Manresa.

—

La malnova

MOVADO
grupo

«Bela Espero»

vigle re:

organiziĝis kaj multaj novaj batalantoj envicigis. La nova adre-

so estas: strato Piques, 1, ĉe «Ateneu Obrer Manres4». La
nova komitato konsistas el Antoni Muset, prezidanto; Maria
Guilà, vicprezidanto; Angel. Llobet, sekretario; Josep Comas,
Vicsetretario: Vicenç Oller, kasisto; Pere Saumell, kalkulisto; Ramir Sanchez, bibliotekisto; Carme Ramos kaj Modest

Tuset, voĉdonantoj.

Ripoll. — Sub la gvido de s-no Estivil] okazas praktika
kurso bone vizitate. Dank'al la propagando por la Kongreso de
KEF. 1935, la enzusiasmo por esperanto kontentige kreskas ĉe
diversaj medioj.
Vendrell. — La lasta Kongreso de KEF. kune kun la
praktika rezultato de la ĉe -kurso donis novan forton al la Kiubo, kies kunvenoj estas multnombre ĉeestataj.

Korespondadon deziras:
F-ino Maria Martorell, str. Salmeron, 15, Vendrell.
F-ino Rosalia Vilanova, str. Angel Guimerà, 14, Vendrell.
F-ino Maria Grau, str. Prat de la Riba, 21, Vendrell.
Impremta uLa Renaixençan,

Xuclà,
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NI NE HALTOS
Nia lasta numero publikigis Alvokon al la kataluna esperantistaro, kiu gis nun ne trovis sufican aŭskulton. Nur la Grupo Esperantista de Vic respondis kun entuziasmo kaj aligis siajn
membrojn al K. E. F. Tiu rezultato ne mirigas nin ĉar ne la
unuan fojon ni spertas, kiom la katalunaj esperantistoj malatentas Ĉiun paŝon al harmonia kunlaboro. Dum nia longa batalado por Esperanto ni havis okazon konstati plurfoje, ke en
nia lando la esperantistoj dormas profunde kaj ke nenio sukcesas veki ilin. Iu povus supozi, ke K. E. F. ne ĝuas simpation kaj ke la batalantoj preferas labori sur aliaj kampoj sed
tio ja ne okazas ĉar la esperantistoj ne laboras kun ni nek kontraŭ ni. Certe ni ne bedaŭrus la malkuraĝigan rezultaton de
nia Alvoko, se ni povus konstati, ke la entuziasmo fluas sur
aliajn organizojn. Tial ni ne devas forlasi niajn postenojn:
ni daŭrigos sur ili dum ni ne trovos taŭgajn anstataŭantojn.
Se ni ne farus nian taskon, neniu alia farus ĝin.

Sed ni volas fari averton al la katalunaj esperantistoj kaj
precipe al tiuj, kiuj iafoje plendas, ke la Federacio faras nenion: K. E. F. energie rifuzas ĉiun kritikon de tiuj, kiuj nenion faras kaj inside parolas pri ĝi. Ni iros plu nian vojon
kaj ne haltos. Ni estas harditaj en la laboro. Miloj da semoj
perdiĝas, ni tamen semos kaj semos. Ducent batalantoj prok-
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simume staras apud ni. Kun tiu malgranda armeo ni iros kuraĝe antaŭen. Ni ne forlasos la standardon. Ĝi, t. e. K. E. F.,
estas malgranda sed meritas nian tutan koron.

Catalunya i el XXVI Congrés Universal
d'Esperanto celebrat a Estocolm
Preliminar

Honorat per la Federacio Esperantista Catalana, per a representar-la en el XXVI Congrés Universal d'Esperanto, celebrat enguany a la capital de Suècia, durant els dies 4 a l'tL
d'agost, tinc el deure de fer públiques les impressions copsades en el viatge a Estocolm i durant el Congrés, des del punt
de vista de català i d'esperantista alhora.
França

i Bèlgica

i

Fa dos anys que el Congrés es celebrà a París. Des de llavors
havíem obtingut l'amistat d'alguns bons amics francesos, compenetrats amb l'esperit que informava els catalans, de voler presentar-se davant els representants dels altres paisos, amb personalitat pròpia i completament diferent de l'espanyola. No ens
fou permès, llavors, això, ja fos per la pressió que exerciren
els delegats espanyols en els directius, ja fos perquè aquests tenien un concepte massa imperialista dels Estats.
En la nostra breu estada a París, enguany, hem saludat alguns d'aquests amics esperantistes que s'interessen pel moviment
català, fent-nos patent el seu desig que Catalunya pugui ésser
definitivament mestressa dels seus destins.

Camí de Bèlgica, ens sorprèn la notícia de l'assassinat de
Dollfus. En arribar a Brusselles totes les conversacions giren
entorn d'aquell exacrable fet i també de la pintoresca arribada
a aquella capital, del rei de Siam.
Trobem alguns esperantistes que ens diuen que aniran a Suècia agregats a la caravana francesa.
L'assumpte lingiifstic ens interessa, i per aixo notem la davallada del francès a mida que ens acostem a la frontera holandesa. Pot dir-se que tan generalment és parlat el francès a
Brusselles, com el flamenc a Anvers. En aquest darrer Hoc,
en visitar el seu magnífic port, tenim ocasió de comprovar els
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estralls de la crisi, puix que bona part de l'utillatge modern
que hi ha, resta paralitzat per manca de mercaderies a carregar
i descarregar.

Holanda, país dels canals i de les bicicletes

Rotterdam

i Amsterdam

se'ns presenten

com

a grans

ciu-

tats modernes, unides amb les altres ciutats del territori per
l'espessa xarxa de ferrocarrils que travessa el país. A Amsterdam, pocs dies abans havien ocorregut greus successos degut
a la reducció del subsidi als sense feina, però llavors ja tot
aparentava calma, enmig de l'aigua calmosa dels seus canals.
Pot dir-se que tots els habitants dels Paisos Baixos van en
bicicleta, incluint-hi la família reial, els vells generals amb uniforme de gala i el pit ple de condecoracions, els pastors protestans, les mainaderes, i les dones de món, sense oblidar que els
holandesos festegen les donzelles anant en bicicleta també.
Aquesta afecció extraordinària ja la bicicleta, es comprèn si es

té en compte que de nord a sud el país és completament pla.
la monotonia del paisatge, sense muntanyes com les de Catalunya, que alegren la vista del viatger,és poc compensada pels
nombrosos canals que creuen el país i els molins de vent situats enmig dels immensos prats.
La Haia és altra població digna de visitar-se, amb les mateixes característiques que les altres, llevat d'un cert aspecte
aristocràtic que li dóna l'estada de la família reial.
En

l'aspecte lingúístic,

ultra

l'holandès,

naturalment,

en els

hotels i en les grans botigues es parla l'alemany, l'anglès i el
francès, però ni per casualitat en trobàrem alguna on es parlés
el castellà.
Cap a Suècia

El dia 1 d'agost és el fixat per embarcar la caravana holandesa. En el moll de Hoek van Holland, i a bord del magnific i rapid vaixell «Princesa Juliana» que enarbora. en el mastil més alt la bandera de l'Espèranto, a proa la neerlandesa, i
a popa la sueca, ens reunim 200 esperantistes de diversos paisos (la majoria holandesos), i de diverses professions, però
principalment mestres, enginyers i oficinistes.
Quan

l'hèlice del vaixell comença a funcionar, a coberta hom

entona l'himne esperantista, secundats per la gent que hi havia
al moll, que vingueren a acomiadar-nos. Es la primera vegada, en els annals de l'Esperantisme, que s'ha pogut noliejar

164

KATALUNA

un vaixell exclusivament

mostra

—

com

ESPERANTISTO
per assistir a un

féu remarcar

Jalob

Telling,

Congrés.

Això

l'entusiasta

de-

orga-

nitzador de la caravana, en el seu discurs de salutació — que

l'Esperanto segueix un camí ascendent.
Encara albiràvem les platges neerlandeses, quan m'adono que
un senyor gros, que em sembla reconèixer, atreia l'atenció dels

viatgers

entre

rialles

i comentaris

xirois.

M'atanso,

i, en efec-

te, tinc ocasió de saludar el delegat espanyol. Les seves mans
encara estan plenes de postals amb «toros» i toreros, dones
que toregen, manoles, etc., que reparteix entre un públic de
diverses nacionalitats. Em diu que només en té... 2,000 per

repartir.

En aquest sentit nosaltres hem estat més modestos, potser
en excés: únicament donàvem postals amb vistes de Barcelona als quiiens ho demanaven o ens oferien postals de llur país.
Bé prou que el delegat espanyol, inconscientment i malauradament haurà fet «propaganda» de la seva per a nosaltres també. Això solament podrem evitar-ho quan sigui possible ma-

nifestar-nos plenament amb fesomia propia, deslligada dels altres

indrets

de

la

Fenínsula.

Amb el fi de fer agradosa l'estada a bord, durant els tres
dies d'anada, s'havia organitzat un programa de festeigs cone
sistents en concerts, conferències i jocs diversos, així com mitja hora de «Diari parlat», en el qual es comunicaven els principals fets ocorreguts a Europa durant el dia.

El vaixell lliscava ràpidament

per la Mar

del

Nord,

tran-

quilla en aquells dies. Vorejant la costa alemanya, passem per
davant la desembocadura de l'Elba, i seguidament entrem en
el canal de Riel, de 98 quilòmetres de llargada, que uneix la
mar del Nord amb la mar Bàltica, escurçant considerablement
la ruta marítima del golf de Bòtnia, en evitar recórrer en la
seva totalitat la costa danesa.
Als crits de joia que llancen els expedicionaris, tot fent voleiar els mocadors, quan s'obren i es tanquen darrera nostre les
comportes del canal, i quan passem per dessota dels grans ponts
de ferro que travessen el canal, els deixebles de Hitler, amb serietat que sembla tràgica, responen amb la rígida salutació feixista. Travessant el canal precisament, en territori alemany,
ens

és comunicada

la mort

del

President

Hindenburg,

i hom

posen tot seguit les banderes a mig pal.
Passat el canal, ja en la mar Bàltica, tot el trajecte es fa in-

teressantíssim, albirant a un i altre costat un sens fi de petites

illes amb exuberant

vegetació.
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Suècia, país modern

La Suècia d'avui no és en cap manera aquella de Carles XII,

sinó la de l'inventor dels llumins i dels fars automàtics, no
és la Suècia de Linné, sinó la de cent mil enginyers, dels quals

la meitat és al seu país, mentre l'altra meitat dirigeix, en altres paisos, milers de sucursals que la indústria sueca hi té es-

tablertes.
Suècia no té més que uns sis milions d'habitants, als quals
la història (mil anys de guerres), ensenya que si vols arribar
allà on et proposes, cal que avancis amb els punys ben tancats.
I tots aquests enginyers suecs, uniformement abillats en blau
marí, d'ulls blaus i calbs ja als trenta anys, procuren seguir
aquell precepte: però cap d'ells no demanaria per entrar, per
exemple, a l'Acadèmia espanyola de Menéndez i Pidal.
Els reis, en des tres monarquies escandinaves, no poden imposar llurs opinions si ho per la persuasió. Malgrat llurs democràtics costums, temen que algun dia pot esfondrar-se tot,
i, com a precaució, tots els prínceps i princeses tenen un ofici.
El Govern socialista de Suècia admira el seu rei. Com és
això
Penseu només que l'importador a aquell país de les màximes de Marx, H. Branting, era un company d'escola del rei,
i quan aquell gran home polític, socialista i republicà, morí,
el rei Gustau V presidia el dol nacional de lamic de la infantesa desaparegut. No és d'estranyar, doncs, que els socialistes
suecs no demanin la retirada del rei. Però, i els comunistes P...
—hom es pregunta. Són molt nombrosos a Suècia: tenen vuit
representants al Parlament i mai no han dit un mot d'ofensa
al rei. Ells procuren ignorar-lo i no s'atrevirien anomenar-lo
atirà del pobles, perquè el poble, socialistes i tot, riuria.

Estocolm, ciutat del Congrés

La capital de Suècia tingué el seu origen en una d'aquestes
minúscules illes que es troben a milers en la part occidental de
la mar Bàltica, al costat del llac Malàren, formant l'arxipèlag
suec. Avui dia la ciutat ocupa diverses illes, unides per un sens
fi de ponts. El nombre d'habitants és d'uns 600,000, o sigui
el 10 per 100 de la població total de Suècia. Conté magnífics
edificis i espléndids comerços. El caràcter franc i liberal per
excellència dels seus habitants, us captiva. Pels nombrosos canals que hi ha, és anomenada també la Venècia del nord.
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Els actes realitzats

Molts esperantistes

colm.

Després

suecs

ens esperaven

de les salutacions

i visques

en el moll d'Esto-

de rigor, ens acom-

panyaren cap al Parlament, que pel Govern havia estat poSat a disposició dels congressistes.
L'obertura del Congrés fou solemne. El ministre delegat pel
Govern suec, representants de 36 nacions i els directius del moviment esperantista mundial, ocupaven la presidència. El senyor
Edmond Privat, des de Ginebra, féu un discurs per telèfon que
fou radiat i sentit en immillorables condicions. Saludà els congressistes allí reunits, i recalcà que havia d'inspirar les tasques del Congrés l'esperit que inculcà a l'Esperanto, en els
seus

començos,

el nostre

plorat

mestre

Dr.

Zamenhof,

fent

possible la unitat dintre la diversitat i la diversitat dintre la
unitat.
Foren nomenats, per a saludar el públic, els representants
de tots els paisos que assistien al Congrés, i en aquesta avinentesa, els noms de Catalunya i de Barcelona foren aplaudits pels 2,000 congressistes dels més apartats indrets del món
que emplenaven la sala.
Els dies i les hores de la setmana en què durà el Congrés,
foren convenientment distribuits entre les tasques culturals, reunions de l'Associació Esperantista Universal i les excursions
i altres esbargiments.
A remarcar, el concert de cançons populars sueques donades
per la massa coral de Dalecarlie, abillats, els seus components,
amb els vestits típics del país. L'estrena de la primera peHícula de llarg metratge parlada en Esperanto, impressionada als
importants estudis cinematogràfics nòrdics. La presentació de

la primera

obra teatral escrita

sal. L'excursió
servatori,

per l'arxipèlag,

i presenciant

les

directament

visitant

curses

de

en l'idioma univer-

Saltsjòen i el seu Ob-

canots.

Diverses

confe-

rències illustrades amb pellícules i diapositius sobre diferents
paisos, principalment de la Lapònia i d'Itàlia, per ésser tocant
a Suècia la primera, i per haver-se de celebrar el vinent Congrés a Roma, relatiu al segon.
Els Consells de l'Acadèmia Esperantista. La visita al ParcMuseu

SEansen,

on es ballaren

danses

populars

dels paisos del

Nord, Discussions públiques entre la joventut sobre els problemes dels temps actuals. La visita a la ciutat de l'eterna joventut: Upsala, amb la seva important Universitat, Biblioteca i
Catedral. Finalment, com a comiat, el ball internacional en el

a
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Saló Blau del magnífic edifici que l'Ajuntament d'Estocolm
posseeix.
Cal fer constar que dos dels diaris més importants, durant
tota la setmana, publicaven una pàgina redactada en Esperanto.

L'oposició en U. E. A. vencé
Si algú dubtés encara de les possibilitats de l'Esperanto com
a veritable llengua viva, l'assistència al Consell de Treball de
l'Associació Esperantsta Universal (UEA), sens dubte l'bau-

ria

convençut

del jseu

error.

Én

farem

un

resum

que pot tenir per als esperantistes de casa nostra.

per

l'interès

Després de les remarques inicials del secretari general senyor Rreuz, el general Bastien, com a President del Consell,
s'expressà en termes moderadors i aclaridors de la reunió tinguda el dia abans, dient que per sobre de tots els interessos per-

sonals calia posar-hi l'interès de l'Esperanto mateix.
Diversos aclariments feren els senyors Goldsmith, Isbrucker i Orengo. El senyor Petit (Franca), presenta el pla d'ac-

tuació del nou Comitè, i el President llegí els noms dels nous
directius de UEA:
President:
general Bastien; Vice-presi-

dent, senyor Isbrucker; Membres: Srs. Malmgren, Orengo,
Steiner i Vogt. Tot seguit comenca una vigorosa i lins apassionada discussió, sobre si l'elecció havia estat encertada o no,
que motivà la intervenció de la Srta. Lidia Zamenhof, la qual,
en vibrants paraules apaivagà els ànims i demanà que es trebaNés tenint sempre present la idea que inspira el seu pare en
crear l'Esperanto, L'ex-president senyor Stettler demana que
fos aprovat el nou Comitè, com així es féu, i cantant l'himne
esperantista, el Consell, que en començar amenaçava ésser tumultuós, finí amb harmonia i pau.
Per sintetitzar en poques paraules la situació, direm que dels
dos bàndols que des d'anys es disputen la direcció del moviment

esperantista universal, ara han vençut aquells l'esperit dels quals.
està més en consonància amb els temps actuals. Dependrà dels

nous dirigents i de tots els esperantistes en particular, el que
l'Esperanto pugui arribar al lloc que cadascun d'ells desitja.
Mentrestant, podem afirmar que el moviment esperantista
creix, malgrat totes les dificultats i les crisis polítiques i econòmiques actuals. Les actuacions i els actes dels esperantistes són
respectats avui arreu del món, i àdhuc vists amb simpatia, fins
per aquelles nacions ique antany n'havien blasmat, com la mateixa Itàlia, a la capital de la qual ha de celebrar-se el pròxim.
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Congrés Universal, l'any vinent, i que a jutjar per les manifestacions dels delegats italians i per la propaganda que ja porten
feta, serà quelcom imposant.
R. CABEZA

El «Curs Complet» per Jaume Grau Cases
Podem

cantar victoria

de posseir ja un llibre en la nostra

primera Mengua per a aprendre-hi la segona de tothom.
El nostre poeta sap cantar com el rossinyol i treballar com
la formiga, gràcies a la flama d'un ideal, d'un gran ideal. Si
ningú necessita l'estímul d'un ideal és un poeta. Però si es troben, el poeta i l'ideal, tots dos treuen la grossa: l'ideal fa la
felicitat del rossinyol, i el poeta fa de formiga per a la Causa.
Així podem comprendre la tasca de Jaume Grau Cases, catala esperantista. l la tasca d'un J. Baghi, hongarès esperantista, ambdós tan ipoetes i ambdós tan eficientsl
El Curs Complet
— ja publicatl
— és una benedicció per
als qui volen ensenyar i per als qui volen aprendre l'Esperanto
a Catalunya. Potser presenta una mica massa d'ordre gramatical, però manca sentit pedagògic general i sobra rutina escolar antipedagògica, pel fet que la majoria dels mestres ensenyen antipedagògicament, i així hi estem avesats, i no tothom ha pogut refer l'instint pegapògic
torçat justament a les
escoles, i, doncs, la immensa majoria dels interessats s'entendran millor amb un llibre no massa allunyat del costum o moral general.
Però dintre aquesta modalitat, el Curs Complet
és ben

reeixit ú de la màxima

garantia.

Perfecte,

no hi ha res

en el món. En aquest llibre trobem, tant en el capítol dels adverbis, com en el vocabulari esperanto-català, ebaldaús traduit per «prompte», i «prompte», en català, només. pot ésser

adjectiu.

L'adverbi

«promptament»

o

català

«aviat».

corresponent

Pero

això

una badada, per a un mestre de català.

pot

a

ésser

«baldaŭ»

una

és

errada,

Per a l'eficàcia esperan-

tista del Curs Complet, això no compta.
Els alumnes i els professors d'esperanto hauran de tenir present que l'eficàcia màxima consisteix a aprendre i ensenyar les
frases fetes, —els mots fora de les frases essent morts. Les
regles gramaticals i els vocabularis, 4 posteriori, són molt útils,

però, 4 priori, són

de resultats positius en casos ben comptats.

Per aquesta raó el Curs Complet conté força exercicis fraseolò-
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gics, que hauran de constituir el tall o el gra de l'àpat de cada
lliçó.

L'aspecte de la coberta del Curs Complet desdiu un xic de
Vexcellent contingut. Però el preu és, 3,50 pessetes, la causa
determinant d'haver sacrificat l'aspecte del llibre a favor de
l'economia dels esperantistes, En efecte, no hi ha cap llibre qualitativament i quantitativament comparable amb el Curs Conplet d'Esperanto que avui gaudim. en català, que no resulti a
un preu força imés elevat,
1 bé, cal, ara, que cuitem tots a fer fruitar la bella llavor
que per a la nostra causa representa l'obra tan diligentment i
intelligentment acomplida pel nostre company Jaume Grau Cases, puntal màxim de l'esperantisme literari català.
DELFÍ

XIV Rongreso

DALMAU

de S. A. T. en Valencio

Spite la mondkrizo kaj ties cirkonstancoj, laboristoj de dektri landoj renkontiĝis en Valencio ĉe la XIV Kongreso de Sennacieca Asocio Tutmonda.
La Kongreso okazis de la 3-a ĝis la 8-a de aŭgusto. Aliĝis

entute 432 kongresanoj (19 landoj), el kiuj ĉeestis 376 (13
landoj).
Multaj kongresanoj haltis en Barcelona dum sia vojaĝo su-

den. La nederlanda karavano, kiu konsistis el preskaŭ

100 per-

sonoj, alvenis Barcelona vespere la 2-an de aŭgusto. Ili estis
enloĝigitaj en la ĝardenoj de la palaco «Belles Arts» dank” al
la klopodoj de samideano Ferran Montserrat. La karavananoj
plurestis ĝis la morgaŭo nokte. Ili vizitis la urbon akompanataj de multaj kamaradoj.
La plimulto de la kongresanoj alvenis al la kongresurbo jam
la trian de aŭgusto. Afablaj deĵorantaj organizantoj prizorgis
la gvidon de la kongresanoj al la Akceptejo, kiu aspektis Stopita de kamaradoj, ĉu dezirantaj la koncernan kongresmateria-

lon, ĉu ian klarigon aŭ oportunan loĝejon.
La

kvaran,

la Urbdoma

tagmeze,

okazis

akcepto

Halo kun interŝanĝo

de

la kongresanoj

en

de salutoj de k-do Azorin,

nome de la Kongreso kaj de la urbestro de Valencio; Ĉe la
ŝtuparo okazis komuna fotografado. Posttagmeze, k-dino Elinjo Pahn el Estonio prelegis en sindikatejo «Dependencia Mer-
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cantil» pri la moderna soveta literaturo. Vespere okazis alia
prelego, tiu de k-do Jaume Grau Casas el Barcelona. Ĝi temis

pri Kataluna Antologio kaj hispana literaturo, Nokte oni povis admiri belajn artofajraĵojn ĉe promenejo Alameda.
Dimanĉe, la kvinan, matene, okazis vizito al la diversaj muzeoj, kaj poste la malkovro de la strattabulo de Dro. Zamenhof. Parolis reprezentanto de la urbo kaj la prezidanto de la
O. K. K., k-do Hernindez, kaj muzikistaro plibeligis la solenaĵon. Posttagmeze, preskaŭ ĉiuj kongresanoj ĉeestis tipan
Valencian Florbatalon, kiu povis esti rigardata de speciala rezervita loko. Samtage, nokte, okazis la solena malfermo de la
Kongreso en la Universitato. Impona estis la aspekto pro ĉeĉsto de pli ol mil personoj. K-do Hernandez salutparoladis por

la O. K. K. kaj sekvis la salutoj de la diversaj reprezentantoj.

De tempo al tempo la orkestro de la loka Laborista Esperan:
tista Grupo plezurigis la Ĉeestantojn per rave luditaj muzikaĵoj.
La sesan. de aŭgusto, lunde, okazis la unua laborkunsido, en
la Koncerta Domo. Oni legis la salutojn kaj leterojn ricevitajn,

oni elektis la sekretariaron kaj k-do

Bartelmes

raportis pri la

tasko de la Plenum-Komitato, kiu estis aprobata. Posttagmeze jam okazis «diversaj fakaj kunvenoj; tiu de la komunistoj
ne povis efektiviĝi pro polica malhelpo. Ankaŭ estis organizata aŭtobusa ekskurso al Cullera, 42 km. malproksima de Va-

lencio. Tre sukcesa kaj distroplena estis tiu ekskurso al tiel
pitoreska vilaĝo ĉe la maro. Dum la vojageto oni povis konstati kiel riĉa kaj bela estas la valencia kamparo.
Vespere, la saman tagon, oĥi havis, ankaŭ en

la Koncerta

Domo, la Muzik -Literaturan Vesperon. Inter la belaj muzikaĵoj luditaj de la Esperantista Orkestro de la L. E. G., k-do
Bartelmes, el Parizo, prelegis pri la oportuna temo «La muziko kiel homa esprimilo». Poste sekvis reprezentado de la teatrajeto «La kreitaj profitoj» de J. Benavente kaj la agrabla
festo finiĝis per kantado de «La Internacio».

La sepan de aŭgusto okazis la dua laborkunsido kun vigla
debato pri diversaj proponoj. Oni akceptis sendi kongresan rezolucion al Sovetio. Oni elektis Parizon kiel kongresurbon por
1935.

sidojn;

Posttagmeze

la kongresanoj

liberpensuloj,

instruistoj,

Vespere k-do Pŝris paroladis en
Elektro» pri la temo «Edukado

Ĝeestis diversajn fakajn kun-

socialistoj,

virinoj,

k. t. p.

sindikatejo «Gaso, Akvo kaj
de laboristaj gvidantoj» kun

Ĉeesto de multaj neesperantistoj. Ĉe la fino fariĝis vigla diskuto, partoprenata precipe de neesperantistoj; la tradukoj, do,
svarmis.

—————
TETTE ETT TT
———
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La lastan kongrestagon multaj kongresanoj jam foriris, kiel
ekzemple la nederlanda karavano. Sed ankoraŭ estis organizata dum la mateno ekskurso al ĉarma pinarbaro Saler.
Vespere, en kafejo, la lastaj kongresanoj ĝis malfrua nokto
ankoraŭ

volis kunveni

por

lasta adiaŭo

kun

fortega

deziro en Parizo, la urbo de la XV S. A. T. Kongreso.

Nun

ree ŝpari dum

gisrevida

la tuta jaro por havi la ŝancon vojaĝi

malproksimen, al la Pariza

Kongreso, tie kie kamaradoj,

labo-

ristoj ĉieaj, celos kunveni ankaŭ, renkontigi por interfratiga laboro, por plua tasko kunlabori por la progresigo de racia vivado. Spite kiu ajn tempesto, jen staras S. A. T. kvazaŭ vojo
kondukanta al alia mondo pli konscia kaj vivinda ol la nuna.

Ĉiu povas, do, serĉi la vojon... kaj laŭiri ĝin. Kuraĝon!

JosEP BANET

XVLa

INTERNACIAJ
ORDINARAJ

Originalaj
I
II

FLORAJ

LUDOJ

TEMOJ

Tekstoj

Originala versaĵo kantanta Amon.
Originala Ama verko en prozo.

Tradukitaj Tekstoj
I
Traduko de unu el la versaĵoj de la konata kataluna poeto Joan Maragall.
II
Traduko de la kataluna rakonto «Sobre la mandra...»,
de Prudenci Bertrana. Vidu ĝin en la numero 200-201.
EKSTERORDINARAJ

I

Premio

Laŭvola.

TEMOJ

de la Urbestraro de Ripoll,

100 pesetoj. Temo:

Premio de la Prezidanto de K. E. F., 5o pesetoj. Teil
mo: Laŭvola.
Premio de la Estraro de K. E. F., 50 pesetoj. TeNI
mo: Laŭvola.
Premio de KATALUNA ESPERANTISTO. Dumviva abono
IV
al la gazeto. Temo: Kiel oni faras bonstilan versan tradukon.
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V.
Premio de la grupo
mo: Laŭvola.
VI
Premio de la grupo
mo: Laŭvola.

«Paco

kaj

Amo»,

«Barcelona Stelo»,

50 pesetoj.

Te-

50 pesetoj. Te-

VII
Premio de «HEROLDO DE ESPERANTO» (ankoraŭ
difinota) de valoro de proksimume 50 pesetoj. Temo: Laŭvola.
VIII
Premio de «LITERATURA MONDO», ekzemplero
de Enciklopedio de Esperanto, ilustrita eldono, bindita en du
volumoj. Temo: originala novelo.

IX
Premio de «LITERATURA MONDO», jarkolekto de
1932. Temo: Originala poemo.
XPremio de «LITERATURA MONDO», jarkolekto 1934.
Temo: Originala poemo.
XI
Premio de «Esperanta Grupo Vic», 50 pesetoj. Temo:
Komedieto kun kvin roloj.

XII

Premio de «Espero Katolika», dujara abono al la ga-

zeto.

Temo

adekvata al la karaktero

de la gazeto.

Novajn premiojn kaj temojn ni anoncos

roj de
Norta.

KATALUNA
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La

en venontaj

Sekretario,

nume-

Joan

Gili

BIBLIOGRAFIO
Adresaro
eldonita de Orienthispana Esperantista Federacio. Adreso kaj prezo ne montritaj. 32 paĝoj, ISXI1I.
Ĝi enhavas la regularon de Hispana Esperantista Konfederacio kaj tiun de la nomita Federacio. Krom tio ĝi publikigas
skizon pri diversaj grupoj en la Valencia teritorio kun la nomoj
kaj adresoj de la diversaj grupanoj.

Konsiloj
Sugestoj
de malnova esperantis:
to. Aŭtoro Andres PIn6, 56 paĝoj, 17xX13. Prezo ne montrita.
Nia fervora samideano ĉerpis el sia mola koro travivitajn
spertojn kaj donis al ni en bela broŝuro saĝajn konsilojn kaj
bonajn vojojn. Sed la homoj ne estas kaj kompreneble la esperantistoj, ne estas tiel bonkoraj kaj sindonemaj kiel nia malnova batalanto Pif6 kaj liaj Konsiloj en multaj flankoj Ŝajnas tro
naivaj. El liaj konkludoj unuj estas trafaj, aliaj praktike neeblaj.

tamen

El lingva

vidpunkto

meritas indulgon

verkinto.

ni povus

fari kelkajn

kritikojn,

pro la fervoro kaj entuziasmo

kiuj

de la
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Gosta Berling. Selma Lagerlof: Trad. Stellan Engholm.
Ilustrita de Einar Nerman. 552X 16 pag. Prezo broŝ. svcd.
kr. 6:—, bind. 7:50. Eld. Soc. Esperanto, Stockholm.
La granda sveda poetino kaj verkistino Selma Lagerlof, nobelpremiitino, jam estas konata al la tutmonda esperantopu-

bliko

per

kelkaj

el ŝiaj

pli malgrandaj

verkoj,

eldonitaj

de

la sama eldonejo. Nun prezentiĝas sia unua Ĉefverko, per kiu
si gajnis sian mondfamon.
En Gŭsta Berling la aŭtorino majstre pentras ne nur la vivon de la bela sveda provinco Vermlando kaj la ticajn bravajn,
harditajn homojn, sed ŝi montras, kiel en ĉiu homo, eĉ la plej

simpla, malriĉa kaj mizera, estas troveblaj

bono kaj eĉ heroe-

co, oferemo kaj amo. La heroo de la libro estas geniulo,
bonkora sed malforta kaj ŝanĝema laŭ karaktero. En sia verko Selma Lagerlof ne nur analizas la profundojn de la ho-

maj animoj, sed ŝi montras per klaraj kaj vivoplenaj bildoj
la brilan vivon sur la Vermlandaj bienoj kaj ankaŭ la dolĉan

iom mistikigan naturon de Vermlando, kie vivis multego da
legendoj.
La eldonejo havis la bonsancon, igi unu el la plej famaj artistoj de Svedujo, Einar Nerman, ilustri la verkon per belegaj tutpaĝaj bildoj. La broŝurita eldono havas kvarkoloran
kovrilon laŭ desegnaĵo de la sama artisto, kaj la bele kaj
fortike bindita eldono havas oran silueton de la heroo, GĜ6sta Berling.
Gosta Berling estas la plej multe legita verko de sveda
verkisto. En sveda lingvo venis 34 eldonoj kaj la verko estas
tradukita en 37 lingvojn.
Ĝi estas Slosilo de multaj el la
postaj verkoj de Selma Lagerlof, kaj la pseŭdonimaj nomoj
de personoj kaj lokoj en Vermlando forte enradikiĝis.
La tradukon lerte faris la konata verkisto Stellan Engholm.
La tre persona kaj poeziplena stilo de la aŭtorino donis al la
tradukinto

sufiĉe

malfacilan

taskon,

sed

vi la vivon kaj la ĉarmon de la verko.

li bone

sciis

konser-

Engholm faras el la lingvo, kion li volas kaj Ĉiam vi admiras kiel bele li kunmetas la vortojn por doni ĝustan nuancon. Iomŝokas la konstanta allaso de infinitivo post prepozicio «sen». Ni trovis ankaŭ pri «imi. Malmultajn preserarojn ni kalkulis. En ties listo mankas citi tiujn de pago 281,
linio 10 (supre), kie oni uzas erarajn akuzativojn kaj la samon ni diras pri p. 465, Lo; en p. 507, l.19, duobla pro-

nomo. Granda verko kaj
povas esprimi.

granda

tradukinto.

Nur gratulon ni
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Bildkartoj
de Carl Walter, Graf Spee-Str. 24, Berlin
W 35.
Serio de tri bildkartoj por- plifaciligi la komprenon de la

sufiksoj

igi kaj

iĝi.

pondkuponon.

Vic. —
per «Amics
Ni ricevis
gazeto, lukse
sarto. Ĉi ne
kaŭ. Sur la

Unu

serio kostas

M.

o.15 aŭ unu res-

Publicació artística anyal. Seleccionada i editada
de la Ciutat».
kun granda surprizo ekzempleron de la nomita
eldonita laŭ la plej modernaj postuloj de l'prenur la urbon Vic honoras sed Katalunujon anluksa papero belaj fotografaĵoj prezentas la plej

reliefajn trajtojn de la antikva Kataluna urbo, en kiu la arto
manifestiĝas ĉe ĉiu paŝo. La tuta vivo de Vic speguligas sur
la paĝoj de la gazeto. Tial en ĝi ne povis manki la paĝo de
la esperantistoj. Ĝi estas bela foto prezentanta kelkajn ĉel-

verkojn de mia Bteraturo kaj la plej konatajn gazetojn sur
la verda flago en trafa kunmeto. Koran gratulon al Esperanto-Grup Vic kaj al ĝia patra estro pioniro J. Comella.

Lingva Kvaronhoro de Paul Nylĉn „eldonita en sveda lingvo de Eldona Societo Esperanto de Stockholm. 48 paĝoj
IOXI2,

Prezo:

I sv. kr.

Lingvaj klarigoj por svedoj, kies lingvon ni bedaŭrinde ne
konas por dece recenzi la ŝajne interesan enhavon.

ĉe doktoro.

Salom -Alejliem:

El la hebrea dingvo

esperantigita de Josef Rabinovic-Tajc. 24 pagoj. Prezo: broSurita gmh. 0,25. Propra eldono de la atítoro. Havebla te dHeroldo

de Esperanto»,

Brisseler Str.

94, Róòln, Germ.

Tre sprita rakonto, unu el la plej kolorplenaj, kiujn ni legis.

ENLANDA

MOVADO

Vic. — Je la fino de septembro okazos la edziĝfesto de
nia simpatia kaj inteligenta grupanino Fino. Luz Cuesta kun
Sro. Miquel Alvarez.
feliĉan paron, al kiu

Esperanta
ĝi deziras

Grupo “Vic elkore gratulas la
plej daŭran miellunon.

Barcelona, .— La malnova societo Paco kaj Amo transloĝiĝis al strato Salmeron, 56, la plej grava strato cn. kvartalo
Gràcia.

Amo.

Tio

Novaj

donis

kursoj

novan

forton

organiziĝas

al

la

ĉiam

vigla

por la komenco

Paco

kaj

de oktobro.

179

ESPERANTISTO

KATALUNA

Por la 16 de septembro estas organizita festo por soleni la
XLVII Datrevenon de la apero de la unua lernolibro de Esperanto. La festo, kiu okazos en libera aero en «Font de la
Mina», estos partoprenata de diversaj aliaj grupoj, kiuj kunlaboras en la organizo.
Komence de aŭgusto estis inaŭgurata en E. S. Nova Sento nova unuagrada kurso, gvidata de s-no Francesc GĜimenez. Estas interesa tiu Ĉi kurso ĉar ĝi komencis fiel frue,
ankoraŭ en teda somero, pro insista peto de kelkaj novaj
junaj membroj dezirantaj lerni la lingvon. Ne multaj partoprenas sed regas granda entuziasmo.
La sama societo, la 26-an de aŭgusto, faris peraŭtobusan
ekskurson al antikva Tarragona kaj Salou. Partoprenis 33
„hovasentanoj.

Frue,

en

la

mateno,

oni

forlasis

la

ĉefurbon,

survoje al Tarragona laŭ la marborda direkto, t. e. Sitges,
Vilanova, Vendrell... Post tagmanĝo en Tarragona ni veturis
ĝis Salou, bela apudmara vilaĝo kun la plej bela kataluna

marbordo.

Pusi

la

tagmanĝo

ni

forlasis

la vilaĝon

de

kies

haveno la kataluna rego Jako I forŝipis por almiliti Balearojn, forpeli la.maŭrojn ki katalunigi la belajn insuloja. Ree en
la antikva Tarraco oni vizitis la interesegan muzeon «Kristanromana Tombejo», katedralon kaj ceterajn monumentojn. de
la iama Ĉefurbo, plej taŭga scenejo por kataluna kongreso.
Je la naŭa la aŭtobuso" denove staris en la deirpunkto. Entute rezultis tre agrabla ekskurso „kiu kontentigis ĉiun.

La Medicina Catalana. — Jam de antaŭ unu jaro aperas
en Barcelono granda Ĉiumonata teknika gazeto sub la titolo

«La Medicina Catalana». Tiu gazeto estas grava pro la boneco materia de la papero, pro la nombro de la paĝoj kaj.
pro la kvalito de la teknikaj verkaĵoj. Tial ĝi impresis, kiam
mi „montris ĝin al la konferencanoj en Vieno en majo.
Ĉiuj kunlaboraĵoj kaj redaktaĵoj en «La Medicina Catalana» estas katalunlingvaj, sed de la 23 numero, estas resu

moj en la ĉefaj helpaj lingvoj, Esperanto inter ili. Kaj, pli
logike, tial ke latinidaj lingvanoj facile komprenas ĉiujn latinidajn lingvaĵojn, do la katalunan, tiu grava moderna me-

dicina gazeto evoluas tiel ke apud la katalunlingvaj verkaĵoj estas pli kaj pli nur en Esperanto kaj en angla lingvo la
resumoj por la universala legantaro. Tiel la resumoj simpli-

Kun tiu ĉi numero ni sendas ekzempleron de
piramido» kaj propagandfolion de U. E. A.

«La

granda
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gas. Ne esperantistaj kuracistoj, se ili estas hispan-, portugal-, franc-, ital. aŭ rumanlingvanoj, komprenos la katalunlingvajn artikolojn, kaj alinaciaj legantoj facile informiĝos
pere de' la anglalingvaj kaj Esperantaj resumoj. Se medicinisto el iu ajn lando sincere interesigas pri «La Medicina
Catalana»,

bonvolu

peti

al

nia

adreso

specimenon.

Grenfrukto. — Jen uzo de Esperanto, jen vera esperantismo:
nutra, medicinaĵo. aperis sub Esperanta nomo apud la kataluna
«Gratruit». Kaj Ciuj klarigoj kaj propagando pri tiu medicinaĵo

estas presitaj en kataluna lmgvo kaj en Esperanto: tio estas
en. la natura aŭ nacia lingvo, kaj en la helpa internacia kreaĵo de Zamenhof.

Ŝajnas al ni multe pli efike per Esperanto ĝia uzo kiel plena helpa lingvo, ol uzi la nomon de nia internacia esprimilo
por nur nomi komercaĵon. Tio ĝenerale miskomprenigas la
signifon de la vorto «Espcranto» kaj tute ne bone sciigas pri
la afero tiel anoncata.
«Grenfrukto», «o, estas bona ekzemplo por tiuj, kiuj deziras esperantiste agadi en la komercado.
Kaj tiuj du faktoj montras veran progreson de mia afero
en la medicinista sfero de Katalunlando. — D. D.

ADVERTIMENT
Preguem als membres de K. E. F. i als abonats a aquesta
Revista que habiten en localitats on no hi ha Delegat, que
vulguin trametre'ns directament al nostre estatge, carrer de
Valencia, 245, Barcelona, i a nom de «Kataluna Esperantis-

ta Federacio», les seves
mitja del gir postal, o en

quotes
segells

de
de

membre o abonat, per
correu, o per l'ordinari.

L'endarreriment en percebre l'import d'aquestes quotes es:
campades és causa de sensibles dificultats en la nostra administració.
Recordem l'import de les quotes:
Membres isolats de EF. E. F., t'Zz0 ptes. l'any si pertanyen
a alguna entitat esperantista i 2'50 si mo pertanyen a cap.
Abonament al RATALUNA ESPERANTISTO, 3 ptes. l'any.
El
Impremta «La Renaixençap,

Xuclà,

Caixer,

13 - Barcelona

Jaume

Herp.

NOVEMBRO-DECEMBRO
DECEMBRO 1984.
1934 —

I

N-ROJ
ROJ sior1
210-211
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|

JARABONO:

Eksterlande:

4 pesetoj

Enlande:

dE peseroj

LABORU

KAJ

ADRESO:

| València, 245 - BARCELONA

OFICIALA
NI

LA

ANGULO

ESPERU

Kiam ni publikigis nian Alvokon al la katalunaj esperantistoj en la julio-aŭgusta numero de KATALUNA ESPERAN-

TISTO ni timis, ke ni predikas al surduloj, Multajn jarojn
ni vivis sur la estrara podio de nia organizo kaj la sperto
certe multe instruis nin pri la sintenado de niaj enlandaj
kunbatalantoj: tial ni ne antaŭĝuis facilan sukceson, eĉ ne
supozis, ke indiferentuloj, klaĉantoj aŭ la eternaj opoziciantoj volos diri sian vorton pri la afero. Kaj efektive, la rezultato

de

nia

Alvoko

ne

rompis

la

tradicion,

kvankam

ni

tri novaj grupoj aligis siajn membrojn,
ne povas plendi:
t. e. Esperanto- Grupo Vic, Frateco el Vendrell kaj EsperantoGrupo Ripoll.
Dank'al tio la nombro de niaj membroj kreskis de 171
Nia
Sed ni me povas esti kontentaj ankoraŭ.
ĝis 250.
Federacio povos fari -nenion, ĝi ne povos pesi en la internacia movado, dum ne estos $00 membroj almenaŭ en la vicoj
de K. E. F. Tia deziro ne estas fantazio.
En nia lando
troviĝas ja ne malpli ol 1,ooo esperantistoj organizitaj en
la grupoj, kiuj ne havas klasan karakteron, kiuj batalas por
lingvo internacia sen altrudo de ia politika aŭ socia doktri-
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no.

koj

KATALUNA
Tial la tuta afero

de

K.

E.

F.

kaj

ESPERANTISTO

dependas
ĝuste

de la kunlaboro

nun,

antaŭ

la

komenco

neva jaro, estas la plej oportuna momento por
nia afero.
Dum. ni laboras por la bono de Esperanto,
la katalunaj esperantistoj laboros por la bono
La nova jaro estu bona por Ĉiuj kaj fruktodona

SPECIALA

KURSO

POR

de la amide

la

la batalo por

ni esperas ke
de K. E. F.
por nia afero.

PROFESOROJ

Ne estas sekreto, ke multokaze ni ne povas komenci kursojn pro manko de kompetentaj esperantistoj, kiuj konscie
posedas la lingvon kaj kapablas gvidi kurson.
De diversaj

flankoj ni ofte ricevis inviton organizi kurson kaj la manko de profesoroj devigis nin rezigni la bonan okazon. Krom
tio la grupoj mem me Ĉiam povas solvi kontentige la: gvidon de la grupa kurso, kiun ofte prenas sur sin samideano
kun granda bonvolo sed sen la necesa preparo por tiu tasko.
Tiun mankon ni volas forigi per speciala kurso por kursgvidantoj, kiuj povos trovi la necesan. materialon kaj la taŭgan
planon por sukcese disvolvi la taskon al ili donitan.
La kurseto, sub la gvido de profesoro Delfi Dalmau,
L.

K.

19.30,

okazos

en

nia

depost

sidejo,

la

r2-2

Valencia.

de

245.

januaro,

Ni

ciusabate,

invitas

je

la

Ĝiujn espe-

rantistojn, kiuj volas posedi konscie kaj profunde la internacian lingvon, partopreni la organizatan kurseton. Se ni sukcesos, la profito ne estos por ni, sed por Esperanto.

1935
RIPOLL: KONGRESURBO
La Loka Kongreskomitato daŭrigas siajn taskojn por havigi
al la katalunaj esperantistoj sugestan kongresprogramon. La
Komitato facile sukcesis Ĝe la lokaj korporacioj kaj societoj,
kiuj promesis varman subtenon kaj kunlaboron.
Nun la tasko dependas ankaŭ de la esperantistoj en la diversaj katalunaj lokoj, kaj nur kun ĉies kunlaboro kaj kunhelpo la kataluna Kongreso de 1935 povos atingi plenan
sukceson. La propagando ĉe la diversaj grupoj kaj esperantistaj medioj farigu vigla kaj konstanta.
Oni pripensu, ke

nia movado

povos

disvolviĝi glate kaj kontentige,

rado. Tial
Ripoll.

estas

necese,

se ni gran-

damase kunvenos dum Pentekosto en Ripoll por pristudi la
plej taŭgajn vojojn por la propagando. La disa agado ne
povas doni la frukton, kiun povas atingi harmonia kunlabo:
ke

Ĉiu

jam

nun

decidu

veturi

al
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Nova alvoko al la

XVLa

INTERNACIAJ

FLORAJ

LUDOJ

La Komitato de la XVI-aj Internaciaj Floraj Ludoj
lutas kaj invitas partopreni la jenajn konkursojn.

ORDINARAJ
Originalaj

I
II

vin sa-

TEMOJ

Tekstoj

Originala versaĵo kantanta Amon.
Originala Ama verko en prozo.

Tradukitaj Tekstoj
I
Traduko de unu el la versaĵoj de la konata kataluna poeto Joan Maragall.
II
Traduko de la kataluna rakonto «Sobre la mandra...»,
de Prudenci Bertrana. Vidu n-ron 200-201.
EKSTERORDINARAJ

TEMOJ

1 - Premio de la Urbestraro de Ripoll, 100 pesetoj. Temo:
Laŭvola.
II
Premio de la Prezidanto de K. E. F., 50 pesetoj. Temo: Laŭvola.
III
Premio de la Estraro de K. E. F., 50 pesetoj. Temo: Laŭvola.
IV
Premio de KATALUNA ESPERANTISTO. Dumviva abono
al la gazeto. Temo: Kiel oni faras bonstilan versan tradukon.
V
Premio de la grupo «Paco kaj Amo», 50 pesetoj. Temo: Laŭvola.
VI
Premio de la grupo «Barcelona Stelo», 50 pesetoj. Temo: Laŭvola.
VII
Premio
de
«Heroldo
de
Esperanto»
(ankoraŭ
difinota) de valoro de proksimume 50 pesetoj. Temo: Laŭvola.
VIII
Premio
de
«Literatura
Mondo»,
ekzemplero
de
Enciklopedio de Esperanto, iVustrita eldono, bindita en du
volumoj. Temo: originala novelo.
IX
Premio de «Literatura Mondo», jarkolekto de 1932.
Temo:
Originala poemo.
X
Premio
de
«Literatura
Mondo»,
jarkolekto
1934,
Temo: Originala poemo.
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Premio de «Esperanta Grupo Vic», 50 pesetoj. Temo:
XI
Komedieto kun kvin roloj.
Premio de «Espero Katolika», dujara abono al la gaXII
zeto. Temo adekvata al la karaktero de la gazeto.
Premio de «La Pirato», 50 pesetoj. Temo: Kion,
XIII
laŭ internacie aplikata kodo, bonedukita homo ne devas fari,

eG se li estas petolulo.

Premio de Esperanto Grupo Ripoll, 50 pesetoj. TeXIV
«Laŭvola».
mo:
Premio de Casino de Ripoll, 50 pesetoj. Temo «LaŭXV
vola.
XVI. — Premio de «Cooperativa Econdmica Ripollesa», 50
Prozo aŭ verso laŭdanta la kunhelpadon.
pesetoj. Temo:

Novajn.

meroj

de

premiojn

KATALUNA

kaj

temojn

mi anoncos

ESPERANTISTO.

en

venontaj

nu-

NOTOJ
1. — La aŭtoroj de la du premiitaj Originalaj tekstoj I-II,
kaj tiuj de la du premiitaj Tradukitaj tekstoj I-II, ricevos
ekzempleron de Kataluna Antologio de Jaume Grau Casas,
verko rekompencita de la Esperantista Akademio.
.INI. — Al la aŭtoro de la plej bona teksto (versaĵo aŭ prozaĵo) el la kvar ordinaraj premiitaj verkoj, la Komitato aljuĝos la Naturan Floron kaj la rajton elekti reginon de la
Festo.

NI—La verkoj konkursontaj devas esti verkitaj en bona
Esperanto, kaj ne ankoraŭ eldonitaj.
IV. — La solena Festo de la XVI-aj Internaciaj Floraj
Ludoj okazos en Ripoll dum la XVII-a. Kongreso de «Kataluna Esperantista Federacio».
manuskriptoj, kiuj portos surskribitan devizon,
V.—La
devas esti ricevitaj antaŭ la 15 de marto de 1935 Ĉe la adre-

so de KATALUNA
ESPERANTISTO,
Valencia,
245, Barceloma, kun Ja jena alskribo: Sro. Sekretario de la Floraj Ludoj;

kaj ili estos akompanataj de fermita koverto, kiu surhavos
la saman devizon kaj entenos karton kum la nomo kaj adreso
de la verkinto.
VI.—La verkoj premiitaj fariĝos propaĵo dum unu jaro
de la Komitato de la Floraj Ludoj, kiu zorgos pri ilia publi-

kigo sur

KATALUNA

ESPERANTISTO

aŭ

aliaj esperantaj ga-

zetoj. Permeson por
peti al la Redakcio
VII. — Eventuala
noran mencion sen
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reprodukto dum tiu unua jaro oni devas
de K. E.
aljuĝo de «Subpremioj» nur signifas horajto al efektiva premio.
ElworthyJoan Gili

J. A. de Saldanha Carreira, prezidanto; Maria
Posenaer, S. Alberich Jofre, Eduard Capdevila;
Norta, sekretario.

PETO AL LA GAZETOJ —Ni
ili publikigu nian alvokon por ke
esperantistoj el la tuta mondo.

NE

petas niajn kolegojn, ke
la konkurson partoprenu

MALSAGIGU!

Estas granda eraro ke tiu kiu serioze laboras kaj deziras
famiĝi pro sia profesio aŭ intelekta laboro, kaŝas sian €s-

perantismon aŭ sian uzadon de Esperanto.
Ni ĉiuj havas
konatojn kiuj post esperantista batalado decidas, ne nur ĉesi
siaflanke tian bataladon, sed ankaŭ atribuas al ĝi kulpon ke
ili malprogresis aŭ ne progresis en agadoj profesiaj, sociaj,

familiaj,

intelektaj;

kaj

poste,

tiuj

batalintoj,

eĝ

ne

volas

utiligi Esperanton por sia profito profesia aŭ alia. Tiel agante ont ne nur kredigas ke oni persone eraris, sed ke oni opinias Esperanton maltaŭga kiel solvon por internacia; lingvo;

kaj

neniu

ili simple

el

tiuj

decidas

agintoj

uzi

sian

por

Esperanto

tempon

por

celo

tion

momentaj kaj okazaj cirkonstancoj.
Ni eldiru tiun eraron por eviti ke novaj
faros. Se morgaŭ ili ne plu restos batalantoj

ili restu saĝaj pri Esperanto,

opinias,

pli devigata

sed

de

batalantoj ĝin
por nia afero,
ili ne “fariĝu malsaĝaj fobuloj,

pasivaj kontraŭuloj.
La profunda opinio de Ĝiuj konantoj de Esperanto estas
ke la kulpo ke nia afero ne jam venkis me apartenas al Es-

peranto, sed al stultuloj, kiuj ne vidas ĝiajn ecojn, laŭ bone

diris en sia libro
Charles Richet.

«L'home

stupide»

la „eminenta
DELri

profesoro

DALMAU
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Komitato-Akademio

Ojicialaj Sciigoj de la Akademio

(No

5. — Oktobro 1934.)

1. — Pro sia elekto kiel prezidanto de U. E. A., Sinjoro
Generalo
Bastien
rezignis pri la ofico de direktoro

de

la

Sekcio

DE

E

er

«Komuna

Vortaro».

Sro.

W.

Bailey

es-

tas elektita de la Akademio por anstataŭi lin.
2. La
Akademio elektis korespondantino
Fraŭlinon
Lidja
Zamenhof,
kaj korespondantoj
Sron.
Inĝenieron
Dron.
Orengo, direktoron de la Sekcio «Teknikaj Vortaroj», kaj
Sron.
R.
Kreuz,
direktoron de
3.—La
Kongreso
de Stokholmo,
laŭ propono
de la prezidanto de L. K., unuvoĉe esprimis la deziron, ke la
naciaj asocioj klopodu por prezenti, kiel reprezentantojn de

sia macia lingvo en la L. K., la plej kompetentajn, kaj fide-

lajn al la Fundamento, el siaj sammaciuloj; ke la eldonistoj
de periodaĵoj sendu unu ekzempleron de Ĝiu numero al la Prezidatito de la L. K. kaj al la direktoro de la Sekcio de Kontrolo; ke la Akademio ricevu subvencion almenaŭ egalan al
tiu, kun ĝi ricevis de I. C. K. antaŭ la reorganizo de U.
E. A. (Laŭ tiu-ĉi deziresprimo, la nova komitato de U, E.
A. decidis daŭrigi la subvencion al la Akademio).
4. Dum la kongreso de Stokholmo okazis kunsido de
ta L. K. Ceestis sinjoroj Generalo Bastien, Bonnevie, doktoro Couteaux, S-ino. Dresen, Sroj. Inĝ. Isbrúcter, Jung,
Lundgren,

Prof.

Dro.

Migliorini,

Nylen,

Dro.

Orengo,

Rous-

seau, Setila, Dro. Szilagy. Prezidis Sro. Nylen, vicprezidanto de la L. K. Estis aprobita prezentado de la deziresprimoj al la kongreso; estis pridiskutitaj la periodeco de la
aldonoj al la Universala Vortaro, kaj la Teknikaj Vortaroj.
klopodis por trovi
Kontrolo
de
Sekcio
5. —La
kunlaborantojn, turnante sin al la recenzistoj de la esperantistaj gazetoj, sed ne multe sukcesis. — Ĝi starigis NOTkies celo estas determini
diplomojn,
majn lingvajn
relativan valoron de la lingvaj diplomoj disdonitaj de la
naciaj asocioj aŭ institucioj. Tiuj-Ĉi valoroj estos publikigataj en la jarlibro por 1935.
3
6. — La jarlibro de la Lingva Komitato kaj
Ĝi entenas la
por 1934 aperis.
de ĝia Akademio

liston de la L. K.-anoj, aranĝitan laŭ nacioj. Al la nomo de

ĉiu

L.

K.-ano
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estas kunigitaj

la datoj

de lia naskiĝo,

de lia

esperantistiĝo, de lia elekto al la L. K., kaj eventuale de lia

elekto al la Akademio. — Por ricevi tiun-Ĉi jarlibron sin.
tumi al la Centra
Esperantista
Librejo
(11,
Rue de Sevres, Paris);
prezo:
2 Fr. Frk.
La

Prezidanto:

LA
Ni ludis
«posedanto

M.

Rollet

de

l'Isle.

VETO

«poker» sur la teraso de la kazino. Ili, t. e. la
de kurĉevalaro», la «grandkomercisto», la «pri-

vatulo»

kaj

la

«grafo».

vinkiĝis

okulvide,

Neniu

el ili sciis,

Ĝu

tio

estas

vere

la ĝustaj «profesioj» de la tri aliaj;: sed ili ne faris al si zorgojn pri tio. Tiel ili enskribis sin en la gastlibron, kaj la
ludkartoj kaj la Ĝevalkuradoj tiom okupis ilin, ke ne restis
al ili tempo, por cerbumi pro aliaj aferoj.
La grafo miksis la ludkartojn, kaj kiam li disdonis, la sinjoroj ekparolis pri la junulino, kiu alvenis hodiaŭ, kaj kies blondan belecon ili ĉiuj estis rimarkintaj, kompreneble.
Viroj similas unu al la aliaj, kaj ĉi tiu kvaro ne estis escepto: ekvidante belan virinon, ĉiuj havas la saman celon,
kaj ĉiu kredas, ke li havas la plej grandajn ŝancojn. Do baldaŭ ekestis malgranda, amikeca disputeto inter nia kvaro,
kaj la grafo, kiu ĉiam fanfarone reliefigis sian «nerezisteblon»
rilate virinojn, diris:
«Nu, bone; mi proponas al vi veton, sinjoroj: al ĉiu el
vi mi pagos kvin mil frankojn, se hodiaŭ post unu semajno
la bela blondulino ne estos la mia. Sed se, ĝis tiam, vi kon-

ke mi venkis,

mil frankojn».
Kaj la veto estis akceptata.

e

Dum

Ĉiu

el vi pagos al mi kvin

kok

la postaj kvin tagoj nenio

grava

okazis en tiu afero.

La sinjoroj interkonatiĝis kun la belulino kaj formis Ŝian Ĉia-

Sed preskaŭ ŝajnis, kvazaŭ la grandkoman sekvantaron.
mercisto estus la preferato. Al li ŝi donis plej ofte okazon,
elspezi monon por ŝi kaj fari al ŝi multvalorajn donacojn.
La sesan tagon, je la matenmanĝo, oni vane atendis la ju-
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nan sinjorinon kaj la grafon. Anstataŭe ĉe de la pordisto estis
letero, per kiu la grato informis la sinjorojn: li estis eksciinta, ke la sinjorino veturis al la proksima urbo por fari

aĉetojn. Li do ankaŭ veturis tien, kvazaŭ hazarde renkontos Ŝin
kaj luos ĉambrojn por la sinjoroj en «Grand Hotel» por la
sekvanta nokto. Ili bonvolu aperi tie vespere kaj tiam ekscios
kromajn detalojn.
La sinjoroj pasigis la tagon en komprenebla malkvieteco.
Posttagmeze ili veturis al la urbo kaj vespere, alvenis en
«Grand Hòtely.
Tie denove atendis

ilin letero:

non kaj akompanis Ŝin unue

dum

la grafo renkontis la sinjori-

ŝiaj aĝetoj.

Poste ili kune

tagmangis. Por la vespero li aŭetis biletojn por teatro, kaj
la nokton li pasigos kun ŝi en la Ĉambro n-ro. 28.

La

ĉambro

n-ro.

28

troviĝis

apud

la

Ĉambro

n-ro

29,

kaj la ĉambro n-ro. 29 estis unu el la tri menditaj por la
sinjoroj. Inter la n-roj 28 kaj 29 estis pordo, kiu ja estis Ŝloisita, sed kiu, tamen, forte faciligis la observadon, tiel ke la
sinjoroj, kompreneble, kuniĝis en la Ĝambro n-ro 29,

Kaj fakte: ĝirkaŭ noktmezo la grafo venis hejmen kune
kun la belulino, kaj ambaŭ kune iris en la ĉambron n-ro 28,
kiu—tion estis esplorintaj Ja sinjoroj—-estis rezervita por la
grafo

«kun

edzino».

Tre longtempe la aŭskultantoj aŭdis
de ili voĉojn. Unue laŭte—poste flustre.
non ili vidis—tra fendeto de la preskaŭ;
mita pordo de la ĉambro n-ro 29—la
laŭ

sub-brako

la

koridoro

kun

la

klare la du konatajn
Kaj la postan matenerimarkeble malfergrafon irantan brak'-

belulino.

Per

necesaj

la

bruaĵoj li estis zorginta pri tio, ke la trio en la apudaj ĉambroj ne fordormis lian leviĝon.
pa

Vespere la grafo alvenis denove en la kazino. La sinjorino
ankoraŭ ne estis reveninta, kaj la tri sinjoroj jam atendis.,
La grafo ricevis siajn dek kvin mil frankojn. Sed kiam oni
postulis, ke li rakontu, li rifuzis: «Mi estas lacega kaj enlitiĝos nun!», li diris. «Morgaŭ matene vi ekscios, kiel mi
ebligis la aferon. Bonan nokton!».
xi

Dum.

la

posta

antaŭtagmezo -la

tri sinjoroj

nur

malfacile

venkis sian miregon pri tio, kion ili eksciis:
La bela blonda sinjorino tute ne estis reveninta,

kaj

:

la
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grafo malaperis hodiaŭ plej frue per la unua vagonaro. Sed
li postlasis leteron por la tri sinjoroj, kaj tiu letero tekstis
jenc:
»Vi tri ruzuloj:
» La rimedo, per kiu mi gajnis la monon de mia veto, kos»tis al mi kvin markojn antaŭ tri jaroj kaj estas—atesto

»pri geedzigo,

malpli falsa ol mia grafa

»blondulino estas — mia edzino, kaj per
»gajnas dek kvin ĝis dudek mil frankojn
»sama maniero, nur ĉiam en alia loko...»

titolo.

la sama veto ni
Ĉiumonate laŭ la

KARL

LUDWIG

VAN

Ĉar la bela

MINOR

BEETHOVEN

En la malnova Rejn-urbo Bonn je ia bela somervespero kune sidis kvar homoj en vigla konversacio.
—Diru, avinjo — vokis la juna, meditema knabino— jkio
estas la plej bela en la mondo, kio estas la plej alta, kiun povos atingi la homo tie sur Tero ?
—La lumo! — respondis la blinda, maljuna sinjorino malZoje—, tio estasla plej bela kaj plej belega el Gio!
—Ne, la sono! — rediris la knabino—, la sono estas la plej
bela!
Si jus pensis al la kantado de patro, al la pian-fantaziaĵoj de
l' frato, kiujn ŝi Ĉiam entuziasme aŭskultis.
—Infanoj — audiĝis nun la dolĉa voĉo de la patrino—, la
plej alta sur Tero estas la amo!
La junulo, kiu ĝis tiu momento silentis, skuis nekonsente Ja
kapon:
—Sed

patrino — li vokis seniluziigite, la amo estas ja nur
revo! Mi ne volas revi, mi volas agi, patrino! Ne, la plej alta,
plej brila donaco estas la forto, la kreanta forto, kiu neniam

ĉesas!

Mi ŝatas ĝin pli alte ol lumon, sonon kaj amon. Mi povus

ĉion malhavi, sed kreantan forton mi devas havi tiom longe
kiom mi spiros! ,
La junulo, kiu parolis tiujn profetajn vortojn, estis Ludwig
van Beethoven ! Ne tre longan tempon poste, mortis lia panjo,
kaj kun $ŝi da plej bona, plej fidela amo, kiun li posedis, amo,
kiu Ĉiam klopodis, ebenigi kaj peri inter li kaj la incitiĝema patro, kiu neniam komprenis la filon.
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1770

naskiĝis la 16an de decembro

van Beethoven

Ludwig

en Bonn; li devenis el tre muzik -talenta familio. Lia avo Ludwig (belgo de Antverpeno) okupis la ŝatatan oficon de kortega
muzikestro en Bonn, lia patro Johann estis tie tenoristo de la
elektora orkestro. Li estis facil-incitebla, sed boneca viro, kiu
bedaŭrinde trinkis pli ol estis necese kaj tio maltaŭgigis lin
por praktiki sian profesion. La rilatoj inter patro kaj filo estis,
kiel ni jam menciis, ne bonaj, kaj la malĝojigaj impresoj de
lia juntempo maldolĉigis la menson de la juna Beethoven; ili

igis lin malkunul'-ema kaj li fariĝis malfacile alirebla. Ĉe sia
patro, kiu jam baldaŭ ekkonis la grandan talenton de l' knabo,

li ĝuis la unuan muzik -instruon, kiu nur celis eble plej rapidan
'evoluon de la juna talento por monprofita perlaboro. Poste liaj
instruistoj, kiuj anis al la orkestro de la patra urbo, alternis
en rapida sinsekvo. Ankoraŭ en pli postaj jaroj Beethoven plendis pri la nesufiGa muzik -instruo, kiun li ricevis en juntempo;

ankaŭ pri scienca klerigo oni ĉe li tute ne zorgis.
Kiel l1-jara infano li devis jam publike sin vidigi dum vojaĝo
al Holando; lia pianludo kaj liaj fantazioj kaŭzis hejme kaj en
fremdlando merititan sensacion. En la proksima jaro jam aperis liaj unuaj komponaĵoj presitaj. 1784 la dektrijara knabo
estis dungita kiel dua kortega orgenisto en Bonn. Tri jarojn
poste

lia

realiĝis

kordeziro

——~

li

estis

sendita

al

Vieno,

ko-

natiĝis kun Mozart kaj ĝuis kelktempe muzik-instruon ĉe li.
Post lia hejmeniĝo al Bonn lia situacio pliboniĝis. En la
kortega

orkestro

li

ludis

aldviolonon.

Dum

sia

libera

tempo

li pliperfektigis sin pri pianludo kaj komponis diligente. Sed
la vivo en Bonn tro enlimigis lin. 1792 li ree vojaĝis Vienon
dank" al grandanimeca helpo de elektoro Makso Francisko, la
frato de limperatoro Jozefo II. Majstron Mozart li bedaŭrinde ne

plu

vidis

viva,

anstataŭe

estis

permesita

al li la imstruo

de Jozefo Haydn, kiu kapablis progresigi bonege lian talenton. Lia amata Vieno estiĝis nun lia dua patrujo, en kiu li
daŭre restadis. Neniaj konsideroj ligis lin plu je la gepatra
urbo; intertempe lia patro mortis, kaj ankaŭ la princ-elektoro kaj per tio lia ofico en Bonn Ĉesis pro la malamika franca uzurpo en la lando. Nun li povis senbare kaj libere disvolviĝi.
Post

finita

studado

ĉe

Haydn

kaj

aliaj

eminentaj

instruis-

toj li estis du jarojn pli malfrue memstara. Rckomendoj kaj
lia genia talento permesis al li eniron en la plej noblan societon en Vieno. Kiel
nisto li estis akceptita

perfekta artisto, virtuozo kaj kompoper malfermitaj brakoj kaj ĉie hono-
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rata. Grandaj artist-vojaĝoj al' Praho, Dresdeno kaj Berlino
plialtigis kaj konfirmis lian famon iom post iom. Oni klopo-

dis baldaŭ

allogi

lin al Berlino,

sed li nepre

ne konsentis,

fa-

riĝi malfidela al la aŭstria Gefurbo, kie li akiris certigan kaj
estimatan oficon. Kaj nun, kiam li staris sur la supro de l' vi-

vo, trafis lin terura malfeliĉo,

turmenta

aŭdo -difekto

sin anon-

cis, kiu malebligis al li iom malproksimajn vojaĝojn, kaj kiu
iom post iom tute surdigis lin. 1809 li estis vokita al Kassel
kiel vestfalia muzikestro, sed eminentaj favorantoj, inter ili
lia. lernanto. ĉefduko Rudolfo, lin restigis per vivodaŭra rento
en Vieno. Nun la kreanta agado pli multe superis la praktikan agadon. En vintro li dediĉis sin al la societa vivo, al sia
multnombra lernant--kaj amikaro, zorgis pri la prezentado de
siaj verkoj. La tutan someron li pasigis sin retirante en proksimo de Vieno en la kamparon, entreprenante multajn promenadojn kaj komponante en la izoleco de la naturo. Kia kruela
sorto, ke li povis aŭdi la sonondojn, trafluantajn lian internon,
nur parte kaj ne klare, kiam li hejme provis pianludi tion,
kion li en la libera naturo skribis sur paperon! Sed tiu por
muzikisto preskaŭ ne superebla malhelpo estis por la potenculo ankoraŭ. pli forta instigo, agante venki sian sorton.
Krom lia sufero ankaŭ la privata malgaja situacio ĵetis
malhelajn ombrojn en lian vivon. En lia hejmo neniam. zorgis kaj ne mastrumis amplene komprenema edzino, portante
lumon kaj amon en lian malfacilan ekzistadon. Malagrablaj
skandaloj atendis lin hejme, kiujn li ja mem elvokis pro sia
nesperteco en la praktika vivo; ĉar li, bonkora kaj nobla kia

li de naturo estis, adoptis la frivolan kaj nedankeman filon
de sia mortinta frato. Tiu nevo Karlo kaj ties patrino malbonigis kaj maldolĉigis la lastajn jarojn de Beethoven. Ili per
tio atingis malbonan famon en la rememoro de tiuj, kiuj konis
kaj honoris la muzik-geniulon, sed kiuj me sukcesis instigi,
lin, ke li forĵetu la zorgojn por tiu nevo, ĉar Beethoven nekompreneble amis lin tutkore.
La 27an de marto 1827-a mortis Beethoven post grava
sufero en 57a vivojaro. Li postlasis krom multaj nepresitai
verkoj 138 presitajn: 9 simfoniojn, inter ili la faman gan kun
la finfioro pri la «kanto al la ĝojo» de Schiller — koncertojn
— kordinstrumentajn kvartedojn — oratoriojn — muzikon por
«Egmont» de Goethe — multajn piansonatojn kaj sian solan
operon «Fidelio», kiu prikantas la neŝanĝeblan fidelecon de
la virino.
Lin mem nur pasante tuŝis senteca virina amo cn. ideala
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formo. Ni memoru Ĉi-tie je la granda, tre talenta kantistino Wilhelmine Schroeder, al kiu post longa kontraŭstaro fine
estis permesite, kanti la rolon de Leonore en lia opero.
Anime plej proksime staris ĝe Beethoven certe Therese
Brunswick, la hungara ĝrafino, kiu jam kiel 14 jara knabino
dum. mallonga tempo estis lia lernantino. Tia muzik-leciono,
kiun ricevis Therese Brunswick samtempe kun sia fratino
Karlino kaj dum kiu la patrino de la junaj fratinoj Ĉiam ĉeestis, daŭris ofte 5-6 horojn. La amikeco, kiu ligis la majstron kun la grafa familio, evidentiĝis daŭra. Ĉiam denove
li estis invitita kiel gasto en la grafajn kastelojn kaj li skribis
la belan kanton: «Mi pensas al vi» en la albumon de la fratinoj. Okaze de pli malfrua revido li dediĉis al la grafino Therese sian. faman Fis-dur-sonaton. En la postlasaĵo de Beethoven oni trovis bildon „de ŝi kun la surskribo: «Al la fenome-

na geniulo -— al la granda artisto — dl la bona homo, de T.
B.» 'Tiu bildo apartenas nun al la plej valoraj trezoroj de la
unuiĝo «Bcethovenhaus» en Bonn. Therese Brunswick ankaŭ

restis needziniĝinta kaj poste sin tute dediĉis al socialaj bon-

faroj. La verkojn de Beethoven ŝi ankoraŭ kiel 70 jarulino prezentis kun juneca entuziasmo.
«Mozart lernis de Haydn, Beethoven de ambaŭ, sed poste»,
diras la arthistoriisto Ch. Ceser, li mem trabatis al si la vo-

jon. Estas en Beethoven titana aspirado kaj celado, kiu nin
preskaŭ demone kuntiras. Se la menso, lacigita per la flugo,

mallevigas al la Tero,
na esteco kvietiĝas en

doloro, ke la animo
ĝi kontraŭstaras
surtera

vivo! »

kun

la kontraŭdiro de nia fina kaj senfitiom pura elegio, en tiom nobla, virta

fortiĝas kaj ekenergiiĝas al nova ago kaj
Ĉiela ĝojo

al la eraro kaj konfuzo

de la

La majstroverkojn de Beethoven kapablas elĉerpi nur perfekta artisto. Ili postulas altan komprenon, taŭgan studadon

kaj

specialan

talenton,

kaj

kaj

pliriĉigos

sian vivon.

oni

ne ĝuu

ilin senrespekte

kaj

diletante. Kiu trovas okazon, ĝui la verkojn de Beethoven artiste prezentataj en preĝejo, koncertejo kaj teatro, tiu sentos
interne plej puran ĝojon, altiĝon kaj edifon kaj plibeligos
MARIA

Premiita

en

Vendrell.

SCHOTTL
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Esperanto-sigelmarkoj en 12 lingvoj. Sigelmarkoj
kun propagandoteksto en la lingvoj angla, Celia, Esperanta,
franca, germana, hispana, hungara, itala, nederlanda, pola, serbo-kroata kaj sveda. Trikolore presitaj. Ĉiu lingvo en aliaj koloroj. En folioj po ok markoj temantaj pri radio, trafikoj transoceana, aviada, fervoja kaj aŭtomobila „sporto, turismo kaj interna komerco. La tekstoj rilatas kun. rilataj vinjetoj. 10 folioj (80 markoj) de unu lingvo kostas germ. mk. 0,55 100 folioj kostas germ. mk. 4,40, inkl. sendkostoj. Eldonejo «Heroldo de Esperanto».
Huru

leder

man

fortsattningskurser

i

Es-

peranto?
(Kiel oni gvidas daŭrigajn kursojn
en Esperanto ?) Einar Dahl:
Gvidilo por studgvidantoj. Numero 1 en la serio: Helplibroj de Sveda EsperantoFederacio. Eldonis Eld. Soc. Esperanto, Stockholm. 40 paĝg.,
I2X 18,5 em. Prezo:
sved. kr.
1:-.
Sveda Esperanto-Federacio komencis

eldonigi serion de
praktikaj helplibroj por la organiza laboro. La unua libro pritraktas la organizon kaj la gvidon de daŭrigaj kursoj. Tiaj
kursoj ofte ne havas la sukceson deziratan kaj tre ofte okazas, ,
ke. post fino de multnombre vizitata kurso por komencantoj
ne multaj kursanoj daŭrigas la studadon kaj sufiĉe ellernas la
lingvon. Bone organizitaj kaj lerte gvidataj daŭrigaj kursoj havas tre grandan signifon por la konstanta progreso de
nia movado.

Car la organizo

tas verkita

de kursoj varias laŭ la landoj, la libro es-

em la sveda

lingvo.

La librojn de la serio rajtas aĉeti je duona prezo la anoj
de Sveda Esperanto-Federacio. Sendube la starigo de tiu
serio montriĝos tre valora por la Federacio el pli ol unu vid-

punkto.
La

Esperanto-Klubo,

de

Emfrid

Malmgren.

paĝ. Eldonis Eldona Societo Esperanto s. p. r.,
Svedlando. Prezo 1 sved. kr.
La rapida evoluo de la Esperanto-movado en
Ĉiel estas konstatebla. Sveda Esperanto- Federacio
sveda Eldona Societo Esperanto povas raporti
sukcesoj en la jaro 1933. Kaj ĉiuj por la ĝencrala
cesaj detaloj ŝajnas samgrade disvolviĝi. Unu el

48

Stockholm,

Svedlando
same kiel
pri gravaj
evoluo nela gvidan.
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movado

estas

Ernfrid

Esperanto-Federacio,

Esperanto-Klubo»

kajn Esperanto-grupojn.
La libro — uzebla ne

celis

plifortigi

kaj

kiu

Malmgren,
per

la

pliaktivigi

se-

libro

la lo-

nur en Svedlando sed en tuta Esperantolando — ne nur donas konsilojn pri fondo de Esperanto-klubo, sed antaŭ Ĉio ĝi prezentas utilajn proponojn
por la kluba vivo. Ofte montrigas malfacilaĵoj en novaj

kluboj — sed ankaŭ en malnovaj! — aranĝi la laboron de
la klubo en amuza sed samtempe rezultoriĉa maniero. Por
ĉiuj la libro estas valora. Sufiĉas tie ĉi mencii, ke la enhavo
temas pri fondo de klubo, funkciuloj, internaj kaj publikaj
taskoj, modelo de protokolo kaj Esperanto-biblioteko. Krom
tio.

stenografiita

rate kiel aranĝi.

referato

de

tuta

klubkunveno

Entute «La Esperanto-Klubo»
ideoj por la esperantistaro.

estas

vera

montras

fonto

de

aku-

bonaj

«Lingva
kvaronhoro».
Lingvaj problemoj traktitaj kaj klarigitaj de P. Nylen. (En sveda lingvo).
La Stokholma Esperantogrupo de kelkaj jaroj praktikis

ĉe

siaj

kunvenoj

«lingvan

kvaronhoron»,

kiam

ĝia

lingva

spertulo, membro de Lingva
Komitato kaj vicprezidanto de la
Akademio Paul Nylĉn klarigis problemon, kiu povas doni
malfacilaĵon al la nelertaj esperantistoj. Tiuj lingvaj kvaronhoroj estas tre Ŝatataj, kaj sinjoro Nylen nun kolektis
kelkajn el siaj temoj kaj lia libreto cstas envicigita en la

serio de Sveda Esperanto-Federacio, kiu trovis plej var:
man akcepton. La deziro de la verkinto kaj la eldonintoj estas, kc la libro instigu al la grupoj Ĝie en la lando (kaj sen
la

tuta

mondo)

sekvi

la ekzemplon

donitan..

Betlehem.

Selma

Krome,

la libro

estas tre valora por studantoj de la lingvo sed precipe por la
kursgvidantoj, kiuj sentas bezonon de helpo je klarigo de
certaj detaloj kaj bezonas por tio bonajn. ekzemplojn.

La

Soc.

infanoj

Esperanto,

Unu

de

Stockholm.

Prezo;

el al plej alte taksataj

sved.

verkoj

kr.

Lagerlof.
o:75.

de la sveda

Eld.

verkistino

Selma Lagerlof estas Kristlegendoj. Ĉar la sveda esperantoeldonejo havas la intencon en la unua vico eldoni kelkajn aliajn

el ĝiaj verkoj, ĝi elektis unu el la plej belaj legendoj kaj aperigis ĝin aparte.
La infanoj de Betlehem estas delikata kaj kortuŝa rakonto
pri la venko de bono super malbono.
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IĝI

KRONIKO

Vendrell. —En
la
Eunveno
lastatempe okazinta
de
la grupo «Frateco» oni elektis la jenan komitaton: prezidanto:

Francesc

sekretario,

Solĉ;

Josep

M.s

sekretariino,

Riera;

F-ino.

kasisto,

Anna

Anaclet

Ferrer;

Bergĉs;

vic-

biblio-

tekistino, F-ino. Maria Martorell; voĉdonantoj, Josep Urpi
kaj Josep Ferrer. Oni decidis esprimi la kondolencon de la
Grupo pro la morto de la honorinda Vendrellano, gloro de

Katalunujo, Jaume Camner, eksministro de la Respubliko. La
grupo esprimis sian gojon pro la apero de la gramatiko de
Esperanto
«Curs Complet» de Jaume Grau Casas, eldono
decidita en la lasta Kongreso de K. E. F. okazinta en tiu

Ĝ vilaĝo.
Kyursoj kontentige

okazas en la sidejo de la Grupo
kooperativo «La Reforma». Tiu Ĝi lasta disvolviĝas
aŭspicoj de la Kultura Fako de la Kooperativo.

kaj en
sub la

publikigis propaganLa Propaganda Fako de «Frateco»
dartikolojn en gazetoj de Tarragona, Reus, Valls, Vilafran-

ca kaj en la lokaj ĵurnaloj de Vendrell.
La Ekskursa Fako de Ja nomita grupo preparas ekskursojn al diversaj lokoj kun la celo havigi al la grupanoj amu. zajn kaj samtempe edukajn festojn, Ankaŭ oni intencas or-

ganizi iun amuzan

delegito.

vesperon

en la grupejo.

— Jaume

Marce,

Vic. — Pro la neapero de ĵurmalo «Diari de Vic», sur
kies pagoj Ĉiusabate aperadis dum 68 sinsekvaj semajnoj
tutkolona rubriko «Esperanto arreu del mon», oni sukcesis
daŭrigi la saman propagandon sur la paĝoj de «Gazeta de
Vich». La teksto, Ĉiam interesa, raportas la Cefajn tutmondajn esperantajn okazintaĵojn.
En la sidejo de Esperanto Grupo Vic komencigis nova
kurso

prenas

sub

la gvido

Ĉirkaŭ

de

dudek

—
Barcelona.En

la

vicprezidanto

gejunuloj,

la sidejo

de

la

la

plimulto

de

Paco

kaj

Grupo.

nove

Amo

Parto-

varbitaj.
komen-

ciĝis la unuan de oktobro nova kurso sub la gvido de s-no. S.

Alberich. Partoprenas gin tridek-ses novaj gelernantoj. La
ekskursoj kaj vesperfestoj, kiujn ofte organizas la sama societo, altiras multajn vizitantojn kaj Ĉiam regas granda fcr-

voro kaj entuziasmo.

La vigla societo Nova Sento komencis novajn kursojn la
14-an de novembro. La unuagrada estas gvidata de s-no Ra-
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mon Punti kaj la daŭriga de s-no. Francesc Gimenez. Multaj
ekskursoj kaj vizitoj altiras la societanojn, kiuj konstante
batalas por la afero.

INTERNACIA
La

dono

semajna

kaj

ĝis

ĴURNALO
ĵurnalo

nun

ENKONDUKAS

«European

redaktata

ESPERANTON

Herald»

en

la

eldonata en Lon-

angla,

germana,

franca,

hispana kaj itala lingvoj, decidis aldoni Esperanton al la
lingvaro uzata. La Esperanta sekcio naskiĝos kun la numero
de 28 septembro, kaj redaktos ĝin S-ro. Fred Wadham,

L. K. Brita ĉefdelegito de U. E. A.
La enhavo de la ĵurnalo estas interesa

por ĉiu Esperantisto, kaj lingvostudantoj trovos gin. tre utila. La Esperantan
sekcion oni daŭrigos nur, se montriĝos intereso flanke de
samideanoj. Okaze de forta subteno, oni pligrandigos: la Esperantan

parton.

«European

Herald»

preskaŭ ĉiuj landoj.

respondkuponon

rald»,

110

Fleet

estas

vendata

Tiuj, kiuj ne

(poŝtan

Street,

aŭ de

U.

London,

de

gazetvendistoj

sukcesas

ĝin aĉeti, sendu

E. A.) al «European
E.

en

C.-4.

He-

Artemi Barba mortis. La 21-an de
kataluna kunbatalanto forlasis nin por
koro ni Ĉeestis la funebran ceremonion,
taj esperantistoj kaj multaj amikoj de
estis granda idealisto kaj en Esperanto

oktobro la malnova
eterne. Kun premita
kiun partoprenis mulla malaperinto. Barba
li vidis nur la sank-

tuziasmo

en

tan. flamon de la interna ideo kaj. por ĝi li domis sin kun enĈiam

freŝa.

Longe

li batalis

la vicoj de la so-

cielo Paco kaj Amo kaj en la lasta tempo en tiuj de Nova
Sento. Li gvidis kursojn kaj, faris multajn paroladojn. Neniel mi povos anstataŭi lin.
Al lia malfeliĉa edzino kaj liaj infanoj, kiuj perdis grandan gvidanton,
lencon.

plenkore

ni

esprimas

ETC KOT

Impremta

uLa Renaixença,

VII

Xuclà,

nian

profundan

ELL TCE

13 - Barcelona

EE

kondo-

EE
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Organo
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Una

data:

Un
Un

FLORAJ

FEDERACIO
LUDOJ

9 juny

1935

lloc: RIPOLL

esdeveniment:
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JANUARO-FEBRUARO

1985

ALAR

N-ROJ

Esp

212-213

Hi ha una manera indirecta de protegir la

FEDERACIO

ESPERANTISTA

CATALANA:

Comprar les coses que ella patrocina.

Kataluna Antologio
(segona edició)

Antologia de poetes i prosistes catalans en
pagines

Esperanto. - 416
10 pessetes.

de text. - Preu:

Primer Manual de la Llengua
Auxiliar Internacional Esperanto
Edició de 4.000 llibrets al preu de 25 cèntims exemplar.
- Comandes des de 25 exemplars, 202/, de descompte.

Zamenhof-disko

Disc fonografic amb la veu del Mestre, impressionada amb motiu del 5.: Congrés
Universal d'Esperanto a Barcelona 1909.

L'únic disc al món

que guarda la veu de

l'autor de l'esperanto. (Esgotat)

Curs

Complet

de la Llengua Auxiliar

Internacional Esperanto

per Jaume Grau Casas. Gramàtica i Vocabulari Esperanto- Català, 170 pàgines. Preu:
5:50 ptes. Descomptes als grups i revenedors.
Adreceu-vos

CARRER

VALENCIA,

a
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-
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JANUARO-FEBRUARO

1935

N-ROJ
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212-213
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Valencia,

3 pesetoj
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OFICIALA
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245 - BARCELONA

ANGULO

eldonoj

Lastan septembron, dank'al la financa helpo de kelkaj amikoj de K. E. F. ni povis publikigi la katalunan gramatikon de

Jaume Grau Casas «Curs Complet». Tiu verko solvis la unuavican problemon de niaj propagandistoj, kiuj longe batalis por
la akiro de taŭga kursmaterialo. Ni ne pretendas, ke la problemo ricevis plenan solvon, por kio mankas ankoraŭ vortaroj,
propagandiloj kaj praktika libro por kursdaŭrigoj. Tiu komplementa materialo povos elveni, se nia eldonita gramatiko
trovos vastan subtenon kaj multan aĉeton. Tial la plej efika
kunlaboro en tiu grava ĝenerala tasko estas en la mano de ĉiu
esperantisto kaj precipe en tiu de la grupoj: uzu kaj diskonigu la «Curs Complet».

Alia eldonaĵo de K. E. F. postulanta baldaŭan elĉerpiĝon
estas «Primer Manual», kiu pro sia malalta prezo estas tre
taŭga por disdonado okaze de prelegoj kaj propagandkunvenoj. Niaj propagandistoj ne forgesu tiun. broŝureton sur kies
pagoj reliefiĝas la simpleco de nia lingvo, tiel alloga por tiuj
personoj, kiuj simpatias al la ideo de lingvo internacia.
Intertempe

preparas

nia

Eldona

la eldonon

post kelka tempo
ni povos bavigi

de

Fako,

interkonsente

«Kataluna

ŝlosilo».

kun

Ni

U.

E.

esperas,

AL,

ke

tiu projekto estos fakto. En baldaŭa tempo
al la kataluna esperantistaro tiun valoran
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brosureton je tre malalta prezo. Jen vasta horizonto sur la
propaganda kampo. lom da helpo venu al ni de Ĉiu flanko kaj
la tuta afero glate disvolviĝos.
Speciala

Kun

por

kurso

granda

sukceso

kurso organizita de K.

profesoroj

komencigis

E.

la dek-duan

de januaro

la

F. kun la celo havigi al nia enlan-

da movado pli grandan nombron da profesoroj de Esperanto.
Sub la gvido de profesoro Delfi Dalmau. L. K. dudek-kvin
esperantistoj daŭrigas siajn studojn. kaj espereble la plimulto
sukcesos profesorigi. Kiuj vidas en Esperanto nur tempopasigilon, tiuj povos konstati, ke ĝi estas fonto de altnivela kul
turo, kiu malkovras la sekretojn de nacia lingvo kaj konigas
la trezorojn de artefarita lingvo.
La kurseto daŭros gis
la fino de marto proksimume.
Hor DO
de I, ES:
Se unu el la unuaj devoj de la esperantistoj estas subteni la
landan Asocion, la dua sendube estas subteni la Universalan.
R. E. F. havis Ĉiam plej amikajn rilatojn kun U. E. A. sed
nun, post la Interkonsento de Kolonjo, U. E. A. estas K. E.

F. mem, ĝi estas antaŭ la mondo la plej alta reprezentanto de
nia movado. U. E. A. havas antaŭ si tre malfacilan vojon.
al kiu kondukis gin la antaŭa konstanta deficito kaj la suferata tutmonda krizo. Ni havas la devon meti for de ĝia vojo
la multajn trabojn barantajn ĝin. Ĉiu nova aktiva membro
forigas unu trabon. Ni havas la moralan devon helpi la unuan
esperantistan instancon en tiu ĉi speciala kriza situacio. Niaj
membroj estas petataj farigi aktivaj membroj de U. E. A. Per
tio ili pruvos sian amon al nia movado kaj la deziron alporti
sian ŝtonon
Grava

por la rekonstruo.

akcidento

de

la

Direktoro

de

UEA

Depost la Kongreso de Stokholmo la Direktoro
Sro. Robert Kreuz, estas ege okupita pri'la plena

de U EA,
reorganizo

kun

Sro. Kreuz

interna

de

UEA

la Estraro

de

kaj

U E-A.

de

ĝia

Sekve

Centra

Oficejo,

en

de trostreĝa laboro

kunlaboro

malsanigis grave pro nerv-akcidento
surstrate, irante hejmen. de la oficejo tre malfrue. Post tri malfacilaj tagoj li estas nun ekster danĝero, sed devigita resti en lito por restarigo. Li jam statas pli bone, cetere laŭpove direktas la ĉefajn
aferojn el la lito. Li mem esperas, post nelonge denove plenc
plenumi sian gigantan laboron.
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Un $reu error
No hi ha dubte que la llengua internacional Esperanto éstà
en vigílies d'imposar-se.
No podríem dir com ni de quina manera serà: però tots els

símptomes, totes les noves que ens arriben de pertot arreu fan
creure que aviat prendrà un gran increment, el qual s'accele-

rara o s'endarrerira segons la forma d'endegar la seva propaganda.
L'aspecte simptomàtic actualment més important és la part
directa que les autoritats prenen en el foment de l'Esperanto
als paisos asiàtics i als orientals i septentrionals d'Europa.
Fóra un gran què per a l'Esperantó i, per tant, per a la humanitat, que els governs de tots els Estats es decidissin d'una
vegada a deixar el pas lliure a un dels més grans progressos
per a la felicitat dels homes, en el temps i en l'espai: però
si els governants no es decideixen a fer-ho, si s'hi oposen o
li fan el buit, aleshores que no es gloriegin des de l'alt seti en.

què el talent, la sort o el favor els ha collocat, quan el poble,
en un dels moments d'immensa inspiració de què de tant en
tant dóna proves, prengui pel seu compte la implantació de
l'Esperanto i exigeixi el seu ensenyament a totes les Escoles
on van els seus fills.
Hem dit que l'Esperanto és un dels més grans progressos
humanitat

de

la

va

permetre

i no

ho

hem

dit

en

va.

Recordeu,

sinó,

la

d'Amèrica i d'Occeania, per
importància del descobriment
què va augmentar el volum de la humanitat coneguda: recordeu quan Champolion va trobar la clau per a desxifrar els
jeroglífics egipcis
en llegir la pedra de Roseta, la qual cosa
a les

actuals

generacions

conèixer

altres genera-

cions mortes i enterament oblidades,
recordeu, encara, l'invent
de Gutemberg, en virtut del qual el pensament humà va poder
multiplicar-se i fou possible que les especulacions de la ciència
esdevinguessin assequibles al poble. Doncs bé, aquests grans
descobriments històrics,
que Flammarion va qualificar de genesíacs, no són altra cosa, socialment parlant, que els precursors de Vobra genial del Dr. Zamenhof, de la mateixa mantra
que les ones hertzianes'56n les precursores de l'invent de
Marconi.
Què en trauria la humanitat d'engrandir-se, de conĉixer
el seu passat històric i que avui hi hagués més savis: que
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ahir, si els membres d'aquesta humanitat es captinguessin com
1
forasters P
gI que diríem, si les empreses industrialsi científiques no
haguessin divulgat la telegrafia sense fils i la radiotelefonia,
de l'actitud passiva de les autoritats, que no han fet res més
que aprofitar-se'n, de la mateixa manera, que demà s'aprofitaran de l'EsperantoP
Un fet inqiestionable és que els governants, davant d'una in"
novació transcendental, en general resten passius, que les entitats científiques i industrials unes vegades s'interessen. i d'altres no per la ràpida efectivitat d'un progrés, doncs, quan no
ho fa ningú més, no queda altre remei que fer-ho el poble.
1 el poble ho fa sempre en un moment d'inspiració. I aquest
moment d'inspiració sempre és l'obra dels capdavanters d'un
progrés.
Es per això, que avui volem cridar l'atenció dels actuals €sperantistes per tal d'ajudar-los en la seva comesa, aclarint
la incògnita de la dissortada questió que un gran talent, però
o

ofuscat

megalomaníac

ambiciós,

o

va

plantejar

ja des

començament de la vida pública de l'Esperanto.
L'Esperanto nomes es una lengua? Si? No?
Si girem l'esguard als paisòs que han estat oprimits,

del

i és

un fet innegable que l'opressor sempre imposa la seva llengua
(quan no ho fa és que deixa d'ésser opressor, és que vol
ésser amic), veurem com, en redreçar-se i depurar-se les
llengúes

lades

vernacles,

de

bell

un per un,

i cerquen,

començament

els substituts

es

troben

dels mots

com

eixa-

intrusos

però del moment que el poble, lliure del jou i de la imposició

d'una
llengua forastera,
la seva llengua, ja no

sent com a poble i pensa amb
tè mecessitat d'emprar els esmen-

tats substituts ni els calcs dels girs de llenguatge que també
s'havien introduit i, en canvi, presenta una riquesa sintàctica
ben característica i exclusiva. En el primer cas aquell poble,

al qual havia estat imposada una altra llengua, conserva encara
aquella llengua amb un segon joc de paraules, en el segon,
ja té la llengua pròpia, bén diferent de totes les altres. I és
que

la llengua

és

la resultant

ler d'un poble. Amb uns
pontània de l'ànima lliure
Si una llengua vernacla
i mo L'expressió de la part

del

pensar,

del

sentir

i del

vo-

altres mots: £s la manifestacio esdet poble.
natural no fos mes que una llengua.
mental de la idiosincràsia d'un po-

ble, amb la més gran facilitat s'assimilaria una Hengua forasHom no hauria de fer més que canviar uns
tera qualsevol,

197

ESPERANTISTO

KATALUNA

mots per uns altres i tot seguit es faria entendre. Però la realitat és ben altra, perquè a cada poble que parla una llengua
diferent també li correspon una idiosincràsia diferent. Ací radica la dificultat de trobar substituts dels mots quan un hom
pensant i sentint amb la idiosincràsia del seu poble vol parlar
amb la llengua d'un altre.
Vegem ara què passaria si l'Esperanto només fos una llengua i no, com reiteradament digué el seu autor, un nou sentiment que havia d'agermanar els homes, fent que es consideressin com a tals i no solament com a francesos, italians, espanyols,

etc.

i Qui dubta, en el cas de considerar l'Esperanto només com
una llengua, que cada individu o cada poble tindria cura d'espigolar de l'Esperanto tots els mots equivalents als de la seva
parla i que els ordenaria de la mateixa manera com en tenia
el costum£
i Què passaria, suposant que tots els pobles hi trobessin
aquells mots equivalents, quan tothom parlĉs l'Esperanto?
Doncs passaria que cada poble s'hauria fet un segon joc de
paraules i, encara que minvades, es trobaria amb les mateixes
dificultats que abans en parlar amb un estranger.
Però en aprendre l'Esperanto sorgeix una dificultat natural: hom no hi troba els substituts a tots els mots de la
llengua nadiua. I, oh. paradoxal: els bons esperantistes s'entenen perfectament i poden expressar mil matisos del pensament i una infinitat d'idees que no expressarien amb llur
llengua.
I és que l'Esperanto no és solament una llengua, és també

una

idiosincràsia:

és

el

sentiment

de

l'harmonia

social,

és

un sentiment de germanor i de pau que el caracteritza i que
no podrà mancar-li, perquè, altrament, no prosperaria.
Estan en un greu error, doncs, els qui s'entesten en el fet
que l'Esperanto només és una llengua, perquè negar-li una idiosincràsia i una espiritualitat és negar-li l'ànima, és negar-li
la vida.
l aquesta espiritualitat, precisament, serà la que inspirarà
el poble en una de les seves més grans gestes.
SAMUEL
Barcelona,

6-1-1935.

ROCA

1

RODO

INFORMOJ

KONGRESAJ

El

La Organiza Komitato en Ripoll, sub
la gvido de nia fervora samideano Antoni Planas, daŭrigas sian taskon por
havigi al la kataluna esperantistaro sukcesan Kongreson. Ni estas certaj, ke
nia XVII estos nova brila festo de la kaXATALUNA
RANTO KONGRESO
esperantistoj, kiuj novafoje haj
taluna
[RIPOLI-9-10:11-JUNIO-1935.
vos okazon konstati kiel entuziasme kaj
fervore laboras miaj kunbatalantoj cn ĉiuj katalunaj lokoj.
Interkonsente kun la komitato de K, E. F. la Organiza Kokunmetis

mitato

kongresprogramon.

provizoran

la jenan

Dimanĉon, la 9-an de junio: Matene, je la 11-a, alveno dz:
la gekongresanoj, akcepto ĉe la Urbdomo kaj Malfermo d= la
Kongreso. Posttagmeze, je la 4-a, Solenaj Floraj Ludoj. Nokte,

Balo.

Lundon, la ro-an de junio: Vizito al la ĉefaj historiaj
monumentoj, laborkunsido kaj fermo de la Kongreso. Oficiala
Festeno.

Posttagmeze:

Mardon:

Se

per

Koncerto,

dancoj

kaj

teatraĵo.

Ekskursoj.

si

mem

la

programo

ne

estus

alloga,

rememoru,

unua

grafo- reĝo

ke Ripoll sidas en unu el la plej belaj katalunaj regionoj,
kie la naturo verŝis sian tutan majeston kaj belecon. Altaj
montoj ĉirkaŭ ĝi, kun antikvaj kasteloj, kiuj parolas pri malnovaj epizodoj el nia historio, kaj super ĉio la fama Monaliejo

de

Sankta

fondita

Mario,

de

Guifrĉ

I,

Katalunujo, kies artvaloro. estas ekster
Niaj proksimaj numeroj de KATALUNA

la

kalkulebleco.
ESPERANTISTO

hahotelprezoj,
vigos al vi diversajn informojn pri vojag—Haj
cetere tre malaltaj. Ni estas certaj, ke la nunjara kongreso de la katalunaj esperantistoj superos je ĉiuj vidpunktoj

ĉiujn antaŭajn.
ziasmo de niaj

amas

Por tio ni kalkulas je la neelĉerpebla entukunbatalantoj, kiuj novafoje pruvos kiom ili

la esperanton.

Ni konstante propagandu por la sukceso de nia XVII!

XXVII
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UNIVERSALA KONGRESO
DE ESPERANTO

La 26-a Universala Kongreso de Esperanto en Stockholm
unuanime kaj entuziasme akceptis la inviton de Itala Esperanto- Federacio okazigi la 27-an en Roma en aŭgusto 1935.
Patronado. Jam la potenca Asocio «Touring Club Italiano»
bonvolis akcepti eniri la Patronadan
Komitaton.
Tiu
granda Asocio estas jam simpatie konata inter la tutmondaj
esperantistoj pro la belega traduko de la gvidlibro Milano kaj
Lago de Lombardio.

Loka

Kongresa

aranĝoj

en

pluraj

Komitato.
urboj,

kaj

Tial ke, krom
la

tuta

la ĉefaj Kongres-

organizo

(Universala

Kongreso- “Somera Universitato —-Kongresa Krozado al Afriko) havos nacian amplekson, la LKK konsistos el la Direkta
Komitato de Itala Esperanto- Federacio mem, plus aliaj memi-

broj el la
el la ĉefa

Nacia Komitato
Kongres-urbo.

de

Itala

Esperanto-Federacio

kaj

Organiza Oficejo. Estos Organiza Oficejo de la 27-a: «Esperanto-Centro ltala», sidejo de IEF kaj centro de la itala
Esperanto-movado.
— Ĉiun korespondaĵon, dokumenton, kaj
monsendon koncernantan la Kongreson bonvolu adresi nur Zl;

Esperanto-Centro

lano. (Italujo).
Postĉeka konto:

Itala, Galleria Vittorio

Emanuele

92, Mi-

Esperanto-Centro Itala, Milano, N. 3.18715.

Kotizoj: Baza kotizo por aliĝo: Liroj roo.—Estas konsentitaj favor-kotizoj por familianoj kaj junuloj, detale montritaj en la aliĝilo. Granda rabato por fruaj aligoj, maks. 30 06.
Datoj de la Kongreso.

Aranĝoj:

Jen la ĉefaj

tagoj de la Kongresaj

En. Firenze: 3 aŭg. 1935, malfermo de la Somera Universitato.
En Roma: 5 aŭg. 1935, Solena Malfermo de la Kongreso.
En Roma: 7 aŭg. 1935, ĉefaj kaj fakaj kunsidoj, Intcr-

nacia

balo.

A

En Napoli: 9 aŭg. 1935, Granda Kongresa Ekskurso.
En Napoli: Io aŭg. 1935. Fermo de la Kongreso. — Komenco de la Kongresa Krozado al Afriko.
17 aŭg. 1935, fino de la Kongresa Krozado.
En Genova:
— Fermo de la Somera Universitato.
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EN LA PRAKTIKON!

Facile tion deziri, diri kaj peti. Sed malpli facile tion
efektivigi.
Dum
la Viena Konferenco, teknikistoj priparolis, pristu= la aferon. Ciuj disiris firme celante klopodi por efektivi. Sed bedaŭrinde JIN aferoj devas maturigi, kaj bonaj kon-

die

j estas necesaj,

turiĝo,
ran

Do

kaj

lavi oraj

ĉefe por ke ĝi

la unua

atmosferon.

agado
Sen

de

tia

cirkonstancoj

okazu

ni

necesas,

por

estas

okazigi

rapide kaj

efektivigota

atmosfero,

Ministro

andoj
ne

tiu ma-

favo-

konsentas,

Direktoro de Entrepreno ankaŭ ne; ec petontoj ne kuraĝos
peti, se ili antaŭsentas ke ili petos en dezerto.
Por okazigi favoran atmosferon la geesperantistoj devas

esti

tiel

kuragaj

kiel

sagaj.

Kuragaj

uzi

kaj

klarigi

Espe-

ranton ciam, kiam tio estas nun eble pere de niaj organizoj:
konante ilin, partoprenante ilin kaj utiligante ilin. Saĝaj ne

troigi, ne mensogi. Hodiaŭ ni ne
peranto
povas
jam
multe
util.

de

tojn,

niaj
k

enlandaj kaj
Antaŭe

ni

interlandaj

ne

bezonis

bezonas troigi, ĉar vere Esse ni profitas
la servojn

Organizaĵoj,

mensogi,

librojn, gaze-

ĉar Esperanto

ĉiam

estis mirinda lingva solvo kaj noblega nova sento, Neniam
mensogo aŭ simpla troigo estas necesaj. sed “kontraŭe. ili
ciam estas maldecaj. Afero estas bona aŭ ne; se ĝi estas mal-

hona
la

ni ne devas propagandi

veron

ĝin.

Se ĝi estas bona suficas diri

Se «esperantisto estas profesoro, ekzemple, plej bone efikos
per seriozaj aludoj al la reguleco de Esperanto. Se li estas
komercisto, li uzu laŭeble plej ofte Esperanton por informoj.
Se l. estas verkisto, li utiligu, la naciajn antologiojn en Esperanto, la mirindajn tradukojn el famaj verkistoj Racine, Dante, Goethe, k. c. Ĉiuokaze li povas legi Esperantan gazeton
au

libron,

kiel

ordinaran

informilon

aŭ

plaĉilon.

Antaŭ

kel-

kaj tagoj en interparolado, ni estis kvar altlernejaj profesoroj.
Ĉiuj eldiris ke estas neeble certiĝi kaj senpartie opinii, pri la
nuna stato de Ruslando. Unu el ili asertis ke ne konante
la rusan lingvon estas senutile iri al tiu lando por intima informiĝado. Tiam mi respondis ke se mi havus tempon kaj monon, nesciante rusan lingvon, mi povus intime esplori la
staton de tiu proletarreĝima landego. Miaj kolegoj iom miris pri mia aserto. Mi aldiris ke per Esperanto oni povas interparoladi,

E

EIE

fratece interbabiladi.

E

E

kun

senfine

da rusoj.

Tio pen-

e
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sigis al tiuj kolegoj pri utileco de Esperanto. Post tiu aludo,
kiam oni proponos al ili lernigadon de Esperanto en ties respektivan lernejon, ili ne tiel seninterese kaj senscie respondos
pri enprogramigo de Esperanto.
Unuvorte,

ni profitu

ĉiun

okazon

utili

al

la

internacia

ling-

vo kaj ĝin utiligi. La amasoj ofte nur interesiĝas pri tio,
kio aperas fila, tuj profitiga. Kaj ne malofte ministro, direktoro kaj ceteraj altranguloj estas, spirite, simplaj „amasanoj.
Nek iluziiĝo, nek seniluziiĝo!
Ni ne povas ŝanĝi per nia

nura deziro la mondon,

la kutimon,

la direkton de Ciuj

aferoj.

Sed ni devas esti certaj ke ni povas multe influi per konstanta
ekzempla agado.

Sukcesan frapon ni povas certigi nur tiam, kiam frukto
jam bone naturigis por nia celo. Antaŭtempa frapo ofte malsukcesigas !
Nuntempe ni povas kaj devas konstante agadi per kreado
de favora atmosfero. Sed ankaŭ
kiam okazo estas favora!

ni

devas

kuraĝi

DELFÍ

frapi

ĉiam,

DALMAU

Leo Belmont kaj lia duonjarcenta literatura
agado
Leo

Kun

Belmont!

granda

estimo

kaj

profunda

sento mi elparolas

la no-

mon de tiu ĉi homo, batalanta kuraĝe la tutan vivon kontraŭ
ĉiuj malnobleco kaj perforto, defendanta Ĉiun progreson kaj
liberecon, iranta ĉiam la vojon de vero kaj justeco...

Kun admiro mi rigardas lin, kiu
kaj multaj doloraj travivaĵoj neniam

malgraŭ malfacila sorto
malfideligis al siaj kon-

vinkoj kaj idealoj, kvankam sur sia vojo li, sentas sin
soleca.
Kun dankemo mi pensas pri li, kiu pliriĉigis la polan

ofte

literaturon per pli ol cent verkoj, kiu alparolis la polan publikon
per centoj da poemoj, kiu klarigis multajn diversajn filozofiajn kaj sociajn problemojn per amaso da prelegoj.

Poeto, novel--kaj romanverkisto, humoristo, satiristo, tradukisto,
publicisto, oratoro, konanto
de la franca, germana

kaj

rusa

literaturoj, advokato,

gresidealoj,

esperantisto—jen

liberpensulo,

bildo

de

tin

batalanto

ĉi

homo,

de

pro-

pri kiu
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la fama pola scienculo, prof. lgnacy Radlinski, diris: «Se
lentojn, kiujn posedas la riĉega naturo de Belmont, dividi
ni povus inter dek homojn, ni havus je dek eminentaj verkis-

toj pli en multaj sferoj».
Li naskiĝis en Varsovio, la 8-II1-1865,
tie lernis, tie
finis jurfakon en la Varsovia Universitato, tie komencis sian
literaturan agadon. En. 1892 post studfino li forveturis al
Petersburgo nuna Leningrado—, kie li laboris kiel advoka-

to, me esante okupiĝi pri la literaturo. Dekdu jarojn poste
li revenis Varsovion, kie li establiĝas por Ciam, daŭrigante
la advokatan kaj literatur-furnalistan agadojn. En
1907 li

fondis semajnan revuon «Wolne Slowo»—«Libera Vorto» —,
kies redaktoro kaj sola kunlaboranto estis li mem. Erudito
en multaj fakoj, li scipovis facile per sia genia plumo respondi al diversaj
aktualaj
politikaj,
sociaj,
Jiteraturaj
kaj
filozofiaj demandoj.
La rusa registaro, kontraŭ kiu Belmont
skribis artikolojn en «Wolne Slowo»—ofte en formo de bonega satiro--, persekutis lin, monpunadis, malliberigis kvinfoje
kaj fine en 1913 malpermesis eldoni plu la revuon. Krome la
rusa registaro forprenis de li la advokatajn rajtojn -redonis
ilin al Belmont la reviviĝinta Polujo.
La pola publiko ekkonis lin, kiel poeton. en 1884, kiam
en, la revuo «Swit»
--«Tagiĝo»—, redaktita de Marja Konopnicka, apcris lia unua poemo «Plendo de virino». Dekses jarojn poste li eldonis trivoluman poemaron «Rimoj kaj Ritmoj»,

en kiu li tuŝas filozofiajn kaj sociajn problemojn, kaj en kiu
multaj lirikoj respeguligas liajn mondkoncepton kaj malgajan animon. La
landaj poctoj—.

tria
En

volumo enhavas tradukaĵojn el fremd1902 aperis en lia pollingva traduko

«Eugeno Onegin» de Puŝkin, opiniata de polaj kaj rusaj kritikistoj kiel «majstroverko de la tradukliteraturo».
Multe legataj estas liaj kriminalromanoj, ekz. «La proceso
«Inter juĝejo kaj konscienco», «La
la fermita pordo»,
diablino»; tre interesaj estas liaj historiaj romanoj, inter kiuj
mi

mur

nur

parto

citu

«Mary

Vetsera»,

«Tragedio

de

Habsburgoj»,

«Sinjorino Dubarry», «Morto de
«Markizino Pompadour»,
Messalina»; intereson vekas liaj multnombraj noveloj, kies
aperis en formo

de libro

s. t. «Noveloj

kaj

satiro».

Belmont Ŝatas batali per satiro, kaj kiel satiristo li estas
majstro. Sian majstrecon li pruvis en la bonega satira verko
«La homo, pri kiu la mondo
sur la fono de «Cirko» de

bas

ofte kun

humoro

pri

ridas».
Charlie

diversaj

En tiu ĉi romano, kreita
Chaplin, la aŭtoro skri-

maljustaĵoj

en la mondo,

sed en tiu ĉi lia humoro
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oni bonege sentas la melankolian

dolorplenan animon de Belmont.
La nomon de Belmont konas la esperanta

publiko

kaj

ekde

la

unuaj momentoj, kiam aperis la unua lernolibro de «Lingvo
Internacia», kies aŭtoro estis doktoro Esperanto.
Belmont, 22-jara studento, trastudinte en septembro
1887
la lernolibron, sendis unu monaton poste al la Majstro entuziasmoplenan esperantlingvan leteron, en kiu li skribis la pro-

fetajn

Estas

vortojn:

li, kiu

«Vi venkos,

la

unua

post

Sinjoro,
dr.

L.

L.

vi venkos!»
Zamenhof

skribis

ori-

ginalajn esperantlingvajn poemojn, kreante Esperantan poezion; estas li, kiu la unua tradukis esperantajn poemojn de

Dr. L. L. Zamenhof kaj tiujn ĉi de Grabowski pollingven, ko-

natigante la polan publikon kun originala Esperanta poezio.
Memorinde, ke en 1905 dum la I Kongreso en Boulogne-

sur-Mer
li ĵetis la proponon
kunvoki ĉiujare Esperantaja
kongresojn; ke li propagandis nian lingvon pere de «Wolne Slowo», kies redaktoro kaj eldonanto li estis, pere de multaj artikoloj en pola, kaj esperanta gazetaro; ke li fervorigis
la publikon al Esperanto per multaj belegaj prelegoj.

Ĝis hodiaŭa tago li, entuziasmulo,

konvinkas

bezono de la lingvo Esperanto, ĝis hodiaŭa
ĉiujn niajn solenojn per sia belega parolado.

Konsiderinte

liajn meritojn

ni kaj

laboras

kun

tago

sur Esperanto-kampo,

rantista Akademio invitis lin sia membro.
Ni, polaj esperantistoj, estas fieraj, ke

inter

la homojn

ni.

Leo

pri

li ornamas

la Espe-

Belmont

vivas

Duonjarcenton li laboras sur literatur-ĵuornalista kampo,
preskaŭ duonjarcenton de sia vivo li oferis por nia movado!
HALINA
Varsovio

Leo

en

decembro

WEINSTEIN

1934.

Belmont.
HO,

SE
Ho,

NUR
se nur

TIO

ESTUS

tio estus

LA VERO

la vero,

Ke la feliĉo regas ĉiele,

Por hom' travivi ĉion sur tero,
Tiam ne estus tiel kruele.
Dum vivbatalo, peniga sorto

Ĉiu konsentus

koron

disŝiri,
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Ke li nur povu poste, post morto

En

la ĉielo pacon akiri...
El pola originalo

WEINSTEIN

HALINA

(Aperinta

en

LA

Mi
Ni

AMIKINO

en

memoras...

en amikeco,

vivis

1900).

Ritmoj»,

kaj

«Rimoj

tradukis

lernejo

Ŝi ĉiam kun mi dividis

de l'infaneco...

Turmentojn

Kaj” poste min akompanis
En. vivo tra nokt” malhela...
Dividis kun mi dolorojn
Kaj zorgojn ŝi, la fidela...

Kaj kiam. mi edziniĝis,
En.

hejmon

edzan

iris,

mi.

ŝi, gasto mia, la ĝojon
Dividi kun mi deziris...

En amikeco

ĉi pura

|

Neniam falso eksonis;
ŝi pensojn kun mi dividis
Kaj sentojn — ilin ŝi konis...

Do kial en rememoroj
Pri Ŝi mi pensas dolore?

Car

mi sciiĝis, ke...

Dividas

kun

mi tutkore!

El
(Aperinta

en

«Rimoj

edzon

—

kaj

pola originalo tradukis
HALINA WEINSTEIN

Ritmoj»,

1900).

VORTLUDO

Diras
Estis

la instruistoj:

multo

da homoj.

En

Ĝi

granda
eble

la Homero

estas

vero,

Sed al esperantisto pli grandaj estas veroj:
En ĉiu homo estas multego da hom'eroj!
(Aperinta

en

«Sonoj

Esperantaj»

(Originala

esp

de

Leo

poemeto.)

Belmont,

1908.)
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VESPERO
La vesper” trankvile venas,
Brilas klare la Vener'...

Noktanĝelo

Benas
De

teron

bena:

ĉion sur la ter'...

florspiro

sin enplenas

Per dolceco la aer”...
~a vesper' trankvile venas,

Brilas klare la Vener'...

Najtingaloj gardon tenas,
Kantas ame dum vesper”...

Noktanĝelo
Benas Cion

teron benas,
sur la ter...

Kial nur en mi sin tenas
La venteg' kaj malveter' ?...
De florspiro sin enplenas
Per dolĉeco la aer'...
Kial koro sin enplenas
Per sopiro kaj sufer'?...

Najtingaloj
Kantas ame

.a

animon

gardon tenas,
dum vesper”...

ĉirkaŭĉenas

La dolor” kaj la koler'...
De memoro ne ĉlvenas
La ofend' kaj la malver'...

Mi forgesi vane penas,
Kiel falas la liber'...
Kiel hom' al homo prenas

La liberon

per la fer'...

Ĉie forto gardon

tenas

Kaj triumfas memafer'...
La esper' de mi devenas
Kaj estingas eĉ fajrer',..

Tiu ĉi profiton prenas

Sen laboro, sen ofer"...
Tiu tage, nokte, penas
Por grajnero, por akver'...
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La mallumo min enplenas
Dum ĉi tiu belvesper'...
La vesper” trankvile venas,
Brilas klare la Vener'...

Mia
Por

sorto min malbenas
sendormo, por mizer'..

“Noktanĝelo
Benas ĉiom
(Aperinta
Tiu

ĉi

en

«Sonoj

poemo

teron benas,
sur la ter'...

Esperantaj»

estas

originale

de
verkita

Leo
en

Belmont,

1908.)

Esperanto.
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«Per kio ni amuzu min ? » Societo De Jakob Rosenberg kaj Ernfrid Malmgren.

kaj

dancludoj.

La tri unuaj numeroj de la tre valora serio de
manlibroj eldonata de Sveda Esperanto-Federacio

praktikaj
pritraktis

la seriozan laboron de la Esperanto-grupoj. Sed ni devas ne nur
labori, sed ankaŭ amuzigi. Se la grupkunvenaj programoj ofte
estas tre «malgrasaj» rilate al propaganda kaj instrua labovo, ili ofte estas senenhavaj rilate al
amuzigo de la grupanoj.
Ni ne estu Ĉiamaj gravmienuloj, ĝojo kaj gajo regu en la esperantistaj rondoj
—post la laboro.
Plej valoraj cstas amuzaĵoj, kiujn partoprenas la anoj mem.

Ne

nur komuna

kantado

estas

Ĉiam

praktikinda,

povas arangi ankaŭ societoludojn aŭ liberaerajn

sed ofte oni

ludojn.

En tiaj

okazoj la libro de Rosenberg- Malmgren estas valora helpilo.
Se oni uzos la enhavon de tiu libro, oni «lernas dum oni amuziĝas».
“Ĉiu volumo kostas 1 sv.kr. Ili estas riceveblaj ĉe Eldona
Soc. Esperanto, Poŝtfako 698, Stockholm 1.
La Espero kaj La Tagiĝo sur gramofondisko.
La plej multe konataj kaj ŝatataj esperantaj kantoj, La Es-

pero de D-ro

Zamenhof kaj La Tagiĝo

de Antoni

Grabowski

nun estas haveblaj sur gramofona disko eldonita de Eldona Societo Esperanto, Stockholm. Prezo sved. kr. 3: 50.
La diskon surkantis juna sveda operetkantisto Gosta Kjellertz. La vigla takto donas vivon kaj entuizasmon al la kanta-
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do. Certe tiu disko ne nur ĝuigos' niajn samideanojn, sed gi
ankaŭ instigos al pli ofta kantado, precipe en grupaj kaj publika' kunvenoj. Kun vera gojo oni devas saluti tiun novan diskon, kiu tre longe malestis.
Marŝalo
Jozef
Pilsudski,
libro bonpapera, bonteksta, interesa moderna historio de Polujo baze de biografio
de la nuna pola ŝtatestro Marŝalo Pilsudski.
La aŭtoro de tiu verko estas fama pola aŭtoro Waclaw
Sieroszewski, prezidanto de Pola Literatura Akademio, kiu
permesis
esperantan tradukon al Mgr. Fil. B. Strelezyk, kiu
siavice bone plenumis la taskon.
Tre utila verko por Ĉiuj, kiuj interesigas pri la nuntempaj politikaj problemoj kaj historio, kies tradukon eldonis
Pola- Esperanto Asocio, per tio utiligante pli kaj pli nian inter
nacian lingvon. Plej bona argumento por esperanto estus, ke
per ĝi Ĉiuj sciemuloj povus legi ĉion. eksterlandan. kio estas
grava, interesa aŭ plezuriga.

Vie.

-——

Interesa

de

eldonita

faldprospekto

«Sindicat

de

de la nomita urbo. Bona papero, belaj desegnoj
Turisme»
kaj interesa enhavo pri la ĉarma kataluna urbo, kiu per tio

novafoje
ido.

surpaŝas

Interesuloj

la

peto al la eldoninto.

internacian

povas

ricevi

ENLANDA

kampon

la

de

prospekton

turisma

senpage

propa-

post

MOVADO

Vic.
Nia Esperanta-Urupo ne indiferente preterpasis. la
75-an datrevenon de la naskigtago de Dro. Zamenhof. Tiu
memorinda dato estis ĉe ni ankaŭ solenata kiel ĉe la tuta esperantista mondo, publike elmontrante niajn elkorajn “ŝentojn. En la plej videbla montra fenestro de librejo «Montserrat», de nia samideano Sro. Joaquim Gafas, ni prezentis
la artan buston de nia Majstro (verko de la fama artisto
Sro. J. Claret, nun loĝanta en Parizo) ornamitan per verdaj
laŭraj branĉoj. Ĝi altiris la atenton de multnombra publiko kaj de la preterpasantoj antaŭ tiu multfrekventata librejo,
La saman tagon vespere, ce nia grupejo kaj sub prezido de
bronza bildo de Dro. Zamenhof
ĉirkaŭata per laŭrbranĉa
krono, okazis intima festo kun diversaj paroladoj, el kiuj
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estas rimarkindaj tiuj de miaj grupamoj Sroj. Tomàs Moreta kaj Miquel
Parareda, kiuj per entuziasmoplenaj vortoj
instigis la Ceestantaron daŭrigi kun la sama fido kaj persisto,
kiujn

al ni lernigis

la

glora

homo,

kies naskiĝtagon

ni festis,

Per dolĉaĵoj kaj ĉampano oni regalis la ĉeestantojn. Oni
aŭdigis la voĉon de la Majstro sur gramofondisko kaj diversajn muzikaĵojn kaj la festo finiĝis per vigla balo.

Barcelona. — Kun granda sukceso okazis en la sidejo de
Paco kaj Amo la tiel nomata Festo de la Libro por soleni

la 75-an naskiĝtagon de Dro, Zamenhof. Sub la prezido de
samideano S. Alberich, prezidanto de K. E. F. parolis 'en
la nomo de diversaj lokaj grupoj samideanoj Coll, Navarro,
Giralt, Banet, Fernindez, Vila, Anglada kaj Roca. Partoprenis
multaj esperantistoj kaj regis granda entuziasmo.
—Sub la gvido de samideano R. Fernindez komenciĝis la
15-an de januaro nova kurso en la sidejo de Kooperativo «La
Lleialtat». Partoprenas 25 lernantoj.
—En la sidejo de Academia Enciclopedica «Espero», la
22-an de decembro okazis esperantista vesperfesto je la profito de samideano Albert Mas, kiun bedaŭrinde minacas danĝera malsano. Partoprenis reprezentantoj de diversaj grupoj.

En la nomo de la K. E. F. parolis samideano Samuel Roca, kiu entuziasme vokis ĉiujn al kunagado en la vicoj de la
Federacio. Rimarkinde ke la grupo «Espero» decidis aligi
siajn membrojn al K. E. F.

La malnova grupo «Lumon», kiu lastatempe
Terrassa. —
baraktis en interna krizo pro politikaj tendencoj de kelkaj
membroj, kiuj eksiĝis, reprenis sian iaman kuraĝon kaj fervoron. De la komenco de la jaro ĝi publikigas kvarpaĝan. bultenon, tra kies paĝoj fluos la tradicia entuziasmo de niaj terrassaj kunbatalantoj.
Foiro
Lyon'a
La
Ŝom: — Nia gazeto ricevis

afinovan
eldonis
fus
ekzempleron de la nova esperant-

AO afiŝo de la Lyon'a Foiro. Gi estas trikolora kaj mezuras
60 cm. X 1 m. Post kelkaj tagoj la Lyon'a Foiro eldonos ankaŭ
Por sennovajn tripagajn artajn prospektojn en Esperanto.
page ricevi la afiSon kaj la prospekton, oni „skribu al: Foire

de

Lyon,

Esperanto

Impremta

Fako,

Rue

«La Renaixehga»,

Menestrier,

Xucid,

Lyon,
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KAJ DE LA INTERNACIAJ FLORAJ LUDOJ
JARABONO:
Eksterlande:
4 pesetoj

Ralkao

adoj

SUR

VOJO

ADRESO:

| Valĉncia, 245 - BARCELONA

DE

SUKCESO...

Kiam ni anoncis la XVII Kongreson, ni iom. timis pri ĝia
sukceso ne nur pro tio, ke en Ripoll estas malmultaj esperantistoj sed ankaŭ pro la manko de entuziasmo Ĉe diversaj
esperantistaj medioj, kiuj pro la superŝuto de politikaj bataloj kaj problemoj lasis duavice aŭ tute flanke la altajn interosojn de la batalo por lingvo internacia. Kvankam ni travivas
kaj certe por longa tempo ankoraŭ epizodojn, kiuj tuŝas profunde la animon de nia lando, sur kies historiaj pagoj havos
eksterordinaran reliefon la nuna cpoko, la Kataluna Esperanto-Kongreso prenas sian lokon en la programo de ĉiu esperantista rondo kaj tio rajtigas nin aserti, ke ni estas sur vojo de
sukceso.
Tiu sukceso havos sian plej altan elmontron en Ripoll dum
Pentekosto kaj sian plej praktikan rezulton en la radikoj, kiujn
disetendas K. E. F. sur la kataluna kampo. De diversaj flan.koj venas al ni novaj instigoj kaj kuraĝigaj vortoj: ne haltu
en la batalo por la unuigo !, kaj tiu batalo ne haltas kaj novaj
grupoj staros apud K, E. F. post kelka tempo.
kok

ox

La batalo por idealo, tio estas ja nia tasko, postulas ofenojn
kaj sindonemon. “io estas la kaŭzo, ke al niaj vicoj venas tiom.
malmulte da homoj. Kio estas idealo hodiaŭ, morgaŭ estos

E Mato

IVON o TET OO COS EE CIE IC
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oni konstatos, ke tiu oferado

kaj

sindonado

de la propaganda periodo havis grandan profitan flankon por
la estonto. Se ni volas meti esperanton je la servo de la komerco, de la turismo, de la radio, k. t. p., se ni volas doni
al la homoj duan lingvon por forigi la superregon de fremda
lingvo, tio povas esti, kaj sendube estas, tasko de idealistoj, sed ni konstatu, ke tiaj idealistoj laboras ja por praktika
celo.
Dum la mondo ne komprenos la altan kulturvaloron de esperanto kaj gian praktikan utilecon, ni devos daŭrigi nian sine
donemon kaj oferadon. Ni ne haltos ĉar ni iras sur vojo de
sukceso...

POLIGLOTISME

I POLIGLOTITIS

Temiem l'efecte que ens havia de fer de sentir parlar el
Comte Reyserling. Però l'ocasió fou tan compellidora que hi
accedirem. Haviem llegit i“sentit dir que s'expressava tan bé en
castellà, perquè havia voltat per les Amèriques hispàniques.
Però això no ens acabava de Hevar les sospites. La fama és
que el comte germànic, que tan sovint ens ve a dir les sevés
opinions, ds un gran poliglota, parla b€ moltes llengŭes, pero
ja sabem, temps ha, què vol dir poliglotisme actiu, àdhuc en
casos excepcionals. I, efectivament, Reyserling s'expressa en
un castellà que fa pena, que ofen. tota cida mitjanament edu.
cada en fonètica de Saragossa o de Sevilla, de Buenos Aires
o de Madrid. L'oratòria castellana del «Comte de la saviesa
és fonèticament d'allò més tudesca, amb lèxic d'allò més deficient i miserable, amb sintaxi lamentablement bàrbara: ren.
dirse cuenta per darse cuenta, n'és un engruna de construcció
francesa, se rendre comple, amb mots castellans pronunciats
germànicament. José Ortega Gasset ha dit, molt encertadament,
que

la imbècil

de produir-se en un idioma

que no sigui el pro-

pi. Nosaltres havem experimentat tants copsi tan de prop
aqueixa imbeciHitat, que voldríem donar-ne entenent al nostre
poble, perquè és dels més afectats d'aquesta malura. No serà
mai prou divulgat a Catalunya que Sant Vicenç Ferrer, acon-

anomenada

seguí

idioma.

propi

sentit comú,

cas

de

força

L'ús

i dignitat

segons

major.

actiu

universals

d'un

exemple

I havem

idioma

predicant

altre que

dels anglesos,
dé

maldar

no

arreu

el propi,

en

el

amb

pot ésser sinó

aferrissadament

per
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tal de refer el sentit comú lingŭistic a casa nostra, puix que
som un dels pobles que més l'hem perdut, pel règim d'ocupació
lingúística forastera a què estem sotmesos d'ençà de tant
temps. I poc en traurem que el règim legal se'ns canvii, si
no ens normalitzem d'inclinació personal en questió de llen-

guatge.
El nostre poliglotisme és ridiculament esquifit i barroer:
en comptes de comprendre bé de vista i d'oida vuit o deu

idiomes forasters només n'entenem tres o quatre de malament,
en comptes de parlar i escriure 'bé en l'idioma propi, volem
presumir de parlar-ne d'altres, sense Beure esment de la imbecillitat amb què ho fem, ultra la negligència i el confusionisme que aquest fet sol comportar envers l'idioma propi. Parlar altrament que en la nostra manera nacional, és cosa que
solament havem de fer, amb sentit comú, en un cas de força
major, excepcionalment, com ens ensenya un anglès o un andalús. En canvi, parlar bé, castissament en català, és cosa que
havem de fer sempre i arreu, com Sant Vicenç Ferrer, per
laics

que

siguem,

i com

més

laics

i més

normals,

més

ha-

vem d'actuar catalanament els catalans.
L'ideal lingiística-pedagògic, no pot ésser universalment altre que parlar amb màxima dignitat en la llengua pròpia i
comprendre tothom, sense que ningú hagi de renunciar a aqueixa dignitat.
Mentre ací només puguem comprendre francès, espanyol,
italià i portugués, hauríem de renunciar a fer venir ningú, per
diners que necessiti, que no fos nacional d'aquests idiomes. Totes les persones de sensibilitat i sentit comú haurien preferit
de sentir glossar els mateixos temes que ha tractat el Comte
Reyserling, per Estelrich, Gaziel, Riba, Carner, Soldevila, Pujols, Segarra, Puig i Ferreter, Serra Húnter, Humbert Torres, Unamuno, J. Ortega i Gasset, i dotzenes d'altres mentalitats franceses, italianes i portugueses, val a dir, de Hengŭes
que gairebé tots comprenem, i que totes elles ho haguessin
fet en els respectius idiomes. En canvi, ara pot semblar que
tota la setmana de la intelligència ha tingut per efecte imàxim la pràctica del poliglotisme actiu sempre deturpador,—
perquè no resulta pas evident que cadascú dels participants
s'hi hagi produit en la llengua pròpia. No havem de seguir el
mal exemple de Lerroux, qui, a la Lliga de Nacions, es va

expressar en francès, va renegar de l'idioma propi, tot i ésser
un dels que més representants té a l'organisme internacional
de Ginebra. Lerroux no va ésser gaire consequent amb el sen-
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tit comú lingúístic dels andalusos. Una vanitat ben minsa Hi
va fer donar un exemple ben poc edificant, ben poc moral,
ben poc gallard.
Hauríem de començar de saber seguir normes de dignitat

lingŭistica, que la nostra parla, Hatina com tantes, ens facilita,
d'adoptar: rebre amb tota gentilesa, totes les visites expressant-nos en català, comprenent-les totes en l'idioma de cadascú, però no cuitar servilment a parlar de manera aliena,

sovint ben innecessàriament. Si el Comte Reyserling, posem
per cas, no comprèn el català, és que no vol, és que vol fer
servir els catalans de fonògraf castellà, per tal de practicar
ell un idioma que utilitàriament avui li sembla que li convé,
per tal d'oferir-hi conferències que li procurin un ingrés ma.
terial que descobreix a Catalunya, poble per conquerir, que
tothom

voldrà

conquerir,

si no

cuitem

a reconquerir

DELFÍ

KONGRESAJ

nosaltres,

DALMAU

INFORMOJ

La 24-an de marto la Organiza Kongreskomitato, interkonsente kun la reprezentantoj de K. E. F., fiksis la programon de la Kongreso kaj solvis diversajn punktojn pri organizo kaj aranĝo
de la diversaj kunvenoj.

Ni petas ĉiujn grupojn, kiuj eldonas
Bultenon, ke ili represigu la programon.
kaj faru propagandon por la XVII KaREIS:
Specialan rimarkon ni faras pri.
ra
KOR
dor
ista
la festeno kaj ekskurso al Font Romeu, por kiuj oni devias
sin anonci antaŭ la Kongreso al «XVVII Congres Esperantista Catala -- Ripoll». La pagon de la menditaj biletoj oni

«faros post la Malferma Kunsido. Rimarkinde, ke oni ne bezo
nos pasporton. por la ekskurso al la franca Katalunujo. La parc

toprenantoj
man

tagon.

de la ekskurso

povos reveturi al Barcelono la sa-
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Kongresprogramo
Unua

tago,

Je

la

g-a:

Je

la

Jela

de ĵunio

Alveno

ĉe la Urbdomo.

de

la kongresanoj

kaj

oficiala

akcepto

9//y:
Malfermo de la Kongreso, festparolado de la
prezidanto de K. E. F. kaj salutado de la delegitoj en
la sama loko.

11-a:

Jela

9-an

14-a:

Solenaj

Oficiala

Floraj Ludoj en la Kazino.

Festeno

en Hotelo

Canaulas

(Placa

No-

va). Bileto 12 ptoj,
Je la 17-a:
“Malfermo de Esperanto -Ekspozicio ĉe la Urbdomo.
3
Je la 18-a:
Labora Kunsido ĉe la Urbdomo; raporto de la
sekretario, de la kasisto, prezentitaj proponoj, k. t. p.
Je la 22-a:
(Granda Festo de Orfeo Ripollts en Salo Comtal, kiu ludos la katalunan lirikan verkon Bom Joan de
Serrallonga. Speciala prezo al kongresanoj.

Dua
Je

tago, 10-an de junio

91/s:
Vizito al Biblioteko Mata, Folklora Muzeo kaj
al la fama Monaĥejo.
Jela I1-a:
Labora kaj ferma Kunsidoj.
Je la 13-a:
Vizito al kooperativo L'Economica kaj lunĉo.
Teatra festo en Salo Comtal kun koncerto de
Je la 17-a:
Orfe6 de Ripoll kaj partopreno de Esbart de Dansaires.
Je la 22-a:
Amuza kunveno en Hotelo Canaulas kun surprizoj.
Tria

la

tago,

Je la 6-a:

cerda,

Coll

11-an

de

Ekskurso

junio

al Cerdanya

Burgmadama,

Rigat

(belega

Perxa, Bolquera,
matatgei Calvari.

Ix,

Pla

rigardejo

tra Coll de Tosses,

de Sta.

sur

Llogaia,

Cerdanya),

Puig-

Sallagosa,

Coll
de la

Odelló, Grand Hotel Font-Romeu, Er(alia rigardejo sur Cerdanya), Xaj Mont-

lluis. Oni revenos tra la belega Ŝoseo de La
de la Perxa, Odell6, Caos kaj Les Bulloses.

Prezo de la aŭtomobilbileto

Forct,

Coll

10 ptoj. Ce la reveno, adiaŭ-

ado.
Certe la katalunaj esperantistoj legos kun plezuro la allogan programon en kiu oni trafe kunmetis la amuzajn flankojn apud la labora tasko de la Kongreso.
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havigos al vi ceterajn

detalojn kaj pre-

cipe tiujn pri vagonaroj, kiujn ni ne povas doni hodiaŭ
anoncita ŝanĝo en la hortabelo . de Kompanio Nordo.
Por la sukceso de la XVII ĉiuj katalunaj esperantistoj
turu al la fama Ripoll!

XVLŝi

INTERNACIAJ

FLORAJ

pro

ve-

LUDOJ

Lastaj verkoj ricevitaj
27.

Tri

29. Amo,
lon, sperto
33. Pri la
milito. —

poemoj

de

Wordsworth.

—

28.

Abiturientino.

—

vi ĉielregino, estu nia amikino. — 30. Eĉ malsaĝuinstruos, — 31. Vajszlo. — 32. Pri neagemeco. —
malviglemo. — 34. Maria ŝot. — 35. Homoj en
36. Grava kazo. — 37. La nova vorto. — 38. Du-

dek pengoj. — 39. The Pied Piper of Hamelin. — 40. Rakonto de Israel Zangwill. — 41. Prudenta vivado. — 42. Vi-

vo devoj. — 43. Pentofaro. — 44. Vera amo.
— 45. Vivo,
morto kaj amo. —
46. Penseroj sur papero. — 47. Renkonto.
— 48. La lunhomo. — 49. Ses prozaĵoj. — 5o, Renkonto. —
51. Nojvara bondeziro. — 52. La edzigontoj. — 53. Sopira
letero. — 54. Animo mia. — 55, Naskiĝis la Majstro!-— 56.

Silente... — 57. Du flankoj. — 58. La kiso. — 59. Ami estas... — 60. Taglibro de ŝia unua amo. — 61. La sekreto.
— 62. Ho, vi, bonedulatulol... — 63. Pesimismo. — 64. Mi
volus... 65. Se Esperanto... — 64. mma
== 67,
La bonedukita
viva domo. —

lio.

—

72.

homo. — 68. Ses Ŝercve:
70. Knabino kaj birdeto.

Ĉu Eŭlpo

turoj. —

74. Homoj

—Sopiro.

—

aŭ sorto.

—

73.

—

kaj laboroj.

—

— =

La

69. La senlPorcelana idi-

cina juĝo

kun. torr-

75. Tra mia koro. —

76. Nokta preĝo. — 77. En malbona humoro. — 78. Sopiro
al Hispanujo. — 79. La Kolombo. — 80. Invito. — 81. Amo.
—

84. Stata

82.

Somera

obstrukco.

—

nokto.

— 85.

La fidelaj geedzoj. — 87. Ĉu
bero. — 89. Mia amo. — go.

83.

Stelo

Alfredo, virinevitulo. —

memoras vi..
Utopio. — o1.

Nacio. — 92. Ho kiel estus dolĉe!

de nia espero.

—

- 88. Lia Kataluna

93. Himna kanto al la

amo. — 94. La am' de mia Ror'... — 95. Mia sent.
Ha! ha! Pro la amoll — 97. La ekesto de la Amo.
Pl da amo
rereuth. —

ra. —

kaj komprenemo.
roo. Amo al Dio

102. Lirikoj. —

86.

— 90.
— 98.

— 99. La profetino de Konnenekonata. — ro1. Donna Kla-

103. En restoracio.

—

104. El popoj
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laj melodioj. — 105. Fatala amo. — 106. L'amo de geblinduloj. — 107. Pjotr Plorulin. — 108. Epistolo sentimentala.
rog. La deziro. — rio. Alpa Violo. —
111. La kunhelpa.do. — 112. En labirinto de l'amo.
La sekretario, JOAN GILI NORTA

KANTO
Knabino dormas sub betul'
sur mola herboht';
vagante vidas Ŝin junul',

Jen kanta
joho, joholdriho,
por

koro

estas

amo

fest”,

joholdriholdrihol

La vangoj rugaj kaj la buŝ'
de ĉarma belulin!
la buklaj haroj al ektu$'
invitas loge lin;
sed kantas birdo en la nest':
joho, joholdriho,
por koro

estas

amo

fest”,

joholdriholdriho!

Malgranda iĝas lia kor”
sed granda Vemoci”;
li fine kison ŝtelas for
de llipoj sen konsci';

dum

kantas

birdo

en la nest';

Denove vagas la
ridante pro
dum dolĉe revas
knabin', sur
Kaj kantas birdo

junul'
l'hezit',
sub betul”.
herbolir'.
en la nest':

joho, joholdriho,
por koro estas amo fest”,
ĵoholdriholdriho!

jobo,

por. koro

joholdriho,

estas amo

fest”,

joholdriholdriho !

Jutius

KARNAaS
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Sankta
ris

Kiam
en

la

Sankta
lando

monstra

forirante

ĉion, neniu,

Francisko

Francisko

manĝis bestojn, sed
ĉar ĝi ofte proksimi

armilojn,
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Ĉeestis

kaj la lupo
en

lupo,

terura

el la urbo,

kvazaŭ

la

kaj

urbo

feroca,

Gubbio,
kiu

ankaŭ homojn.
Tial Ĉiuj burĝoj
preskaŭ ĝis la urbo, kaj ĉiuj

kiu renkontis la lupon,

ape-

ne

ili iras al batalo.

nur

timis,
portis
Spite

kapablis; defendi sin kon-

traŭ 'ĝi, kaj la timo pri tiu lupo estis tiom granda, ke neniu
plu riskis, forlasi la urbon.
Jen, Sankta Francisko- “kompatis la urbanojn, kaj li decidis,
iri al tiu lupo, kvankam oni avertis; lin.
Li faris la kruc-signon kaj iris kun
urbo kaj konfidis Ĉion al Dio. Kaj ĉar
plueniri,

la lupo

Francisko

regaĉis.

tute

direktis

sola

sin

siaj kunuloj el la
la aliaj ne kuraĝis
al

tiu

regiono,

kie

Kaj jen la fenomeno! En ĝeesto de multaj burĝoj, kiuj
estis alvenintaj, por vidi tiun miraklon, tiu lupo ekkuregis,
la buŝegon malfermitan, al Sankta Francisko; kaj kiam ĝi
Francisko faris la kruc-signon suĈ
Pal

sikom Mi

kO

j diris al ĝi la jenon:

as a

vi

en

nomo

de

«Venu

Kristo,

al mi,

fari

ne-

Kaj mirindo!
mi, nek al iu ajn.»
nian malbonon nek
Apenaŭ Sankta Francisko faris la kruc-signon, la terura
lupo fermis sian buŝegon kaj ekhaltis ; kaj kiam Sankta Francisko estis dirinta sian ordonon, ĝi mildece alproksimiĝis,
kvazaŭ ŝafido, kaj sin kuŝigis ĉe la piedoj de Sankta Fran«Frato lupo,
cisko. Nun la sanktulo parolis al ĝi la jenon:
vi multe Malutilas en tiu regiono kaj faris grandajn krimojn,
difektante kaj mortigante „senpermese la kreitaĵojn de Dio.
Kaj vi mortigis kaj manĝis ne nur Destojn, ja vi eĉ kuraĝis,
bildo.

murdi
Pri

eiuj estas
homojn,
la
meritas
vi
tio

simile al
kreitaj
kiel
pendumilon

la Dia
stelisto

kaj danĝera murdisto. Kaj Ĝiuj en la ĉirkaŭaĵo krias kontraŭ vi kaj grumblas pri vi, kaj tiu tuta lando estas malfavora al vi. Sed mi volas, frato lupo, pacigi inter tiuj kaj
vi, por ke vi ne plu suferigu ilin, kaj ke ili ankaŭ pardonu
al vi ĉiujn faritajn krimojn, kaj ke nek homoj, nek hundoj perPost tiaj paroloj la lupo ekvostumis kaj eksekutu vin.»

konigis per gestoj de P korpo kaj de l' okuloj kaj per kapkaj respekti la kontrakton, kiun,
jeso, ke li volas akcepti
Sankta Francisko proponis al li.
=
;
«Frato lupo, ĉar vi
Ree ekparolis Sankta Francisko:

konsentas, daŭre pacigi,
kiel vi vivos, havigi al
suferos pri malsato; Ĉar
malbonojn pro malsato.
ron,

mi

deziras,

frato
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mi promesas al vi, ĉiam tiel longe
vi nutron, tiamaniere, ke vi ne plu
mi ja bone scias, ke vi faris Ciujn
Sed, Ĉar mi akiris por vi tiun favo-

lupo,

ke

vi

promesu

al

mi,

neniam

suferigi iun ajn homon aŭ beston; Ĉu vi tion promesasal mi?»
Kaj la lupo per kapjeso sciigis, ke li tion promesis. Sankta Francisko diris nun: «Frato lupo, mi deziras, ke vi donu
pro tiu promeso vian certigon al mi kiel garantiaĵon, por
ke mi povu certe fidi vin». Kaj la sanktulo etendis sian
manon, por akcepti la garantiaĵon de ĝia fideleco, kaj la lupo
rekte alten levis sian piedegon kaj metis ĝin fideme en la
manon de Sankta Francisko. Tiamaniere la besto donis al li
la signon de fideleco, tiel bone, kiel ĝi povis.
Nun diris la sanktulo: «Frato lupo, en la nomo de Jesuo
Kristo

mi

ordonas

al

vi,

kuniri

kun

mi

sentime!

kaj

ni iru,

por sigeli tiun pacon en nomo de Dio». Kaj la lupo iris kun
li, obeeme kiel milda ŝafido.
Vidinte tion, la burĝoj tre miris kaj tuj oni sciis tion en
la tuta urbo. Ciuj homoj, geviroj, grandaj kaj malgrandaj,
junaj kaj maljunaj amase direktis sin sur la placon, por vidi
la lupon kun Sankta Francisko.
Kiam la tuta popolo estis
kunveninta, Sankta Francisko leviĝis, por prediki al ili, kaj
li diris al ili interalie ankaŭ, ke Dio allasas tiajn aferojn kaj
suferojn pro la pekuloj, kaj ke la infera fajro, kiu eterne

daŭros por la kondamnitoj, estas multe pli terura ol la furiozo

de la lupo, kiu kapablas murdi nur la korpon. Kiom ni devas
timi la inferan buŝegon, se la buŝego de malgranda besto jam
timigas kaj tremigas tiom da homoj! «Turnu vin do, karuloj, al Dio kaj pentofaru pro viaj pekoj, tiam Dio liberigos

vin en tiu vivo de la lupo kaj en la estonta vivo de la infera
fajro».

«Aŭskultu
Fininte la predikon, Sankta Francisko diris:
vi, karaj fratoj: Frato lupo, kiu staras antaŭ vi, promesis al
mi, kaj per manbato garantiis, pacigi kun vi kaj neniam suferigi vin. Nun vi devas promesi al li, doni al li en Ĉiu tago,

kion li necesas.
tos

la

pacon».

Kaj mi garantias por li, ke li fidele respek-

Unuvoĉe la tuta popolo promesis, nutri lin. Sankta Francisko nun diris antaŭ ĉiuj al la lupo: «Kaj vi, frato lupo,
Ĉu vi promesas al tiuj ĉi, plenumi la packontrakton, ke vi
suferigu neniun, nek la homojn, nek la bestojn, nek iun ajn
Kaj la lupo genuiĝis kaj klinis la kapon; kaj
kreitaĵon?»
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per afablaj gestoj de l' korpo kaj de l' vosto kaj de la oreloj
ĝi montris, kiel eble plej bone, ke ĝi volas plenumi ĉiun kondiĉon de ili postulita. Nun diris la sanktulo: «Frato lupo!
kiel vi antaŭ la pordego donis vian certigon por garantii tiun
promeson,

mi

ankaŭ

deziras,

ke

vi

sammaniere

antaŭ

la tuta

popolo donu garantion de fideleco, por ke vi ne malkontentigu min, post kiam mi por vi garantiis». Jen la lupo levis
la piedegon kaj metis ĝin en la manon de l' sanktulo.
Pro tiu okazaĵo regis en la popolo tia ĝojo kaj tia miro
pri la interpaciĝo de la lupo, ke Ĉiuj vokis al la ĉielo kaj
eklaŭdegis kaj gloregis Dion, kiu sendis al ili Sanktan Franciskon por ke li pro siaj meritoj liberigis ilin de l' buŝego de
la feroca besto.
Poste tiu lupo vivis ankoraŭ du jarojn en Gubbio; kaj ĝi
frekventis tute familiare la domojn de pordo al pordo, ne
farante molbonon al iu ajn, kaj ne spertante: mem suferojn
de la aliaj; kaj ĝi estis volonte nutrita de la gehomoj; ankaŭ
dum. ĝi trairis la lokon de domo al domo, bojis neniu hundo
post gi. Fine post du jaroj frato lupo mortis pro maljuneca
malforto; kaj la urbanoj estis tre malgajaj pri tio: ĉar, vidinte lin tiom milda, iranta tra la urbo, ili pli bone povis
rememori la virtecon: kaj la sanktecon de Sankta Francisko.
Premiita

MARIA

en Vendrell.
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de 5o hungaraj verkistoj. Eldonis Literatura Mondo kaj Asocio de Esperantistaj Libro-Amikoj, Budapest, IX. Mester-u.

53. Formato

15 X23

cm.

originale

en

472 tekstopaĝoj

kaj

24 kliŝopagoj

kun la fotoj de 47 verkistoj. Senligna papero, multkolora kovrilo. Prezo svisaj frankoj 12.—broŝurita; sv. fr. 14.-bindita. Aldonu to 9 por sendkostoj.
Majstra verko, dividita en du partoj: poezio kaj prozo. Bonegaj traduko kaj eldono. Sedyni ne Ŝatas tiun disigon de prozo
kaj poczio. Bedaŭrinde, la studo pri la hungara literaturo ne
estas

verkita

Esperanto,

sed

tradukita

el franca
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lingvo, kaj la notoj pri la prezentataj aŭtoroj estas tro nesufiĉaj.
Tamen la valoro de la literaturaĵoj, kiujn prezentas al ni
«Hungara Antologio», estas nekalkulebla. Kaj oni devas pensi,
ke, krom la pecoj enhavataj de tiu hungara antologio, estas
jam aperintaj en libra formo multaj aliaj hungaraj literaturaĵoj. Do la hungaraj amikoj estas nepre la plej laboremaj sur
literatura kampo kaj rajte ili vivigas nian. literaturan organon!
«Literatura Mondo». Ni postulus nur iom malpli da emo al la

neologismoj,

literatura

eĉ se ili montrigas

kelkafoje

lingvo.

tre necesaj

por la

El la poezia parto, kies aranĝo certe devigis la plej grandan
laboron, ni aparte ŝatas: Malkuraĝulo (popola balado), Vanitatum vanitas, Fea sonĝo, Ho teda pens', La poetoj de la
XXa jarcento, Valo kaj monto. Kial kantas vi, poetoj bonaj P.
Je la fino de la jaro, La kimraj bardoj, La morto de Pan, Fajroj, Dorsoj.
ĉiuj kunlaborintoj en la Hungara Antologio estas tre talentaj, sed ni devas ĉefe admiri, unu fojon ankoraŭ, niajn ami.kojn “Kalocsay, Baghy kaj Szilagyi
Pola Folkloro kaj Pope
de S. Grenkamp,
kun ro melodioj kaj 8 ilustraĵoj ekstertekste, Eldonis: Universala Esperanto Asocio, Genĉve, 1934.

Broŝuro

64-paĝa, kun bonegaj

papero, preso kaj ilustraĵoj.

Ne malpli bonaj la versaj tradukaĵoj kaj la tuta prezentado de
la temo. La pola folkloro kaj popolkanto certe estas unu el
la plej interesaj, kaj la pola Esperanto -verkisto 5. Grenkamp
estas, krom unu el la plej laboremaj, unu cl la plej korektaj
kaj elegantaj.
La ekstera aspekto de la libreto estas ankaŭ aparte alloga
kaj montras ke ĝi aperis el la «Centra Presejo Esperantista»,
de V. Polgar.
Amelia

kaj

Marina,

Amatora

Poezio,

originale Es."

perante verkita de Julio Mangada Rosenorn, Madrid, 1934.
Luksa volumo, 168-paĝa, per kiu ni konatiĝas kun la intima vivo de la aŭtoro. Eĉ se la enhavo ne Ĉiam estas pleme

korekta

el lingva kaj arta vidpunktoj

kvalifikas

amatora

sian

poezion—,

—

tiu

amiko

verko

Mangada

prezentas

mem

al

ni

kelkajn interesajn. poemojn. Kaj oni vite sentas grandan sim'pation al la verkinto, sciiĝante pri liaj ĉagrenoj, kaj oni kon-

dolencas kun li pro la morto de liaj du filinoj — unu sin mortiginta-, belaj kaj noblaspektaj laŭ la portretoj troviĝantaj
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en la libro. Kortuŝaj estas la esprimoj de Mangada, ili remelmorigas pri la simila tragedio de la kataluna poeto Joan Alcover kaj lia ĉagreno en «Desolaci$».
Rimarkindaj esias ankaŭ, eĉ en sia sincera naiveco, poemoj
kaj desegnaĵoj faritaj de Kolonelo Mangada dum li estis en
malliberejo pro politikaj kaŭzoj. Li estis arestata pro tro vigla
defendo de deputitoj, poste en decembro 1930 pro la okazintaĵoj en Jaca antaŭpreparintaj la Hispanan Respublikon. Nia
amiko Mangada estas fervora esperantisto, bona republikano
kaj liberpensulo, homo romantika, vera Don Kiĥoto.. —
Pe eo
okok

Alvoko . — Marista Ligo Esperantista, kiu celas disvastigon de Esperanto inter la maristoj kaj samprofesianoj, serĉas
delegitojn. en tiuj havenurboj, kie ni ankoraŭ ne estas reprej-

zentataj.
La

tasko de la delegito estas; Viziti la diverslandajn ŝipojn
kaj inter la maristoj disdoni propagandilojn pri Esperanto.
(La propagandiloj estas en diversaj lingvoj kaj ni sendas tiajn
al la del.) Propagandado inter la maristoj estas tre grava por
la tuta esperanta movado. Ĝis nun ni esperantistoj ne sufice
atentis tion.
Post nur mallonga agadtempo M. L. E. konstatis grandan.
sukceson. en sia laboro, sed por ke ni efektive venku estas
necese,
ke ni estu reprezentataj en Ĉiu
havenurbo
de unu aŭ pluraj delegitoj. Ĉiu vera esperantisto komprenu
la gravecon de propagandado inter la maristoj. Ĉiu esperantisto
lerta aŭ mallerta, povas helpi nin en nia laboro. Samideanoj,
kiuj ne havas tempon por delegita laboro povas helpi per aliĝo
al M. L. E. La membrokotizojn ni uzas en la propaganda
laboro.

La, kotizoj de M.
Pasiva
Aktiva

membro,
membro,

2

1

L. E. estas:
svisa
svisaj

franko.
frankoj.

Subtenanta membro,
10 svisaj frankoj.
Grupo pagas minimume 21/, frankojn.
Konigu la enhavon de nia artikolo al viaj amikoj
anoj kaj instigu ilin aliĝi al M. L. E.

kaj klub-

Sendu jam hodiaŭ viajn aliĝon kaj kotizon al Marista Ligo

Esperantista, Villa Skogbacka,
Sekr. Holger Ekblad.

Sveda

poŝtĝirokonto,

KVICKSUND,

90226.

SVEDUJO.
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MOVADO

Barcelona. — La Societo Paco kaj Amo elektis la jenan gvidantaron por 1935: Estanislau Gabarrò, prezidanto;

Xavier Nagore, vicprezidanto; Domĉnec Massachs, sekretario;
Joan Roiget, vicsekretario; Antoni Frances, bibliotekisto; Evairist Lapeira, kasisto; Ricard Alberich, kalkulisto; Jesis Roca,
Joan Basas, Josep Artola kaj Pere Naranjo, voĉdonantoj.
La sama societo komencis grandan propagandon en sia kvartalo kun la celo altiri al esperanto ĉiujn kulturajn grupojn kaj
komenci grandiozan kurson. La entrepreno ŝajne havos kontentigan sukceson.
— La Bulteno de Esp. Societo Nova Sento, februara mul:

mero, publikigis tre allogan artikolon pri la XVII EsperantoKongreso en Ripoll.
La nova komitato konsistas el la sekvantaj samideanoj: Ma-

nuel Peris, prezidanto; Enric Gil, vicprezidanto; Antoni Boronat, sekretario;
Francesc
Gimdnez, vicsekretano;
Ricard
Burgada, kasisto; Josep Esteller, kalkulisto; Ramon Punti,

bibliotekisto; Josep Banet, Sim6 Masip, Josep Navarro kaj
Francesc Gili, voĉdonantoj.
—La Proleta Grupo Juneco anoncas novan kurson por la
11-a de marto.
— La Grupo Barcelona Stelo transloĝiĝis al strato Aurora,
12. La kunvenoj okazas ĉiulunde kaj ĵaŭde. Ni esperas, ke la
malnova grupo en la nova loĝloko disvolviĝos pli facile kaj
retrovos sian iaman viglecon.
Terrassa.—

Nia

malnova

amiko

Sebastiĥ

Chaler,

kies

entuziasmo estas ĉiam. freŝa, estis honorata de la membroj de
«Lumon» per intima festeto en kiu oni reliefigis lian grandan
taskon

pioniro.

por la grupo

kaj

por

Esperanto.

Nian

ETON

/

al la

Manresa. — La 1r-an de februaro komenciĝis nova kurso en la sidejo de Liceu Dalmau sub la aranĝo de la grupo
«Bela Espero». Partoprenas 19 lernantoj.
Vic.

—

En tre videbla loko, sur la fasado

dc la vendejo,

kiun posedas en. tre frekventata strato en Vic nia malnova salmideano S-ro. Josep Comas, oni vidas nun la esperantan sim.

bolon, grandformatan verdan stelon sur blanka fono, kiu sendube vokos la atenton de ĉiu trapasanta samideano. Ni gra-
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tulas nian amikon,
de nia nobla idealo.
taj samideanoj.
— La nunjaran
tigas S-roj. Josep
vicprezidanto;

vicsekretariino;
da,

kalkulisto;

Lluis

ESPERANTISTO

kiu tiel trafe montras publike la insignon
Jen imitinda ekzemplo por niaj komercis-

Komitaton de «Esperanta-Grupo» konsis
Pratdesaba, prezidanto; Jacint Comella,
Pous,

S-roj.

F-ino.

Joan

sekretario;

Conill,

Montserrat

F-ino.

kasisto;

Cinca,

Lluisa

Miquel

Castells,

Parare-

bibliotekistino;

sin-

joroj Josep Serarols, Josep Salat, Tomas Tonico kaj Pau
Blanch, voĉdonantoj.
— Fine de februaro edziĝis nia grupano urbestro de Vic,
Sro. Joan Traveria, kun F-ino. Elvira de Mas. Niajn gratulojn al la feliĉa paro.

NIA 27: ĈU NURA

FESTO?

Entuziasmajn, laŭdajn aprobojn jam vekis tra tuta Eŭropo
la provizora programo de nia 27-a Universala Kongreso, kaj

de la ampleksa

turisma

organizo kun ĝi kunligita:

«mirinda»,

«rava», «alloga», «grandioza»: jen la vortoj, kiujn oni ĉerpas ĉiutage el la leteroj de la itala kaj eksterlanda samideanaroj.
La Organita Komitato tre fervore kaj precize zorgos eĉ la
plej malgrandajn detalojn, por ke.la rcalo superu cies dezirojn; por tio ĝi sin turnas al la tutmondaj Esperantistaj Aso.
cioj kaj Institucioj, petante ke ili tre atente konsideru la jenan varmegan peton.
Universala Kongreso de Esperanto estas tradicia jara festo
de la tutmonda Esperantistaro, kaj ankaŭ dum nia 27-a amikoj -samideanoj festos kiel eble plej brile; sed $i ne povos,
ĝi ne devos esti nura festo!
Ĝi estu solena pruvo de la aktuala tutmonda disvas-

tiĝo de Esperanto,

ĝi estu

signifoplena

mejloŝtono

en la historio de la movado, ĝi estu venka
batalo kaŭzonta novan orientiĝon de l' publika opinio, ĝi estu gramdioza manifestacio
dononta gravajn sekvojn en
la kampoj de la universala esperantista movado kaj de la prakitikaj aplikadoj de nia mondhelplingvo.
La aliĝoj de kelkaj miloj de privataj kongresanoj tute ne
sufiĉus por atingi tiajn celon:
estas
nepre
necesa

grandskala

aligado

de

Asocioj

kaj

Institu-
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cioj — ĉu esperantistaj ĉu ne esperantistaj —, de Lernejoj,
de komercaj kaj industriaj Societoj, Firmoj, Federacioj, Grupoj, Entreprenoj, Bankoj, Turismaj kaj alispecaj Agentejoj,
Foiroj, Fakaj rondoj, Gazetoj, k. t. p.; jen serioza kaj nekontraŭstarebla
pruvo
je efektiva internacia volo
kaj forta
internacia voko:
vere amasa, impona, laŭta postulo el ĉiuj
fakoj kaj landoj, kvazaŭ «unuanima voĉdonado»
por
Esperanto |
Ĉiu, senescepte, tuj eklaboru por varbi inter la diritaj Institucioj kiel eble plej grandan nombron da aliĝoj de «Helpkongresanoj» (speciala kotizo «D», italaj liroj 40.-):
unuaj
aliĝantoj estu la Esperantistaj Landaj kaj Fakaj Societoj
kaj Grupoj
ĉarla ekzemplo estas ja la plej
taŭga instigilo!
Nia 27-a en Roma havos gravegajn sekvojn por la tuta es»

perantista movado, nur se ĉiuj (Esperantistaj Federacioj,
Asocioj, Institutoj, Gazetoj, Grupoj, izolaj gesamideanoj, sim-

patiantoj, k. t. p.) en ĉiu lando kaj urbo kaj urbeto de l' mondo, sentos sian respondecon kaj guste taksos la
eksterordinaran gravecon de l nuna momento; nur sc Ciuj
sentos la devon kunlabori, jam de nun, tre energie kaj senhalte, por tia plua paŝo al la triumfo de l' genia Verko de Za.menhof!
Tia solena
«unuanima
voĉdonado»
esperantista
en. Roma certe altiros la atenton de la Itala Registaro, kaj,
pro ties granda influo, ĝi fine vekos la intereson de la tuta
mondo.
La varblaboro farota estas iel simila al la preparaj laboroj
por la Konferencoj de Venecio (1923), Parizo (1925), kaj
Vieno (1934), por la aplikado de Esperanto en specialaj faLa fapli grandskala.
koj; sed nekompareble

voraj

sekvoj

de

tiuj

Konferencoj

montriĝis

post

ni devas klopodi por atingi, okaze de la Roma
lan

sed

multe

pli vastan

rezulton

per nombro

multaj

jaroj; i

Kongreso, simi.kaj

graveco

de

aliĝoj.
Per kunigitaj fortoj de ciuj samideanoj kaj per entuziasma penado, ni povos certigi al nia 27-a tian sukceson, ke la
Roma Kongreso indiku neforgeseblan daton en la historio de
la homa progreso.
La promesplena devizo de la Esperantistaro estu: «ROMA
1935»!
de

la

LA ORGANIZA KOMITATO
27-a Universala Kongreso de Esperanto

224

KATALUNA

La

20-an

de

februaro

ESPERANTISTO

en

Lausanne,

joro Julius Karnas, redaktoro de la Esp.
perantis

Svislando,

organo

mortis

sin-

«Flandra Es-

Naskiĝinte en Berchem, apud Antwerpen, Belgujo, en la jaro
1902, li iĝis instruisto en 1920 kaj samtempe esperantistiĝi;s..
Baldaŭ li gvidis kursojn, unue por la grupo «La Verda Stelo»,

poste, sub la aŭspicioj de la «Antverpena Poresperanto Propaganda Komitato», vesperajn kursojn en komunumaj lernejoj. Li tradukis multajn flandrajn kantojn esperantlingven kaj
verkis ankaŭ originalajn versojn. En 1930 l kompilis «Kantaro Esperantista» multŝatata de la flandraj kaj nederlandaj
Esperantistoj. En la sama jaro okazis la 1-a Kongreso de Flandraj Esperantistoj, de kiu li estis la prezidanto. Post tiu okazintaĵo la terura pulma tuberkolozo lin ekkaptis. Li devis cedi
la plenumon de sia profesia tasko kaj vane serĉis resanigon
en la arbaroj de sia regiono. En 1933 li vojaĝis Svislandon
kaj restis tie pli longe ol unu jaron. Dum lia restado tiea li
daŭrigis sian Esp. laboron kaj estis premiita de la «Floraj
Ludoj».
Reveninte hejmen li prenis sur sin la taskon de redaktoro
de «Flandra Esperantisto», sed en novembro 1934 li deno-

ve (devis vojaĝi Svislandon.

Kiel eble plej bone li klopodis plenumi siajn redaktorajn
devojn, ĝis fine li mortis.
Laŭ lia deziro la enterigo okazis en lia naskiĝloko la 26-an.
de februaro. Li postlasas vidvinon kun sepjara fileto.
Li fosis sian sulkon kaj semis konstante...
A.

LODEMA

—
Kun tiu ĉi numero ni sendas al niaj abonantoj propa
gandan prospekton de la Universala Ekspozicio de Bruxelles.
Por pliaj ekzempleroj kaj propagandiloj oni turnu sin al Ex-

position Universelle
xelles (Belgujo).

de

Bruxelles,

Jmpremia «La Renaixenga»,

51, Avenue

A

l 13 -

des

Barcelona

Arts,

Bru-

MAJO-JUNIO

1935

N-ROJ

CIA

216-217

UNA

(ESPERANTISTO
OFICIALA

ORGANO

DE LA

KATALUNA ESPERANTISTA FEDERACIO
KAJ DE LA INTERNACIAJ FLORAJ LUDOJ
JARABONO;

Eksterlande:
Enlande:

ADRESO;

4 pesetoj
3 pesetoj

València, 245 - BARCELONA

RIPOLL

I

ATENDAS

VIN

Jen ni havas antaŭ ni la belajn
kongrestagojn de nia XVII. Ni ĉiam
nin sentis optimistoj kaj estis konvinkitaj, ke nia Kongreso en la fama Ripoll havos eksterordinaran sukceson kaj
nun,

ĉe la sojlo

de la bela festo, ni es-

tas certaj, ke niaj samlandanoj estas
tiel same konvinkitaj kiel ni, ke la
XVII
Kataluna
Esperanto
- Kongreso
havos eksterordinaran reliefon en la
:
historio de la Esperanto-movado en Katalunujo. De ĉiuj flankoj venas al ni kuraĝigaj vortoj kaj novaj grupoj aligas al
KEF.
ŝajnas ke fine oni komprenis la kialon de mia propagando por kataluna esperanto-fronto kaj la esperantistoj respondas al nia alvoko kun fcrvoro kaj entuziasmo. La gvidantoj de KE F sentas la respondecon de la momento kaj estas
pretaj doni sian tutan povon kaj kapablecon por eltiri el la
favora situacio la plej bonan rezultaton por la bono de nia
afero. Ju pli da batalantoj staros apud la standardo de KEF.
des pli da bonaj sekvoj premios nian taskon. Se iam oni povis supozi, ke niaj klopodoj estas vanaj, nun oni devas konstati, ke ni staras sur ĝusta vojo kaj iras ĝin kun sukceso.

L
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Ripoll, kiu en sia historio havas la altan meriton esti la
kreinto de la kataluna nacio, Ripoll kun la valoraj stonoj de
siaj centjaraj monumentoj havos novan reliefon en la historio de esperanto; ĝi estos la fundamento de la nova periodo
de kreskanta KEF, kaj donos al la esperantistoj la ekzemplon de laboro kaj persisto por nobla idealo. Ripoll forĝos,
kiel ĝi forĝis en pratempo la plej bonajn laborilojn de la
homo, la sorton de nia esperanto-movado enlanda, kaj mi estas certaj, ke ni ricevos la plej taŭgajn kaj bonajn laborilojn
por trabati antaŭ ni largan kaj ebenan vojon al la triumfo.
Ripoll atendas vin. Venu grandnombre al ĝi. Viaj sugestoj kaj iniciatoj renkontos varman akcepton. De = ĉiuj dependas la estonto de KEF, Helpu per ĉiuj fortoj. La elekto
de la plej kapablaj, spertaj kaj laboremaj estraranoj estas la
angula ŝtono de la Kongreso. Ni ĉiuj havas la devon alporti
al la komuna laboro nian fervoron kaj ardon de nia esperantista koro.
Pruvu ankoraŭfoje, ke la flamoj de via entuziasmo ne nur
ĉiuj al la Kongreso
ne estingiĝis sed ke ili pli vigle flagras.
kun larĝa koro kaj batalpretaj|
Kongresaj sciigoj
Vojaĝo.

cialan

—

Ni

rekomendas

vagonaron,

Nordlinio, matene
esti la Malferman
kongresanaro estos
ĝas en aliaj urboj
frue, estas petataj
pli

malsupre

=

kiu

al ĉiuj kongresanoj

forveturas

de

Placo

uzi la ofi-

Katalunujo,

je la 6,20. Tiamaniere oni povos GeKunsidon kaj la alveno de multnombra
pli impona. La esperantistoj, kiuj lokaj ne povas alveni al Barcelono pli
veturi per la sekvanta vagonaro. Vidu

la hortabelon.

Kongresinsigno.
— ĉe la Malferma Kunsido oni donos al ĉiu kongresano la insignon. Nie forgesu porti ĝin,
dum la kongrestagoj.
Standardoj.
— Kiel kutime oni rekomendas, ke la grupaj standardoj ne manku Ĉe la Kongreso. Ni esperas, ke
ĉiu grupo portos la sian por plireliefigi la alvenon de la

kongresanoj kaj la ĉarmon de la festoj.

iSalutado de delegitoj. — La delegitoj, ĉe la Malferma Kunsido, post la parolado de la prezidanto, povos

l
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alparoli la kongresanojn. Por tio estas necese, ke Ĉiu delegito prezentu sian rajtigilon al la sekretario. Ĉiuj grupoj, ĉu membroj aŭ ne, povas sendi delegiton.
Ekzamenoj. — Bonvolu sin anonci kiel eble plej baldaŭ
la samideanoj, kiuj volas sin prezenti al la ekzamenoj.

Por tio oni turnu sin al la O. K. de la XVII Kataluna Esperanto-Kongreso, Ripoll. Oni devos pagi la kutiman su-

mon

por la diplomoj

de kapableco

kaj

profesoreco.

Ekspozicio. — Helpu la organizon de la Esperanto -Ekspozicio sendante kiel eble plej multe da materialo al la
O. K. Oni. plej zorge atentos pri Ĉiu ricevita prunto kaj

Ĉio estos ĝustatempe

Gastigado.

brojn

—

Ni

resendita.

rekomendas,

por eviti konfliktojn kaj

vizitata de turistoj dum
teloj

kaj

ĉi numero

gastejoj

kaj

estas

faru

ke

oni

antaŭmendu

ĝenojn.

Ripoll

(am-

estas tre

Pentekosto kaj ordinare Ĉiuj ho-

plenaj.

Vidu

la anoncojn

tuj vian mendon.

sur tiu

Festeno. — La Oficiala Ifesteno okazos en Fonda Paiet
kaj ĉiu bileto kostos 12 ptojn. Estas ncpre necese sin
anonci antaŭe por ebligi la organizon. Se vi ne sendis
ankoraŭ vian aliĝon, uzu la aligilon, kiun ni sendas kun.
tiu Ĉi numero.

Ekskurso.

— Multaj aliĝoj estas jam ricevitaj kaj versaj-

ne la ekskurso al la
ceso. Se vi volas uzi
vora prezo (10 ptoj.
prokraste vian aliĝon

Prezoj.

—

Jen kelkaj

Fonda Paiet,
Continental Hotel
Hotel Monestir
Fonda

L'Estrella

tuttaga
»
y
»

Aldonu al la montritaj
de Paiet.

bela Cerdanya estos grandega sukla unikan okazon viziti je plej fa) la Pirenean regionon, sendu senuzante la kunsendatan aliĝilon.

interesaj informoj

pensio
»
»
»

prezoj

pri la hoteloj:

to
kaj 12 ptoj.
123/, » 15 »
13
»
io

»

10 9) escepte al tiuj de For-

Kongreslibro .—Okaze de la Kongreso nia amiko Ferran Montserrat eldonas tre interesan gvidlibron de Ri-

eo Pre er E
E
por
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pollès kun multaj fotografaĵoj kaj tre interesaj informoj
pri la Kongreso. La kongresanoj povos gin aĉeti por du
pesetoj. Membroj de K E F' pagos por ĝi nur 1,50 pesetojn. Ni varme rckomendas la libron ne nur pro ĝia alta
kvalito sed ankaŭ por premii la taskon de la eldoninto.
Vagonaroj.

—

Jen

celona kaj Ripoll:

Forveturo

bortabelo

de Barcelona

de la vagonaroj

8,49
lia

14,15

16,20

X19,20

21,45

12,34
15,25

t10,20
XI3,10

19,27

16,45
Alveno

6,42

7955
9,30

11,06
13,31
11,50

17,32

Bar-

al Ripoll

Alveno

76,20
8,15

Forveturo de Ripoll

inter

18,15
20,20 (nur dum festotagoj

al Barcelona

dv.

11
DI. 30

FES CS
15,55
ELS, 25

719,55

2I
22,20

La per steleto signitaj vagonaroj havas kiel deir- aŭ alvenpunkton Placo Katalunujo. La ceteraj havas tiun de Nordstacio.
Prezo de la biletoj Barcelona-Ripoll: 2-a klaso, 9,75 pesetoj; ;3-a klaso, 6,15 ptoj.
Kongresafiŝo. — Ni dissendis al Ĉiuj esperantistaj grupoj ekzempleron de la diverskolora afiso eldonita de la

Organiza Komitato.
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VERDIKTO
ORDINARAJ
Originalaj

I

Tekstoj.

verko n-ro 89, «Mia
Unua mencio al la
menciinda. verko n-ro
Tria menciinda verko
Kvara mencio al la
la amo».
II
Originala ama
devizita «Vivo morto
I

/

Originala versaĵo kantanta

Tradukitaj
Traduko

Ne konkursita.

TEMOJ
«Amon».

Natura Floro al la

Amo», devizita «Najtingall »
verko n-ro go, devizita «Utopio». Dua
94, devizita «La am' de mia kor'...».
n-ro 75, devizita «Nostalgia fantazio».
verko n-ro 97, devizita «La ekesto de

verko en prozo. Premiita verko n-ro 45,
kaj Amo».

Tekstoj.
de unu versaĵo

II
Traduko de la
de Prudenci Bertrana.

nian vorton krom

de la kataluna

kataluna
Premiita

poeto Maragall.

rakonto «Sobre la mandra»,
verko n-ro 32-devizita «Ne-

la fundamentaj».

Oni aljuĝis al tiu Ĝi tra-

duko la premion de 50 pesetoj malavare donacitan de Sinjoro
Ramon Soler, ne antaŭe anoncitan kaj kiel surprizon por la
gajnito. Mencio al la verko n-ro 33 devizita «Ĉu bonstile... ?»
EKSTERORDINARAJ

FEMOJ

Difinitaj Temoj

Premio de Kataluna Esperantisto: Dumviva abono al la gazeto. Temo: «Kiel oni faras bonstilan versan tradukon». Ne
konkursita.

Premio de Literatura

Mondo:

Ekzemplero

de Enciklopedio

de Esperanto ilustrita eldono al la originala novelo n-ro 72:
Ĉu kulpo aŭ sorto?» devizita «Siberio-Tomsk 1920».
Premio de Esperanto-Grupo Vic: 5o ptoj Temo Komedie-

to kun kvin roloj.
Premiita verko n-ro 52-devizita «La Edziĝontoj».
Premio de La Pirato: 5o ptoj. Temo Kion, laŭ internacie

aplikata

kodo,

bonedukita

homo

ne

devas

fari.

Premiita

ver-
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n-ro 67-La bonedukita homo, devizita «Bonhumoro -sakoro».
Premio de Cooperativa Economica Ripollense, 50 pesetoj.
Temo: Prozo aŭ verso laŭdanta la kunhelpadon. Premiita verko n-ro r11-devizita. «Kooperatismo kaj Esperanto».
Premio de «Literatura Mondo», jarkolekto de 1934 al la
originala poemo n-ro 77 devizita «En malbona humoro».
Premio de «Literatura Mondo» jarkolekto 1932 al la originala poemo n-ro 68 - devizita «Bonhumoro -sana koro».
Premio de «Espero Katolika» dujara abono al la gazeto.
Verko n-ro 98 «Pli da amo kaj komprenemo».

LIBERVOLAJ TEMOJ
Originalaj

versaĵoj.

Premio de la Urbestraro de Ripoll: 100 pesetoj. Oni dividis la premion kaj aljuĝis du 50 pesetajn premiojn al la verkoj n-ro 74 devizita «Homoj kaj laboro» kaj verko n-ro 100
devizita «Amo al Dio nekonata».
Unua mencio al la verko n-ro 88 devizita «Abelo» — Dua
mencio al la verko n-ro 79 devizita «Amo kaj belo sub la
verda stelo».
Tradukitaj
Premio

de

al la verko

versaĵoj.
Esperanto

n-ro

Societo

12 devizita

«Paco

«Naŭ

kaj

Amo»

teatraĵoj».

50 pesetoj

Premio de Esperanto Grupo «Barcelona Stelo» 50 pesetoj
al la verko n-ro 13 devizita «Naŭ sonetoj».
„Premio de «Heroldo de Esperanto» de valoro proksimume

50 pesetoj al la verko n-ro 39 devizita «The
Hamelin».
Meciindaj verkoj n-ro 27 «Tri poemoj de

n-ro 107 «Pjotr Plorulin- Poemo
«Donna Klara»,

Originalaj

Pied

Piper of

Wordsworth»,
sentimentala» kaj n-ro. 101

prozaĵoj.

Premio de la Estraro de K. E. F. 50 pesetoj al la verko
n-ro 71- Porcelana Idilio.
(Premio de la Prezidanto de K. E. F. 50 pesetoj, premiita

verko

n-ro

30

devizita

«Popollegendoj

aŭ folkloro».

Menciindaj verkoj n-ro 48 «La lunhomo», n-ro
seroj surparere» kaj n-ro 73 «La ĉina juĝo kun

46 «Pentorturoj»-

Tradukitaj
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Premio de Esperanto-Grupo Ripoll, 50 pesetoj. Premiita
verko n-ro 34 «Jakob Brunner».
Premio de «Casino de Ripoll» 50 pesetoj. — Premiita verko n-ro 35 «Homoj en milito».
Menciinda verko n-ro 40 Rakonto de Israel Zangwill.
Laŭ la regulo II de la regularo de la Konservantaro de la
Floraj Ludoj la verkoj premiitaj fariĝas propaĵo de la Konservantaro kiu zorgos pri ilia publikigo sur KATALUNA EsPERANTISTO aŭ aliaj esperantaj gazetoj. Eventuale oni petu
al la Redakcio de «K. E.» permeson por reprodukto.
Majo

de

1935.

—

Saldanha

Carreira,

ria Elworthy-Posenaer. S. Alberich
la. Joan Gili Norta, Sekretario.

RIPOLL

KAJ

ĜIAJ

Jofre.

prezidanto.

Eduard

Ma-

Capdevi-

MONUMENTOJ

Urbo kun 7,106 logantoj situanta je 678 metroj super la,
marnivelo en la centro de la regiono nomata Ripollès kaj
en la kunfluejo de riveroj Ter kaj Freser, je 106 kilometroj

de Barcelona. Stacio en la fervoja linio de Barcelona al Puigcerdà de kiu ĝi staras je 50 kilometroj. En ĝi renkontigas

diversaj ŝoseoj por veturi al regiono Camprodon kaj valo Ribes, Olot, k. t. p. Tre grava industria centro kun reliefaj
komercentreprenoj. Ĝi havas diversajn fabrikojn de teksaĵoj,
cementoj, farunoj, anizaĵoj, tanaĵoj, nutraj pastoj, ferfandejoj, elektroteknikaj konstruaĵoj, k. t. p.
Ĝiaj foiroj, kiuj estas tre Ĉeestataj, okazas la 15-an de ok-

tobro. Ĉiudimanĉe. ĝi havas ankaŭ gravan foiron. La unuan.
dimanĉon de aŭgusto kaj la dek-unuan de majo ĝi havas siajn
ĉefajn festojn.

Multaj el ĝiaj stratoj estas mallarĝaj sed bone pavimitaj kaj urbstilaj; ĝi kalkulas je kvar placoj kaj kelkaj placetoj. En unu el ili kaj sur tereno aparteninta al la monalĵejo
staras la Urbdomo, konstruaĵo kun certa antikva trajto kaj
ia grandiozeco. En la mezo de tiu Ĝi placo oni povas vidi

monumenton el fero je la memoro de la mortintoj en la brulo
kaj detruo tuta de la urbo okaze de la antaŭlasta karlista mi-
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lito. La foirplaco, hodiaŭ nomata 27-a de majo,
tikvegajn konstruaĵojn kun malnovaj arkadoj. En

gardas antiu nomata

Abato Oliva troviĝas la antikva monalĉambro kaj la malnova. pregejo Sankta Petro. Paro da pontoj super Freser, kunligas ambaŭ bordojn.
Sur la montoj, kiuj je la nordo enfermas la urbon, staris
diversaj ermitejoj, hodiaŭ en ruina stato. La plej grava estis
tiu nomata Catllar, staranta sur la supro, je alteco de 1,075
metroj,

de

la

dividanta

montĉeno

la

valojn

kaj

Freser

Les

Llosses. En tiu ermitejo oni povas ankoraŭ hodiaŭ rimarki
kanonvolbon pintfiksitan. La bildo kiun oni adoris, havas hodiaŭ kapeleton en preĝejo Sankta Eŭdaldo.

Kio vere donis famon al Ripoll kaj per si mem meritas aten-

tan viziton, tio estas gia monaĥejo Sankta Mario, fondita de
Guifré I, unua graforego de Katalunujo. Ĝia portalo, verko

el la XII jarcento, estas belega triumfa arko. La altaj kaj
bareliefoj estas prilaboritaj de spertaj manoj. En ĝi oni sukcesis kunligi mirige la estinton, la estanton kaj la estonton.
de la religio de Jesuokristo; kaj kiel tre bone diris Pellicer,
admirante ĝin, la animo povas ĝui la sublimajn rememorojn de
la patriarkoj, grandaj reĝoj kaj profetoj; mirrigardi la. mirbelaĵojn, kiujn Dio faris por sia popolo por konduki ĝin al la
promeslando; tie aperas la du kolonoj de la eklezio, Petro
kaj Paŭlo, kiel ankaŭ la plej mildaj kaj mirigaj paĝoj el la
unuaj jaroj de la leĝo de graco; tie estas kategorie gravurita
la eterna batalo de la bono kaj malbono, la paganismo venkita,

la vero

von,

animecon,

triumfanta,

la

Sanktega

Triunuo,

la

dia

ŝafido,

la jantikva lcĝo, kaj la libro de la sep stampoj, k. t. p. La
Biblio, kiel brileganta suno, disversas radiojn diecajn. sur Ĉiun:
retablon, la elaono ilin poezibeligas, la mito ilin „Ĉarmigas,
la imago ilin variigas, kaj la senmovaj figuroj en ŝajna nekohereco, tuj kiam projekciigas sur ilin la lumo de la sanktegaj versaĵoj kaj la kantoj de la poetoj, akiras unuecon, vimovon

kaj

€ĉ

parolon.

La interno de la templo per sia severeco kaj grandeco de
linioj kortuŝas. Ĝia planko estas latinkruca kaj kun tri navoj,
la du flankaj

pli malaltaj.

Ĝi estas

sesdek

metrojn

longa kaj

naŭ larĝa: la transepto havas longecon de kvardek metroj. Ĉe
la kunligo de la centra navo kun la absido kaj la brakoj de
la transepto stariĝas lanterno ovoforma, kiu donas lumon al
la centro de la preĝejo. La galerioj aŭ navoj flankaj havas
po kvar metroj kaj estas dividitaj de la centra navo per masi-

NIA

BELA

Ĝenerala

Parta

KONGRESURBO

vidaĵo

vidaĵo

de la urbo.

de

la

urbo.

Monaĥejo

de

Ripoll. Fasado

kaj

sonorilturo.

Interno

de

la

preĝejo.

Ĝenerala

vidaĵo

de

la

klaŭstro

kun

la tuta

primitiva

alo.

Kliŝoj

de

C.

E.

de

€,

—
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vaj kvadrataj pilastroj kaj inter si per kolonoj ornamitaj per
romanikaj kapiteloj. La fronto de la ĉefa altaro estas romanika kopio el la pregejo Sankta Petro, hodiaŭ en la dioceza

Muzeo

de

Vic.

La

ĉefaltaro,

lokita

en

la

centra

absido,

estas laŭ moderna konstruado kaj respondas laŭ siaj linioj
al la stilo reganta en la templo. La retablo ĝin prezidanta
estas bela mozaiko prilaborita en la metiejoj de la Vatikano:
ĝi reprezentas Sanktan Marion de la Monaliejo de Ripoll,
laŭ rimarkinda pentraĵo de la kataluna artisto Enric Serra.
Gi estis donacita de papo Leono XIII. En ĉiu absidido estas
ankaŭ ĝia altaro. Vokas la atenton Virgulino de la Roser, belega skulptaĵo el marmoro de la artisto Llimona. ĉe la alia
altaro oni adoras bildon de Sankta Georgo konstruitan en la
metiejoj de Kristana Arto en Olot, kaj ankoraŭ bildon de
Sankta Rajmondo de Penyafort, originalaĵo de skulptisto Venanci Vallmitjana. Rimarkindiĝas en la ekstremo de la transepto la tombo de grafo Ramon Berenguer III. ĉe la alia
ekstremo de la transepto estas la urno en kiu oni gardas la

restaĵojn de grafo Guifre;
morigan

mon

ĉe proksima angulo

sanktversaĵon dediĉitan al la grafo

Berenguer

IV. En la centra navo

oni vidas me-

de Barcelona Ra-

kaj ĉe alta loko es-

tas sarkofagoj tre videblaj, kiuj enhavas la restaĵojn de la
grafo de Besalŭ, Bernard Tallaferro, tre eleganta, prilaborita en Olot,

«el enlandaj

materialoj;

Ĝe la alia flanko

estas

de:

iom

pli

ponitaj la mortcindroj de la filo Kaj de la nepo de la sama
grafo; la unua ĉe la flanko de la Epistolo, pagita de la konatai
bienulo Ramon Noguer el Sagar6, gardas la restaĵojn de Rodulf, cpiskopo de Urgell, filo de grafo Guifré: en la alia, nur
per simpla drapo kovrita, oni. gardas la ostojn de abatoj Bertran

kaj

Ramon

Desbach.

En

la centro

de

la templo,

supre de la ujo de benita akvo, ni vidas la tomban sanktversajon de episkopo Morgades. Pendigita je la volbo flagras
bela standardo, donaco de Arkcologia Societo de Matar6. Emirante en la templon kaj Ĉe la dekstra flanko oni renkontas
la riĉan altaron dediĉitan al Sankta Joakimo, pagitan de Joaquim Prats Rodĉs. Ce la kontraŭa flanko estas la baptokapelo kun prilaboritaj reliefaĵoj, pagita de Centre Excursionista
de Catalunya.
En la kupolo, kiu havas la samajn trajtojn de la monumento,
estas sep kornicplatoj dekoritaj per delikategaj pentraĵoj. Ili
reprezentas la Morton de la Dipatrino, la vespermanĝon de

Sankta Beneto kaj Sankta
Eskolastiko, la Anunciacion,
la
klaŭstron de la Abatejo de Sankta Johano, la dioferon de Ro-

——E—=—

at

nt

234

KATALUNA

ESPERANTISTO

dulf al Sankta“ Mario, la monaĥejon de Montserrat kaj reprezenton de la origina peko kaj de la promeso de repurigo.
Apud la templo kaj ĉe la sama flanko de la sonorilejo kaj
je pli malalta nivelo, estas la klaŭstro. Ĝi estas kvarangula kaj
konsistas el du galerioj surmetitaj, dividitaj de ligna plafono,
kies interplekto, kiu laŭdire estis ĉefverko de pentrarto, malaperis. Ducent kvardek kolonoj kun la respondaj kapiteloj kaj
abakoj, subtenas la kvindek kvin arkadojn el kiuj konsistas
tiu ĉi klaŭstro, kiuj, kiel diris niaj artistoj, havas neordinaran!
inspiron kaj grandiozecon. La fustoj de la antikvaj kolonoj
estas el ruĝeca jaspo. La stilo de la kapiteloj kaj abakoj respondas al la skulptaj karakterizoj de la diversaj epokoj dum!
kiuj ili estis konstruitaj. La primitiva alo, laŭ romanika skulpstilo el la XII jarcento, estas la malsupra galerio alkroĉita ab
la mavoj de la templo. La tri aliaj malsupraj galerioj kaj la
kvar supraj havas gotikan skulpstilon el la XII kaj XIV jarcentoj. En la kapiteloj kaj abakoj kun. granda fantazio estas
skulptitaj sanktuloj, anĝeloj, homoj, ammaloj, drakoj, sirenoj,
vegetaĵaj alegorioj k. t. p. Sajnas, ke tiuj ĉi skulptaj komponaĵoj estas ne mur ornamaĵoj, sed kiel la portalo esprimas
ideon. Enigitaj en la muroj de la klaŭstro, formante kvazaŭ
muzeon, estas diversaj tomboj kaj skulptaĵaj fragmentoj el tombaj platoj, kapiteloj kaj bazoj de mozaiko el la XI jarcento,
kiu estis en la ĉefaltaro. Alfiksita al la muro de la primitiva.
alo

staras gotika

tombo

(XIV

jarcento),

kiun

la tradicio mon-

tras kiel la tombon de Abato Oliva.
Jen Ĉio, kio restas el la antikva monaĥejo Sankta Mario de
Ripoll. La bildo de Sankta Mario, la korpo de Berenguer IV la
Sankta, la fama biblioteko, la multvalora arkivo, la sacerdota
kunvenejo, la palaco de la abato, la gastejo, objektoj, pentra ĵoj, ĉio malaperis en aŭgusto de 1835 konsumita de la flamoj,
kiujn vandala homamaso plivigligis dum tri tagoj.
La preĝejo de Sankta Petro, kiu troviĝas sur la placo Abato Oliva, devenas el XI jarcento; tiu de Sankta Eŭdaldo, pa-

trono

de la urbo,

estas

ovoforma,

moderna

kaj

enhavas,

krom

diversaj barokaj altaroj, riĉan urnon, kiu gardas la mortocindrojn de la nomita sanktulo; estas ankoraŭ la preĝejo de la
Puregulino kaj Sankta Mikaelo, kies fronta altaro estas el
blanka kahelo kun desegnaĵoj de Llimona.

El la kultura aspekto oni devas rimarkigi kelkajn instituciojn kaj iel speciale la Arkivo-muzeon de Sankta Petro, kiu
enhavas kelkajn rimarkindajn antikvajn dokumentojn, elokven-
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a
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a
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taj atestantoj pri la historio de Ripoll. Tiu Ĝi arkivo kunhavas
mil

bibliotekon

kun

gendlibron,

morlibron,

ducent

inter

volumoj,

kiuj

elstaras

ses

pralibroj kaj meslibro de Koro, kiu estas netaksebla juvelo;
ĝi enhavas ankaŭ rimarkindan kolekton de la loka gazetaro
kaj fotografaĵojn el Ripollĉs-regiono: kampardomojn, monumentojn, popularajn tipojn, manskribaĵojn, tipajn dancojn, lek.

t. p.

Kaj

fine

estas

la ĉambroj

de

la Folklora Muzeo, unika en Katalunujo, kiun ame kolektis
kaj ordigis la senlaca serĉisto Tomas Raguer. Multege da objektoj estas dismetitaj Ĉie. Hoklampoj, fandpotetoj, lanternoj,
kandelingoj, torĉingoj. Malnovaj pafarmiloj konstruitaj de la
famaj armilistoj de Ripollĉs; feraĵoj produktitaj de la antikva
kataluna forĝejo; iloj el kupro; laboriloj brilaj kaj eluzitaj,
devenantaj el la metiejo de la lasta najlisto de la valo TerFreser. Kataluna ceramiko. Malnovaj uziloj el vitro. Antikva.
kostumaro. Kaj la fako de la pastistoj, la plej tipa kaj bela

de

la muzeo,

en

kiu oni vidas

la kostumaron

la feran kolĉenon, kiun portis la hundo

de la pastistoj,

por defendi sin de la

lupo, tintilojn kaj tintilegojn por la brutaro kun ilia gracia
muzikila kolĉeno kun primitivaj kaj originalegaj desegnaĵoj;
aj ankoraŭ kolekton da diversaj objektoj kiel kaseroloj, ter-

potoj, galoŝoj, k. t. p., ellaboritaj de la paŝtistoj mem:

La Biblioteko Mata, kies direktoro estas sinjoro Zenon Puig,

estas alia rimarkinda

centro, kiu kun

siaj

12,000

volumoj mon-

tras fervoran disradiejon de kulturo, kie povas sin nutri spirite
la ripolla junularo. Ĝian fondon oni ŝuldas al la malavarcco
de Llambert Mata.
Ni. fine mencias la Malaltan Lernejon de Artoj kaj Metioj,
kiu kiel Biblioteko Mata, funkcias sub la aŭspicio de la Urbestraro, institucio, kiu sukcesis forigi unu el la bezonoj ĉiutage pli sentataj kaj kie la amantoj de akcelo de sia scio po-

vas akiri konojn kaj teknikan perfektiĝadon.
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LA LECIONO SUR LA SIPO
En la pasinta jaro, kiam mi vojagis tra Eŭropo por partopreni en la XXVI-a Universala Kongreso de Esperanto okazinta en Svedujo, mi enŝipigis en Roterdamo kune kun aliaj
fremdaj gesamideanoj.
Dum la ŝipvojaĝo okazis ofte esperantaj lecionoj sur la ferdeko. Al mi ŝajnas ankoraŭ vidi la lernantajn vojaĝantojn.
Ĉirkaŭi la profesoron, francan fraŭlinon, kiu ridetante instruis
laŭ rekta metodo.
Gelernantoj el la plej diversaj landoj kaj el la plej diversaj aĝoj kune kaj laŭte respondis la demandojn de la profesorino, kiu per kreto skribis tuj la vortojn sur la nigra tabulo,
kies fono estis la bluo de la maro.
La

de

kapitano

la

ŝipo,

ofte

rigardis

la

lerneman

alproksimiĝinte al la simpatia

kaj eĉ kelkfoje

grupon

rondo, aŭskul-

tis lecionon. Mirigita, li promesis lerni Esperanton kune kun
sia amata edzino, eksflegistino kiu laŭ propra rakonto savis
kaj ekkonis lin dum la mondmilito. Poste, ili gcedziĝis.
La romantika kapitano, kies okuloj brilis kaj lian blondan.
hararon movis la maraero, ĉirkaŭprenis sian edzinon kaj tuj
aŭdis ovacion el Ĉiuj spontancaj gelernantoj.

Tiamanicre

finiĝis unu el la lecionoj

sur la ŝipo.
RAMON

CABEZA

Partopreno Esperantista en la Teknikajn
Kongresojn!
La

Direkcio de nia movado devus plenumi gravan taskon
por nia propagando kaj por efikado en la praktikon: sciigi
la esperantistaron pri estonta okazo de Internaciaj Kongresoj kun plej multaj detaloj por deca partoprenigo de la esperantistaj fakistoj. Ekzemple, en Barcelona, okazos, fine de majo nunjara. Internacia Kongreso de la P. E. .N. Klubo kaj
Internacia Kongreso pri arto kaj tekniko de anoncado. En
ĉi-ties

komitato

estas

malnova

samideano

Joan

Abeyzon,

kiu

de antaŭ longe ne plu militas por nia afero, sed li ne ĉesis
esti samideano, kvankam pasive. Kaj certe bonvole kaj eĉ revigliĝe estus akceptinta partoprenon aŭ informpeton de esperantistoj. La bona okazo nun forpasis por niaj samideanoj,
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kiujn interesus partopreni tiujn Kongresojn, kaj forpasis, bedaŭrinde por nia afero, la bona okazo efiki por Esperanto
tra partopreno pli. malpli efektiva de fakuloj esperantistaj en

tiujn Internaciajn Kunvenojn.

Cu ne estas rimedo per kiu la Direkcio de nia movado informiĝu pri estonta okazado de Internaciaj Kunvenoj, kaj sciigu pri ili la esperantistojn ? Certe Ĉiuj niaj gazetoj publikigus
tian informadon de la Direkcio de nia Centra Oficejo.
La proksiman. julion okazos en Londono Internacia Kongreso pri Fonetikaj Sciencoj. Mi informiĝis perc de katalunlingvaj gazetoj, antaŭ du monatoj. Dank'al tio mi eble partoprenos ĝin kaj aludos favore al Esperanto. Ĉu ne estus kelkaj esperantistoj el diversaj landoj, kiuj tion ankaŭ farus, se,
per niaj Esperantaj gazetoj nia samideanaro estas frutempe informita, Ĉefe se la Direkcio de nia Movado tion rekomendus2,
La proksiman aŭguston okazos en Frankfurt a/M. Internacia
Kongreso pri Stenografio. Mi devis pri tio informiĝi per germanaj ĵurnaloj. Ĉu kelkaj stenografistoj esperantistaj ne influus favore al Esperanto, per ia ajn partopreno aŭ. kontaktiĝo kun tiu Kongreso Internacia, se ili scius, pri gi, sufiĉe

antaŭtempe ?
La Internaciaj

Kunvenoj estas plej efikeblaj medioj
por
Esperanto. EĈ ni devus laŭeble instigi, se ne organizi mem,
teknikajn kaj Ĉiuspecajn internaciajn kongresojn, ne kiel esperantistajn, sed kiel fakajn aŭ ĝeneralajn, simple por akcepti aŭ uzi kaj rekomendi Esperanton inter la oficialaj lingvoj.
Ĉu vi ne tiel opinias, kolegoj kaj batalantoj por Esperanto?
DELFÍ

SANKTA

NIKOLAO

VOLIS

DALMAU

MODERNIĜI

Kelkaj homoj suspektis, ke en 1932 S-ta Nikolao certe jam
estos mortinta. Sed kial? Kompreneble ne! Vere, li estis jam,
maljunega kaj iom malrapide pensanta. Sed morti? Tute ne!
Male. Li klopodis per ĉiuj rimedoj iri kun la tempoprogreso. Tial jam. en antaŭaj jaroj li estis komencinta variigi siajn
Qonacojn. Vere, la afero ne estis facila por tia maljunulo kia,
li, iomete amikigi kun tia amaso da teknikaĵoj necesaj jam
por simpla radio-maŝino. Kaj la cetera amasego da teknikaj
ludiloj! Nu, laŭeble bone li sciis jam diferencigi. la korpon
de submarboato de zepelino, sed finfine li lasis la tro subti-
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lajn objektojn al sia helpanto. Sed en Ĉi tiu jaro

1932 li in-

tencis alporti ion nepre tute novan. Sed kion, kion? Dum semajnoj l cerbumante rompis sian grizan kapon:
senrezulte.
Sed mallonge antaŭ la festo li havis genian ekpenson: eble
el la radio li povos ricevi ian instigon aŭ ideon. Li grumblip
al si mem, ke nur tiel malfrue li pensis pri tio.
Por ke li ne forgesu, li tuj: eniris la ĉelon de la ĉefanĝelo
S-ta Rafaelo, kiu priservis la ĉielan radio-stacion. «Volonte»,
diris Rafaelo, aŭskultinte la deziron de l” boma maljunulo.
«Kiun stacion?» Tio estis indiferenta al Nikolao. Li surmetis

tie kuŝantajn aŭskultilojn. Post mallonga tempo li ree formetis ilin, kaj kontenta rido ludis sur lia vizaĝo.
Granda surprizo regis en Ĉi tiu jaro ĉe ĉiuj infanoj pro la
strangaj

donacoj

de S-ta Nikolao.

Por multaj

tio estis kona-

taj objektoj, sed por pli multaj ili estis tute fremdaj. Ĉiukaze

ili

taŭgis

por

kelktempa

de tiom aliaj ludiloj:

ludado.

Poste

ili

spertis

ili estis forĵetataj en angulon.

la

sorton

Sed kio estis okazinta ? Kian genian sugeston estis ricevinta
S-ta Nikolao per radio! Ni tuj aŭdos!
Nikolao havis la bonŝancon kapti ĝuste la finparton de prelego, eĉ pli: de prediko por aerprotekto, en kiu oni varme
rekomendis al ĉiuj, granduloj kaj malgranduloj, teni gasmaskojn en la provizejo. «Nu», diris al si Nikolao, «se oni tion
disvastigas per radio, tiam devas esti grava afero. Do, nunjare mi donacos gasmaskojn al la malgranduloj». Kaj li jam
antaŭĝojis pro sia propra. moderniĝo kaj aktualeco,
Fulmrapide

li transmetis

de granda gasmaska
ris al la fabrikanto.

aŭdis la respondon

sin

al

Berlino

en

la

magazenon.

firmo. «Mi deziras gasmaskojn», li di«Kiom?» redemandis tiu. Kaj kiam li

de Nikolao:

«Por

ĉiuj

infanoj

de la te-

ro», li apenaŭ povis kaŝi sian egan ĝojon pro la giganta negoco aperanta. Tuj li ekprenis telefonan aŭskultilon kaj Ordonis Ĉion necesan, por ke la mendo estu efektivigata laŭ la
deziro de tia bona kliento.
Ĉio PEI
bonege, tre kontentige; tion ni aŭdis jam antaŭe. S-ta Nikolao, post plenumo de sia vastega tasko, reiris
Ĉielen, subridetante en sian blankan barbon kaj admirante sin

mem

pavas

pro tio, ke li Ĉi-jare sukcesis
imagi,

kiom

ega

estis

lia

esti tiel moderna.

surprizo,

kiam

tie

Vi do

akceptis

lin lia amiko, S-ta Rafaelo, kaj senparole kondukis lin al la
ekrano de la estonteco.
«Mi volas montri al. vi ion», li diris
al la barbulo, kajĉi tiu scivole eksidis antaŭ la blanka tabulo.
Rafaelo iom manipulis en siaj aparatoj. Subite Nikolao re-
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vidis siajn infanojn en tutmondo; ili pliagigis. Panike ili
diskuris tien kaj tien, sed Ĉiumomente falis unu el ili. La pli
multaj el ili portis
lian donacon. el la jaro 1932: gasmas-

kon.

Sed la tiama formato konvenis jam nur al la etuloj;

ĉe

la aliaj la maskoj ne hermetike enkadris la kapon. Tial el
ili falis la plej multaj, falante forŝirante de siaj vizagoj la
maskojn kaj tuj sekve alprenante la aspekton de sufokitoj.
«Ne,

ne,

tio

estas

«Tio ne povas esti!

ro!»

Kaj,

ne

terura,

atendante

respondon,

Preskaŭ

brikanto

sen

estas

diris

estonta

balbutis

li sagrapide

Nikolao.

fantaziaĵo;

alvenis

ĉe

la

senspire li rakontis al li sian ĵu-

Li tremis, teruro ankoraŭ

tute

S-ta

Vi mistifikas min en tre malbela manie-

Berlina fabrikanto.
san travivaĵon.

terura»,

ekscito:

«Nu,

skuis lin. Sed la fa-

trankviliĝu!

Unue,

Ĝio

due, se ĝi estus fakto, oni verŝajne

aplikis alan specon de gaso ol tiun, kontraŭ kiu protektas
la de vi donacitaj maskoj. Vi devus scii, ke preskaŭ por ĉiu
gaso ekzistas speciala filtrilo, kiun oni antaŭe devas enmeti eni
la maskon. «Sed se oni antaŭe ne konas la specon de l uzotaj
gaso?» — «Tial mi ja liveris al ĉiu maskio serion da filtriloj,

plene sufiĉantaj por Ĉiuj nun konataj gasoj!»

—

«Sed por en-

meti unu, gni ja devas antaŭe malfermi la maskon? » —
tive. Tiucele oni eniru gas-sekuran subterejon».

«Efek-

S-ta Nikolao ne povis tiel rapide pensi. Li nur sentis ke tiuj
protektiloj reale estas tute senvaloraj, ĉar ili protektas nur kontraŭ unu certa speco de gaso. Kaj krome: Kion fari, se la masko fariĝis tro malgranda por intertempe plukreskinta infano?
Lia kapo ekdoloris. Konstante li ĝemis: «Ho, tiuj homoj,
ho, tiuj homoj!» Kaj kiel ĉiam, li ree
al sia klera amiko
Rafaelo. Tiu detale klarigis al li ĉion. Fininte la teknikan parton, li aldonis: «Kaj nun mi devas ion konfesi al vi. Vi estas
bonkora infan-amiko. Via plezuro estas donacadi. Ni ne volis,
ĝis nun, maldolĉigi al vi tiun ĝojon. Sed vidu, ĉi tie supre ni.
ne plu okupas nin pri la homoj. lli fariĝis diabla gento. Tli
fariĝis bestoj unuj kontraŭ aliaj, ne, pli malicaj eĉ. Ĉu en
paco, Ĉu en milito, ĉiam ĉiu el ili embuskas, insidas malutile
al alia. Ĉu estaĵoj elpensantaj tiajn kruelaĵojn kiaj estas gasatakoj, entute milito kun ĉiaj siaj sekvoj, meritas nian amon?
Antaŭ nelonge ili furiozis en la tuta mondo unuj kontraŭ aliaj.
ili nenion lernis, ĉion forSed eĉ nuntempe ili ne prudentiĝis;

gesis».
Kion

povis

respondi

la bona

maljuna

sanktulo?

Li silentis,

kaj ŝajnis, ke io akva «ekbrilis en liaj okuloj. Li ja estis jam

vere

tre maljuna.

Fine

li tamen

kun

peno

diris:

«Do,

venon-
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tan jaron ankaŭ mi ne plu povos iri al ili», kaj seka singulto
tremigis lian kadukan korpon, Ĉar li vere amis homojn kaj
homidojn.
Verkita originale en Esperanto, de
JosErH F. BERGER
(Premiita en Vendrell.)

ENLANDA

MOVADO

Barcelona. — Dank' al la klopodoj de K. E. F. komenciĝis la 10-an de aprilo kurso de Esperanto en «Escola Normal de la Generalitat», sub la gvido de profesoro Samuel
Roca. ĉe la inaŭguracio faris tre interesan propagandan paroladon profesoro Delfi Dalmau. Partoprenas ĉirkaŭ 20 lernantoj. Estas rimarkinde, ke ĉiuj partoprenantoj estas studentoj
de la alta lernejo de instruistoj.

En la sidejo de Zamenhof-Instituto komenciĝis la 30-an de
aprilo nova kurso kun sukceso. La sama Societo kun la celo.
diskonigi la veron pri la diversaj projektoj de lingygo
internacia, lastatempe tendence propagandita kiel kutime de kelkaj
idistoj, invitis per la gazetaro la publikon por pruvi, ke el la
multegaj ĝis nun aperintaj projektoj nur Esperanto estas la
sola praktika solvo.
Terrassa.
Por dece festi la argentjubileon de sia fondiĝo, la fervora grupo Lumon organizas por la 26-a de majo
eksterordinarajn festojn. Oni invitis ĉiujn esperantistojn de la
lando kaj espereble granda sukceso kronos la taskon de niaj
terrassaj pioniroj, kiuj dum multaj jaroj estis la gvidantoj
de la kataluna movado kaj milfoje pruvis sian fervoron kaj
sindonemon por la Zamenhofa idealo.
Vic. —
La hejmo de nia grupano Sro. Jaume Guix kaj
de lia edzino Sino. Anna M.3 Fors, ĝojiĝis per la alveno
en la mondon de ilia unua filo, nomata Eŭdaldo. La geedzojn kaj tiel ankaŭ iliajn respektivajn familiojn ni kore gratulas.

—Multaj

membroj

de

Esperanta

Grupo

deziras

ĉeesti la

Kongreson en Ripoll, ankaŭ kunportante la flagon de la grupo
por tiel kontribui al pli plena graveco de nia nunjara ĉĈeffesto. — La Korespondanto.
lmpremta «La Renaixenga»,

Xucld,

13 - Barcelona

ATALUNA

x

RE

MORT To

i

CFICIALA

ORGANO

DE LA
KATALUNA ESPERANTISTA FEDERACIO
KAJ DE LA INTERNACIAJ FLORAJ LUDOJ
JARABONO:

Eksterlande:
pesetoj —
Enlande:
34 pesetoj

i

i

ADRESO:

l València, a45 - BARCELONA

XVII Kataluna Esperanto-Konoreso
La Organiza Komitato de nia XVII
Kongreso povas esti fiera pri la rezul-

tato

Tiom

de

la

nunjara

da klopodoj

esperantista

kaj laborado

festo.

povis

havi nur unu decan premion kaj tiu
premio «estis malavare donita de la katalunaj esperantistoj, kiuj multnombre
respondis al la alvokoj kaj dank” al ili
Ĉiuj arangoj bone disvolvigis. Nur laŭdojn mi povas esprimi kaj per tio mi
respegulas la senton de Ĉiuj partoprenintoj, kiuj kun bedaŭro
forlasis la belan urbon, kiu dum kelka tempo estis la centro
de la kataluna esperanto-movado. Al ĉiuj kunlaborintoj en la
preparaj laboroj de la Kongreso ni esprimas miajn plej korajn dankojn kaj precipe al nia laborema nova kunbatalantoj
S-ro. Antoni Planes, sub kies gvido Ĉio glate disvolviĝis kaj
ĉiu baro estis transsaltita.
La amplekso de nia gazeto ne donas al ni la eblon fari de
talan raporton pri la diversaj aspektoj de la Kongreso kaj tial
ni faros resumon pri la Ĉefaj okazintaĵoj akcektante tiujn punk-

tojn, kiuj povas havi ĝeneralan intereson.

242

KATALUNA

Malferma

ESPERANTISTO

Kunsido.

Granda plimulto da kongresanoj alvenis en la anoncita oficiala vagonaro kaj ankaŭ granda nombro uzis specialajn aŭtobusojn. Ni vidis aŭtobusojn el Manresa, Sabadell, Roses, Vendrell, Terrassa, k. t. p. Aliaj kongresanoj alvenis la antaŭan
tagon, sabaton, la 8-an de junio, kaj tiuj havis okazon aŭskulti
la interesan paroladon de profesoro Delfi Dalmau, pri «L'esperanto que no sabeu que sapigueu» okazintan kun granda
sukceso en la sidejo de Cooperativa Economica Ripollesa.
Je

10-a,

dimanĈon,

la 9-an de junio, en la Urbdomo,

la re-

prezentanto de la urbestro, S-ro. Lluis Gaiola, akceptis la 250
gekongresanojn kaj en la nomo de la urbo salutis la esperantistojn. per parolado de altaj konceptoj, plena de laŭdoj al la
tasko de la esperantistoj, kiujn li instigis daŭrigi en la laboro por la bela idealo. Tuj poste la prezidanto de K. E. F. sinjoro Sebastia Alberic Jofre, dankas la urbestron kaj la diversajn aŭtoritatulojn, kiuj kun H prezidas la kunsidon. La Ceestantoj fervore aplaŭdas la reprezentantojn de la urbo
tio la prezidanto alparolas jene la gekongresanojn:

kaj

post

Estimataj gesamideanoj: Kataluna Esperantista Federacio
salutas vin plej kore en la bela okazo de la XVII Kataluna!
Esperanto-Kongreso.

Dum. nia pilgrimado tra la katalunaj urboj, neniu okazo prezentiĝis kun tiel bonŝancaj aŭguroj, kiel tiu de la Kongreso,
kiun ni komencas nun kaj en kiu ni povas vidi reprezentantojn de ĉiuj enlandaj esperantistaj organizaĵoj, kiuj venis al
Ripoll por novafoje pruvi kiel profunde ni sentas la sanktan.
idealon kaj kiom ni amas la celon, kiu kunligas nin en la batalado por dua lingvo.

La XVII Kongreso prezentas ŝancon de praktika sukceso ĉar
post la aliĝo de novaj grupoj, kiuj venis en niajn vicojn, ni esperas, ke la ceteraj, kiuj ne alprenis ankoraŭ tiun decidon, po-

vos konstati dum la Kongreso, ke la tuta strukturo de Kataluna
Esperantista Federacio ripozas sur demokratiaj bazoj, kiuj domas al ĉiu la eblecon montri la plej taŭgajn vojojn por la plua.

batalado

por esperanto.

Ni Ĉiuj havas la samajn

rajtojn kaj

la samajn devojn. Ni egale staras antaŭ K. E. F., kiu povas
havi nur tiajn trajtojn, kiajn ĝiaj membroj postulas.

Longan

vojon iris la esperantistoj

depost

tiu bela tago de

julio de 1887, kiam. Dro. Zamenhof donis al la homoj sian
grandan verkon. Ni iris longan vojon kaj pli longa vojo eten-

das sin antaŭ ni, gis la homoj komprenos nin kaj akceptos de-
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finitive internacian lingvon. La homaro estas freneza plej ofte
kaj ne taksas ĝustamezure la solvojn, kiujn ĝi havas antaŭ siaj

okuloj. Ĝi baraktas en lingva kaoso, kreas konfliktojn kaj iras
en mallumo, dum hela suno sendas siajn radiojn. Vidu kiom

multaj
rita

tiel nomataj

lingvo

ne

estas

eminentaj
vivanta

homoj emfaze asertas, ke artefa-

lingvo,

ke

ĝi

disfalus

en dialek-

tojn, se iam ĝi estus alprenita de Ĉiuj nacioj. Tiaj eminentu-

loj subtenas tian teorion dum ni, kiuj ja ne estas eminentuloj,
konstatis plurfoje, ke esperanto plene servas por la internaciaj
rilatoj, dum ni povis vivi tiel belajn tagojn en niaj universalaj

kongresoj,

en kiuj unu lingvo sonas agrable el ĉiuj buŝoj kaj

la lingva egaleco plene sukcesas.
Se «esperanto havas grandan estontecon en la internaciaj
kampoj de komerco, turismo, radio, k. t. p. pli altnivelan estontecon gi havas en malgrandaj nacioj, kies lingvoj batalas

kontraŭ
sincera,

la premado

kaj

puŝado

de aliaj lingvoj.

se mi. ne dirus, ke tiu aspekto

Mi ne estus

de la lingvo

internacia

estas la esenco kaj bazo de mia multjara batalado por esperanto. Ĝuste tiu fajro estis la kerno de la tuta laboro de la
kreinto de esperanto. Dro. Zamenhof kreis sian verkon por
forigi lingvajn humiligojn kaj per tio repacigi la homojn, kiuj
parolas malsamajn lingvojn kaj opinias sian lingvon kun rajto
super la aliaj. Tial iu senkonscia homo povas opinii, ke ĈeHoj devas cedi al germana lingvo, finnoj kaj estonoj al rusa,
flandroj al franca, k. t. p. sed se ni povas pardoni al neesperantisto tian maljustan opinion, ni ne povas tion fari al esperantisto, kiu povas plej alte ŝati kaj estimi sian gepatran lingvon sed ne havas la rajton pretendi, eĉ opinii, ke lia lingvo,
pro iaj politikaj cirkonstancoj aŭ ŝajnaj historiaj rajtoj, povas esti altrudata al alia homo, kiu havas sian propan esprimmanieron,

Ĉu

oficialan

aŭ

ne,

tio

estas

absolute

indiferenta.

Se en la esperantistaj vicoj regus malamikeco pro la lingvaj
diferencoj, ni ne havus la rajton proponi al la mondo solvon,

kiu malsukcesas Ĉe ĝiaj subtenantoj,
Kaj nun ni diru kelkajn vortojn pri la arĝentjubileo

de

Kataluna Esperantista Federacio. Tio estis en majo de 1910
kiam nia Federacio havis sian unuan Kongreson en Sabadell.
Tiam, post la granda sukceso de la V Universala Kongreso
okazinta la antaŭan jaron cn Barcelona, nia movado estis vigla kaj potenca. Ĉio parolis pri. esperanto kaj ĉiu homo havis
belan ideon pri ĝi. En tiu tempo regis super la esperantistoj
la sankta flamo de la interna ideo kaj mistika sento imunigis
ilin de la mokoj Ĝirkaŭantaj la tiamajn batalantojn. Nun la in-
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terna ideo perdis sian efikon kaj la homoj ne plu pliridas nin.
Danke al la tiamaj fervoruloj nia afero trovis stabilan centron:

K.

E.

F. faris

jn unuajn

paŝojn en la kataluna

espe-

ranto-movado. Ĝi travivis ventegojn, oni fosis sub ĝiaj piedoj plurfoje, sed ĝi ne dronis. El la bataloj kaj batoj ĝi eliris
kun mova forto. Hodiaŭ ni portas al vi la malnovan standardon sub kiu ni preĝu kun fervoro por la fina venko de esperan-

to. Akceptu ĝin kun larĝa koro kaj donu al ĝi vian tutan entu-

ziasmon kaj sindonemon. Estu K. E. F. la hejmo de ĉiuj katalunaj jesperantistoj. Vivu ĝi longe por Ja bono de nia afero en
la tuta lando.
Bonvenon al vi, karaj gesamideanoj.

S-ro. Rafael Gisbert, sekretario, legas salutleterojn kaj telegramojn de Elinjo Pihn, Grupo Laborista Esperantista el
Valencio, Grupo Frateco el Vendrell, Pastro Casanovas el Girona, Esperantista Grupo Flugiloj el Cassh de la Selva, Alice
Brosse el Namur (Belgujo), Pere Domenec el Vilassar de Mar,
Tc Topo
La sekvantaj reprezentantoj salutas la Kongreson: Fraŭlino
Gregoria Gasadesŭs el Esperanto-Grupo Ripoll; S-ro. Josep
Coll el Ligo de Esperantistaj Fervojistoj; S-ro. Sebastia Chaler el Lumon (Terrassa); S-ro. Bulbena el Aplec (Sabadell) ;
S-ro. Capdevila el Barcelona Stelo (Barcelona); S-ro. Estivill el Esperanto-Grupo Ripoll; S-ro. Armengol el Empordana Ebenaĵo (Armentera); S-ro. Muset el Bela Espero (Manresa); S-ro. Pous el Esperanto-Grupo Vic; S-ro. Nagore el
Paco kaj Amo (Barcelona); S-ro. Navarro el Enciklopedia
“ Akademio Espero (Barcelona); S-ro. Peris el Nova
Sento
(Barcelona);
S-ro. Mangada en la nomo de Hispana Esperanto-Asocio; Fino. Castel en la nomo de la franca karavano
kaj de la esperantistoj de Toulouse;
S-ro. Prabucki, polo,

salutas kun

sia granda

entuziasmo

kaj laŭdas

la Kongreson.

S-ro. Marce el Frateco de Vendrell salutis en la Labora Kunsi.do pro tio ke lia karavano alvenis pli poste.
Rimarkinde ke Fino. Gregdria Casadesŭs en la nomo de la

lokaj esperantistoj eldiris belan bonvenparoladon.

La prezidanto dankas ĉiujn parolintojn, donas diversajn instrukciojn pri la postaj festoj kaj kunvenoj kaj fermas la Kunsidon.
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XVlaj. INTERNACIAJ FLORAJ LUDOJ
Same kiel dum antaŭaj Kongresoj de K. E. F., okazis la
XVI2. Festo de la Internaciaj Floraj Ludoj kun la plej granda
sukceso kaj brilo. La bela kaj vasta teatro de la «Casino de Ripoll» brile aspektis. La tuta logantaro de Ripoll interesigis
pri la Ama Festo kaj ĉarmaj belulinoj, distingindaj familioj
kaj scivoleima popolamaso plenigis la loĝiojn, la parteron kaj

etaĝon de la granda teatro.
La scenejo estis ornamita per la verdaj standardoj de la Gru-

poj kaj riĉa trono por la Reĝino kaj aro da brakseĝoj por la
Rorteganinoj.
Je la duono de la dekdua aperas sur la scenejo la Aŭtoritatuloj de Ripoll, reprezentantoj de la enurbaj gravaj societoj,

la ĉeestantaj membroj

de la juĝantaro kaj la komitato de Ka-

unika

kaj

taluna Esperantista Federacio.
Kiam. silento farigis, sinjoro urbestro J. Gaiolh4, prononcas
la esperantajn. vortojn: «Oni malfermas la feston».
La sekretario S-ro. Joan Gili Norta, stariĝas kaj alpasinte
al tribuno dekstre de la scenejo, eklegas la raporton:
«Sinjorinoj kaj sinjoroj:
» Jen. por Ja XVIa fojo nia amata Kataluna Esperantista Federacio vokis la tutmondan verkistaron al la rava festo de niaj
Floraj Ludoj. Jen, fine, ni estas Ĝe la sojlo de tiu ĉi festo,
festo

de

ĉarmo

beleco.

» Certe nur pro mia fervora laboro en la kataluna esperanto-movado en ĉiuj tempoj, estis mi elektita por la peza posteno de Sekretario de la nunaj Floraj Ludoj kaj tial, nemeritite, mi havas nun la altan honoron raporti al vi la taskon de
la juĝantaro.
» Elĉerpitaj de miaj antaŭaj kolegoj, la Sekretarioj de niaj
Floraj Ludoj, la laŭdoj Ĉiuspecaj al nia ravanta poezia festo,
ni konstatu la fakton, kiu per si mem estas la plej forta esprimo de laŭdo, ke nia literatura festo atingis la plej grandan
internaciecon, kion pruvas la 112 verkoj el 19 landoj ricevitaj por la nuna konkurso.

» Realaj aferoj regas la vivon de la bomoj; praktikuloj ŝajne estas la nuraj kondukantoj de la Homaro: sed, en efektiveco, nur la revantoj gvidas ĉion al ĝia destino kaj sukcesigas
la aferon. Ni do ĝoju ke ni helpis la kulturadon de nia literaturo kaj ricevis el ĝi konstaton pri reala vivo, pri fortikeco
Ĉion promesanta.
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» Malfacila

kaj

peza

tasko

estis por la Juĝantaro

verdikti la tutan kolekton da verkoj

ricevitaj.

legi kaj

Mi transiru tuj

al detalo kaj proklamu la gajnintojn.
»La Trono de la Poezio restas ankoraŭ neokupita, estas
jam tempo levi la vualon de 1' templo de la Poezio kaj akompanu min kaj ekgustumu la fruktojn de nia abunda rikolto.
Ni malkovru la nomon de la laŭreato per la plej alta honora
premio: la Natura Floro, kiu havigos al ni la nekutiman ĝojon esti vasaloj de plej rava reĝino.
» Gesinjoroj: Mi havas la honoron proklami Fraŭlinon MADELEINE VUILLE (Mad Mevo) el Genĉve (Svislando) kiel
gajninton de la Natura Floro.
» Ni ĝoju, ke en la nuna okazo la poetino bonvolis honorigi
nian katalunan landon elektante por okupi tiun altan tronon
kaj la oficon de reĝino enlandan fraŭlinon. Mia koro batas
emocie diskonigante la nomon de nia Reĝino. ŝi petis de nia
simpatia

Fraŭlino

EMILIA

RIBA

PASOLA

ke 5i okupu

mian

Tronon. Ŝia regado estu de ni kore akceptata, per laŭta aklamo, per tondra aplaŭdado ni tion al ŝi esprimu. ĉar la premiita poetino ne povis persone Ĉeesti kaj kolekti vian admiron kaj aplaŭdojn ŝi bonvolis transdoni sian reprezentecon al
S-ro. Francisko Vila el Barcelona.»
La reprezentanto de la premiita poeto suriras la scenejon
kaj ricevas de la Prezidanto de K. E. F. S-ro. S. Alberic Jofre belegan kaj ggrandan bukedon de floroj, kiun li iras proponi al la Reĝino, "akompanata de diversaj eminentuloj.
Post mallonga paŭzo, muzikistaro ekludas triumfan marŝon
Ce la momento kiam eniras la teatron Ŝia Reĝina Moŝto kaj

ŝiaj kunulinoj

de la Ama

Kortego,

kiuj

de la brako

de siaj

akompanantoj iras okupi sur la scenejo la lokojn al ili rezervitajn. Per ovacio salutas ilin la staranta Ĉeestantaro.
Sia Reĝina Moŝto sidiĝas Ĝe la Trono kaj la Rorteganinoj,
Fraŭlinoj Anna Coma, Teresa Vivet, Modesta Morera, Anna
Isidro, Maria Sala kaj Merce Sala sidiĝas ankaŭ ĉirkaŭ ŝi,
formante elegantan kaj belegan bukedon. Ĉiuj estis vestitaj
per blankaj vestaĵoj kaj speciale ni devas atentigi la gracion
de la du paĝioj, infanoj Maria Teresa Solé kaj Maria Merce
Catala, kiuj akompanis la Reĝinon.
Kiam la aplaŭdoj de admiro estas Ĉesintaj, la Sekretario
daŭrigas la legadon de sia raporto:

erao

»Ĝentilaj

»Koran

Mosto :

Korteganinoj :

saluton al vi por la granda

honoro,

kiun vi faris
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al ni kaj al nia internacia poezia festo, akceptante ĝin prezidi per via ĉarmo kaj beleco neniam sufiĉe laŭdataj de miaj
senpovaj vortoj. Dankon, koran dankon,
» Respektindaj aŭtoritatuloj:
» Eminentaj reprezentantoj:
» Sinjorinoj kaj sinjoroj:
» Gesamideanoj :
» Permesu nun ke mi laŭvice diskonigu la nomojn de la
elektitoj triumfintaj en la spirita lukto, al kiu ni ilin invitis.
Jen. il:
Ordinaraj

Temoj

Dudek verkojn ni ricevis por la unua ordinara temo: Originala versaĵo pri amo. Malfacila tasko elekti inter ili la plej

belan. Unuanime la juĝantaro voĉdonis por la n-ro. 89 «Mia
amo», devizita «Najtingal», al kiu ni aljuĝis la Naturan Floron. Ĝi estas soneto, kiu havas ĝustan ritmon, ĉefe la du las-

taj triliniaj

strofoj estas tre belaj, tre harmoniaj.

La aŭtorino

estas fraŭlino Madeleine Vuille (Mad Mevo), el Genĉve. Sinjoro Francisko Vila, kiu ŝin reprezentas, bonvolos legi la pre-

miitan versaĵon.
S-ro. Vila stariĝas kaj bele deklamas la versaĵon:
MIA

AMO

Simile al rivero bru-akva kaj rapida,
Torentas mia amo sur voj' de la viv”

Kaj

La

arde ĝi verŝadas,

ondojn

plej

pasiajn

en vigla kor-aktiv',
de l' sento

nedivida.

Simile al la monto majeste bel-solida,
Klarege siluetas, en firma efektiv”,
La amo mia granda, potenca en masiv',
Profunda kaj senlima, kun volo plej decida.

Simile

al muziko

je dolĉa la akcent',

Vibradas mia amo en sono harmonia,
Kun noblaj la agordoj de la sincera sent'.

Simile al violo parfuma kaj gracia,
Floradas mia amo intime en silent',
Ĝuante la feliĉon en revo emocia...

MADELEINE

VUILLE

(Mad.

Mevo).

rita
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aplaŭdoj

Grandaj

Vila,

S-ro.

de

kronas

ĉiuj

de

la legadon,
katalunoj

kiu estis majstre fa-

bone

rapsodo,

konata

Menciindaj verkoj: n-ro. ĝo «Utopio», kies aŭtoro cstas
S-ro. Robert Swietoszewski el Wyszogrod (Polujo). Legis la
poezion. S-ro. Josep Salat el Vic, meritinte multajn aplaŭdojn.

Alian mencion meritis la verko n-ro. 94 «La am' de mia
Elemér el Rakoshegy
kor»» verkita de S-ro Rirschbauer
(Hungarujo)). La verko estis ankaŭ legita de S-ro. Rafael

Gisbert el Barcelona, meritinte ĉies aplaŭdojn.
Trian mencion. ni difinis al la verko n-ro. 75 devizita: «Nostalgia Fantazio» kies aŭtoro estas S-ro. M. Strimpfel el L6smitz (Saksujo). Legis la poezion S-ro. Josep Banet el Barcelona kaj estis tre multe aplaŭdata.
Lastan mencion ni. difinis al la verko n-ro. 97 «La ekesto
de la Amo», kiu reprezentas grandegan laboron, sed kiu ne
ĉiam estas laŭpoezie korekta. La aŭtoro estas S-ro. Stevan Ziwanoviĉ el Beograd (Jugoslavio).
Nur tri verkojn ni envicigis sub la difino «Originalaj prozaĵoj amaj». Unuanime ni difinis la premion al la bela skizo

«Vivo, morto kaj amo»
en

lemantino

Estonio,

n-ro. 45 — kies aŭtorino estas

F-ino

Vera

Gutmann

el Tallinn.

I6 jara

Tradukitaj Tekstoj
Niaj katalunaj verkistoj kaj poetoj malmulte konkursis en
la nunjara festo, ni tion ege bedaŭras KZ ankaŭ ni same plen-

das, ke neniu entr eprenis la tradukon de iu versaĵo de Maragall. Tial ni ne povis aljuĝi la proponitan premion.
Nur du verkojn ni ricevis konkursantajn la premion al la
plej bona traduko de la kataluna rakonto de S-ro. Prudenci
Bertrana «Sobre la mandra». Sendube la laboro estas ja malfacila kaj timigis niajn amikojn. Sincere ni kredas, ke neniu
el ambaŭ ricevitaj tr adukoj estas plene korektaj. Tamen plej
tiu, kies devizo estas: «Nenian vormultajn voĉdonojn ric
ton krom la fundamentajn» n-ro. 32. Ni konstatu, ke tiu Ĝi
traduko kun. siaj konfuzigaj Ĝirkaŭfrazoj estas iom kapturniga.
Zamenhof ne kontraŭstaris la enkondukon de fakaj esprimoj.
Krom la ordinara premio la gajnanto ricevis 5o pesetojn kiel
premion,

malavare

donacitajn

de nia malnova

samideano

S-ro,

Ramon. Soler. La aŭtoro de la tradukita verko estas S-ro. Samuel Roca Rodó el Barcelona.
es
Bela traduko estas ankaŭ tiu sub n-ro. 33 devizita «Cu

bonstile?»

estas

S-ro.

al kiu ni aljuĝis la honoran mencion.
Josep

Banet

el Barcelona.

Ĝia aŭtoro
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Temoj

Difinitaj Temoj:
Premio de KATALUNA ESPERANTISTO —- Temo:. Kiel oni
faras bonstilan versan tradukon. Ne konkursita.
Premio de «Literatura Mondo» — Ekzemplero de Enciklopedio de Esperanto, ilustrita eldono al la originala novelo n-ro. 72 «Cu kulpo aŭ sorto?»
devizo «Siberio-Romsk
1920», bela priskribo kaj emocia rakonto kies aŭtoro estas
S-ro. Theodor Kilian — el Trebiĉ — (Celioslovatujo).
Premio de Esperanto-Grupo Vic: 50 pesetoj. Temo: komedieto kun kvin roloj. Premiita verko n-ro. 52 — «La edziĝgontoj», kies aŭtoro estas S-ro. Raymond Hall el Sheffield
(Anglujo).
Premio de «La Pirato», 50 pesetoj. Temo: Kion laŭ internacie aplikata kodo bonedukita homo me devas fari, eŭ se li
estas petolulo. Ni difinis la premion al la verko n-ro. 67.
«La bonedukita homo»
devizo «Bonhumoro, sana koro», Ĝia
aŭtoro estas S-ro. Hector Vermuyten el Antwerpen (Belgujo).

Premio de Cooperativa Economica Ripollesa:
50 pesetoj.
Temo: Prozo aŭ versaĵo laŭdanta la kunhelpadon. Premiita.
verko estas n-ro.
rII devizita «Kooperatismo kaj Esperanto», aŭtoro S-ro. Ramon Prada el Barcelona.
Premio de «Litaratura Mondo»: Jarkolekto de

1934, al la
aŭtoro S-ro.

originala poemo n-ro. 77 «En malbona humoro»,
M. Strúimpfel el Losznitz (Saksujo).
Premio de «Espero Katolika», dujara abono al la gazeto.
Verko n-ro. 98
«Pli da amo kaj komprenemo», devizita «Maria

Vervasko»,

Miinchen.

kies

aŭtorino

(Germanujo).

estas

S-rino

Maria

Schòttl

el

Libervolaj Temoj:

Originalaj

versaĵoj

Premio de la Urbestraro de Ripoll; roo pesetoj. Ni dividis
la premion. kaj aljuĝis du kvindekpesetajn premiojn al la verkoj n-ro. 74 kaj 100, Respektive devizitaj «Homoj kaj Laboro»» kaj «Amo al Dio nekonata», kies aŭtoroj estas Sinjoro M. Striimpfel el Losmitz (Sajsujo) kaj Sinjoro Leo Bel-

mont el Warszawa (Polujo).
Unuan mencion ni difinis al la verko n-ro. 88 «Libero»,
devizita «Abelo», kies aŭtorino estas F-ino Madeleine Vuille
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(Mad.

Mevo)

de

el

ESPERANTISTO

Genĉve

(Svislando).

La

poezio

estis legita,

F-ino Lluisa Castells el Vic kaj estis varme aplaŭdita.
Duan mencion ni difinis alla verko n-ro. 79 «Arto kaj belo sub la verda stelo», ĝia aŭtoro estas S-ro. Karl Vanselow
el 'Berlin (Germanujo).

Tradukitaj

versaĵoj

Premio de Esperanto Societo Paco kaj Amo el Barcelona:
50 pesetoj al la verko n-ro. 12 «Naŭ teatraĵoj», kies aŭtoro

estas S-ro, Jaume Grau
Premio de Heroldo de
pesetoj. Ĝi estis difinita
Pier Piper of Hamelin»,
Briggs el Armley-Leeds
Premio de Sindicat de

juĝita al la verko n-ro.

sama
Ior

aŭtorino

Menciindaj
«Donna

mideano

S-ro.

Origin

alaj

S-ino.

verkoj

Klara»,

Leo

Casas el Barcelona.
Esperanto, de valoro proksimume 50
al la verko n-ro. 39, devizita «The
kies aŭtorino estas S-rino. Louise
(Anglujo).
Turisme de Ripoll: 50 pesetoj. Al-

27

Louise

«Tri poemoj
Briggs

estas m-roj
kies

Belmont

aŭtoro

107

el

estas

de Wordswortd»

Armley-Leeds.

«Pjotr
nia

el Warzszawa

Plorulin»

bone

konata

(Polujo).

de

kaj

sa-

prozaĵoj

Premio de la Estraro de K. E. F.: 50 pesetoj al la verko
n-ro.,71 «Porcelana Idilio», kortusa rakonto de Sinjorino Lucette Faes-Janssens el Antwerpen (Belgujo).
Premio de la Prezidanto de K. E. F.: 5o pesetoj al la verko n-ro. 30: «Popollegendoj aŭ fokloro», belega priskribo
de mia bone konata amikino S-ino. Emma L. Osmond el London

(Anglujo).
É
Menciindaj verkoj: n-r$' 48: «La lunhomo», kies aŭtorino
estas F-ino Vera Gutmann. el Tallin (Estonujo) kaj n-ro. 46
Penseroj surpapere»
de sama aŭtorino, juna kaj promesple-

na esperantistino.

«La Ĉina „juĝo kun
D-ro. P. Friedland

Ankaŭ

specialan

atenton

torturoj», sub n-ro. 73,
el Tallinn (Estonujo).

meritis

la verko:

kies aŭtoro

estas

Tradukitaj

prozaĵoj.
Premio de Esperanto Grupo Ripoll: 50 pesetoj al la longa kaj bela traduko de tirola romano «Jakob Brunner» sub
n-ro.

chen

|34,

kies

aŭtorino

(Germanujo).

estas

S-ino.

Maria

Schottl

el

Min-

XVII KATALUNA ESPERANTO-KONGRESO!”
XVI INTERNACIAJ FLORAJ LUDOJ

Fraŭlino

EMILIA RIBA, Reĝino de
Internaciaj Floraj Ludoj.

la

XVI

Fraŭlino Madeleine Vuille (Mad Mevo).
La glora gajnintino de la Natura Floro

Alveno

de la kongresanoj

De

Sala,

dro

La Reĝino de la Festo kaj ŝiaj Korteganinoj
maldekstre dekstren: fraŭlinoj Modesta Morera,
Maria

kaj

Sala,

Teresa

La

Emília

Riba;

Anneta

Coma,

la Floraj

Ludoj

Rnabinetoj) Maria
Vivet.
Maria Mercè Català

scenejo

dum

Mercè

Anneta

Teresa

Solé

'lsi-

Laj

S-ro.

Francisko Vili, reprezentanto de la Poetino, akompanas
la Reĝinon kaj ŝiajn Korteganinojn al la Festo.

Grupo

de kongresanoj

dum

la ekskurso

tra Cerdanya
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Premio de Casino Ripoll: 50 pesetoj. Premiita verko n-ro.
35 «Homoj en milito», kies aŭtoro estas S-ro. Karl Mimor
el Hamburg (Germanujo).
Menciinda verko estas tiu sub n-ro. 40 «Rakonto
Zangwill», kies aŭtorino estas S-ino. Louise Briggs
(Anglujo).

de Israel
el Leeds

Unu post la alia la premiitaj aŭtoroj aŭ iliaj reprezentantoj
iris ricevi de manoj de la Reĝino siajn premiojn meze de ge-

neralaj aplaŭdoj.

;

S-ro. Sekretario finis sian raporton per la jenaj vortoj:
«Kaj nun kelkajn lastajn adiaŭajn vortojn. Ni tre multe bedaŭris ke ni ne disponis pli grandan kvanton da aljuĝeblaj
premioj por inde premii multajn verkojn, kiuj restis bedaŭrinde nemenciitaj.
» Permesu nun ke mi diru la lastan vorton: Dankon.
»Dankon al vi, bela Reĝino, kiu portis al ni la freŝecon
de via juneco kaj la Garmon de via persono, simbolojn de la
beleco de la urbo, kiu tiel afable gastigas nin. Dankon al vi,
korteganinoj, loga bukedo de parfume odorantaj floroj, kiuj
Ĝirkaŭas la altan tronon de la Belo en tiu ĉi Festo de Fido
kaj Amo. Dankon al vi, amikoj, kiuj malavare helpis la taskon de la Komitato donacante valorajn premiojn. Dankon al
vi, esperantistaj gazetoj, kiuj publikigis nian alvokon kaj verdikton.

Dankon alvi konkursintoj,
kiuj kontribuis

al la sukce-

so de mia festo. Vin Ĉiujn sendistinge ni gratulas, laŭreatojn.
kaj nelaŭreatojn, por la nobla emo levi la spiriton al la altaj
regionoj, kie trankvilo plene regas. Agintc tiamaniere vi ankaŭ altigis la gloron de nia Patrujo, kies nomo brilos per
oraj nuancoj en la Historio de la batalo por lingvo internacia,
nur se vi obstine laboras kaj oferas viajn intelektajn fortojn.
por la venko de nia idealo, la bela lingvo Esperanto. La penso, ke vi havas la honoron partopreni en la enkonduko de tiu
perfektiga elemento, kiu transformos la Mondon, stimulu vin
pli multe ol miaj sincere diritaj vortoj al persista laborado
kronota pli malpli longe per la plej bela, brila venko.
JOAN

GILI

NORTA

Je la fino de tiu ĉi raporto de S-ro. Gili Norta, oni gratulis lin per longedaŭra aplaŭdado, premiante lian plenumon de

la ofico de Sekretario de la Floraj Ludoj.
S-ro. Delfi Dalmau kiu anstataŭis la Prezidanton de la Floraj Ludoj, S-ro. Saldanha Carreira, legis, kaj komentariis en

kataluna

lingvo,

la

jenan

paroladon:
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Geamikoj:

turnas al la katalunaj

aŭtoritatuloj,

dankan-

se vere

ĝi valo-

te ilian Ĉeeston kaj la bonan apogon al niaj laboroj. Reciproke kaj amike ni kombinu Ĝiam niajn programojn, ili, donante la forton, kiu ankoraŭ mankas al ni; ni, profitante Ĉiujn
momentojn. kunigi la propagandojn Esperantan kaj Nacian.
Al vi, aŭtoritataj Mostoj, niajn plej dankemajn salutojn.
Poste, mi devas flustre konfesi ke mi agis, en Ĝiuj faritaj
laboroj de niaj Internaciaj Floraj Ludoj, kiel vera Prezidanto
—mi nenion plu faris krom trarigardi la lertajn klasifikojn
de Sinjoroj Capdevila kaj Alberic, kaj konstati la penadon
de mia vigla Sekretario S-ro. Gili Norta. Al ili mi adresas publike miajn amikajn gratulojn kaj miajn dankojn pro la homoro de la invito al la prezido.
Ankaŭ al vi ĉiuj, kiuj akceptis mian modestan nomon por kapo
de via Komitato, la plej sinceran esprimon de miaj frataj sentoj kune kun grandega peco de mia koro.
Laste, amikan vorteton al la reprezentantoj de la urbaj gazetoj kun peto de malavara helpo al niaj homamaj klopodoj.
Nun, mi petas la atenton de la Reĝino de la Festo, dufoja
rtĝino pro la homa kaj la natura elektoj — la homoj prave
konstatis ŝian belecon kaj la naturo sur Ŝin superŝutis la ĉar-

mojn. kiuj ravas nin.
Adorinda «estaĵo, nia Regino
Se

mia

rus la honoron,
ĝi estus io ajn

multkostaj.
kaj,

ne

prezidanteco

floroj

per miaj

1.

estus tiel

efemera,

kiun amika komplezemo al ĝi konsentas, se
kvazaŭ reĝa krono, ornamita per internaciaj

kaj

perloj, mi prenus

tremantaj,

nervaj

manoj,

ĝin

mi

ameme,

surkapigus

delikate,
ĝin

sur

adorindan kapon.
Regino nia I:
La plej humila el viaj vasaloj genufleksas antaŭ vi por ke
vi al ĉiuj pardonu niajn grandajn kulpojn.
Al ini la impertinentecon de mia adoro, al la gekonkursintoj la nekapablon verki laŭ viaj meritoj. lli Ĉiuj, premiitoj
kaj mepremiitoj, promesas al vi, ho Reĝino, strebe sindoni al
Esperanto por prezenti en la proksimaj festoj pli. belajn flo;
rojn.
Ili promesas rigardi la Internaciajn Elorajn Ludojn per scveraj

okuloj,

aperi publike.

senindulge

forstrekante

ĉion

kio

ne

estu

inda
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Ili promesas
esl dum la tuta jaro ĝis la proksima ekspozicio zorgemaj ĝardenistoj kaj kulturi mense sian lertecon, por
povi honeste, nehonteme, ne trouzante la subanoniman sinkaŝon, oferi al Esperanto la bukedojn kiujn ĝi meritas.
Pardonu, Reĝino, vi, kiu rajtas pardoni.
Vi estas la plej alta, estu grandanima.
Rimarku, Reĝino, kiel alta vi estas. E] la tuta mondo ĉiuj
sin turnas al la Internaciaj Ludoj por rigardi vin. Kaj via
trono, via kataluna trono, verŝajne ne estas entenata en. teatro tro malgranda por ĝi, sed sidas en Hispanujo kiel juvelujo nevulgara, vantema posedi vin, Reĝino, kiel la plej belan
simbolon de la lando.
Vi naskiĝis el Natura Floro, vi naskiĝis do el la «Amo»,
Ĉar amo

inspiris tiun, kiu

vin

elektis laŭtakte

naitingalan

me-

lodion.
Reĝino I. La penso flugas kiel la lumo aŭ pli rapide.
Inter mi kaj viaj premiitoj, kvankam. ili estu dissemitaj sur
la Tero, la distanco estas nula, Ĉar ili spirite Ĉirkaŭas vin.
kaj mi estas kun vi.
Internacian kunfratiĝon Floraj Ludoj trafas.
Kaj la bukedo ne konsistas nur el poeziaj konceptoj pli
malpli premindaj. La etikaj principoj estas praktike la plej
valoraj, ligataj, Ĉirkaŭbrakataj de Esperanto, kiu senlace, firme, daŭreme, allogas, kunigas, formas la grandan bukedon, el
vera, la sensofisma, la de ni dezirata Paco.
i
sino, mi ĵus malfermis al vi mian. bruston, vi povas
vidi kiel batas intime mia koro, eble spegulanta la Esperantajn sentojn de la via. Tiujn-ĉi vortojn mi diras, tiujn-€i vortojn mi krias, je la nomo de nia Komitato, je la nomo de ĉiuj
kies feliĉo. kaj fiero estas
konkursintoj, je la nomo de Ĉiuj,
aparteni al da Esperanta Familio.
Jen, Regino, la morala, la homama, la Zamenhofa vidpunkto de ĉiuj viaj vasaloj, la kavariloj de la Esperanta Rondo.
SALDANMA

CARREIRA

Ovacio aŭdiĝas post la bela resuimo de S-ro. Dalmau kaj
sinjoro Urbestro prononcas la ritan frazon: «La Festo estas
finita».
La

Reĝimo

la samideanaro
meze

kaj

kaj

la

Ama

publiko

Kortego

forlasas

la scenejon

kaj

adiaŭas ilin per longa aplaŭdado

de triumfa marso ludata de la muzikistaro.
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Poste okazis fotografado de la Reĝino kaj Korteganinoj.
La festo tre bone sukcesis. Ĝi, kiel ĉiam cn niaj Rongresoj, (estis plej efika pruvo pri la taŭgeco de Esperanto kaj
ĝia propaganda valoro estis netaksebla.
Oni bone rimarkis la partoprenon de multaj cksterlandaj
samideanoj

konkursintaj

la

premiojn,

kio

estas

aparte

kon-

tentiga por ni, Ĉar per tio denove montriĝis klare ke ni sukcesis igi plene internaciaj la Florajn Ludojn kaj espereble eĉ
en venontaj
nontoj.

jaroj

kreskos

Oficiala

Festeno

Vivu la Internaciaj

Floraj

ankoraŭ

la

nombro

de

partopre-

Ludoj!

Je la dua, en Fonda Paiet, irkaŭ okdek geesperantistoj alsub la prezido de la bela Reĝino de la Floraj Ludoj
tabliĝis
kaj ŝiaj ĉarmaj korteganinoj. Bona manĝo kaj gaja humoro. Ŝercoj, ridoj kaj la kutimaj amikiĝoj en tiaj senceremoniaj komunaj mangoj. Je la fino la prezidanto donas la parolon al S-ro. Francesc Vila, reprezentanto de Fino. Madeleine
Vuille, kiu unue Jlegas poeziaĵon de Sino. Raimunda Jofre, loka verkistino, dediĉitan al la kongresanoj. Ĝi estis presita sur
pergameno kaj donacita al ĉiu partoprenanto. Poste li dekla-

mas la sekvantan versaĵon:

AL LA INTERNACIAJ FLORAJ LUDOJ 1935 EN RIPOLL
Ho Floraj Ludoj, kun fidelo,
Mi vin salutas en la glor”

Kaj laŭdas per la verda stelo

Kun sento de sincera kor”.
En lando rava de la helo,
De suno, de natur' favor',

Sub varma, blua la ĉielo,

Vi

floru,

poezi-trezor'!

La indon ja de yia celo
— Kunigi por la kre-labor'
Poetojn al plialt-nivelo —
Aprobas mi, kun ĝoj, fervor'.
Per vi ĉiam poem-juvelo,
Forgita de vers-amator',
Aŭ verko de poet-modelo,
Riĉigas lingvon per valor'.
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Al via festo — or-fabelo —
Mi,

malproksima

trobador',

Ne povas — ho de l' sort” kruelo —
Ĉeesti. por la ĝu', honor”,
"Tamen,

Florludoj,

kun

fidelo

Mi vin salutas en la glor”
Kaj laŭdas per la verda stelo
Kun sento de sincera kor”.
Reĝgin', infano de la belo,
El ĉiuj la plej bela flor',
Akceptu, do, ho fest-anĝelo,

Gratulon

Genève,

de l balad” aŭtor'.

Map MEVO
1 junio 1935.

(Madeleine

Vuille.)

La ĉeestantoj entuziasme aplaŭdas la deklaminton, kiu al
la bela enhavo de la verkoj aldonis sian altan arton, tiel ŝa-

tatan de ĉiuj katalunaj esperantistoj.
Poste sekvis paroladetoj

Mangada,

Paul Prabucki,

de S-roj. Jaume

Sebastia

Chaler,

Grau Casas, Julio

Estivill, Marian

So-

la, Delfi Dalmau, k. a. La parolado de profesoro Dalmaŭ estis aparte substrekita per aplaŭdoj kiam li aludis fraŭlinon
Angela Casadesús Raj S-ron Planes, kiuj estis la animo de la
Kongreso. S-ro. Lluis Gaiola,
faras interesan paroladon kaj

reprezentanto de la urbestraro,
deklaras sin esperantisto post

kiam li povis konstati kiel bele sonas la internacia lingvo kaj
kiel facile ĝi estas parolata de homoj el diversaj landoj. Li
promesas ke li subtenos nian aferon ĝe la oficialaj medioj
kaj esperas, ke li povos enkonduki esperanton en la programon
de la someraj
aplaŭdo de la

kursoj, kiujn subtenas la urbo.
Ĉeestantaro, S-ro. Alberic faras

Post Ja tondra
resumon de la

diversaj paroladoj kaj precipe li akcentas la promeson faritan de la oficiala reprezentanto, pri kio la lokaj esperantistoj bone rememoru por Ĉerpi la plej grandan profiton por nia

afero.

Li finas dankante

S-ron.

Gaiolĥ kaj la dolĉajn fraŭli-

nojn, kiuj prezidas la feston, kaj per tio donas al ĝi la plej
agrablan trajton.
Niaj gejunuloj kaj aliaj, kiuj sentas sin eterne junaj, longe

dancis kun

entuziasmo

kaj

senlace.
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kaj

Ekspozicio

Laborkunsidoj ni publikigos apartan raporton en nia
n-ro. Ili estis tre Ĉeestataj kaj pri ilia efektiva tasjuĝi niaj legantoj el la anoncata raporto. La nova
estas la jena: Sebastia Alberic Jofre, prezidanto kaj
de KATALUNA EsPERANTISTO; Joan Gili Norta, vic-

prezidanto; Rafael Gisbert
Rod6, vicsekretario;
Josep

Garcia, sekretario; Samuel Roca
M.» Coll Coll, kasisto;
Tomàs

Bartroli Noguer, kalkulisto; Eduard Capdevila Buil, bibliotekisto; Josep Banet Tort, administranto kaj Jaume Herp Sanmarti, voGdonanto.
Ni menciu, ke Ĝe la Ferma Kunsido la prezidanto speciale
dankis la lokajn esperantistojn, dank' al kies sindonemo kaj
fervoro oni povis havi tiel sukcesplenan Kongreson. La propagando de la Organiza Komitato estis vasta kaj trafa: tial
ni povis vidi en Ripoll tiom multajn esperantistojn. Kiom. ? Ni.
me povas respondi kun certeco sed estas fakto, ke oni disdonis
250 kongresinsignojn kaj ne Ĉiuj kongresanoj povis ricevi la
sian. La prezidanto dankis ankaŭ S-ron. Ferran Montserrat,
kiu eldonis la plej belan kongreslibron, kiun ni havis ĝis hodiaŭ. Ni plej bone pagos la sindonemon de la eldoninto mendante multajn ekzemplerojn.
La Ekspozicio estis inaŭgurita en speciala ĉambro de la
Urbdomo. En ĝi oni povis vidi la kutiman materialon, kiun
ni bone konas, sed kiu alnsas la scivolemon de la vizitantoj,

en tiu okazo multnombra.
nia plej

fervora

kataluna

La aranĝon ni ŝuldas antaŭ Ĝio al

propagandisto,

S-ro.

Jacint

Comella

el Vic, kiu estis brava helpanto de la Organiza Komitato
kaj al kies klopodoj ni povas danki, ke franca karavano Ĝccstis la Kongreson.
Ekzamenoj

Sub la prezido de profesoroj Delfi Dalmau,
kaj Jaume Grau okazis la anoncitaj ekzamenoj.
S-roj.
Banet

Sebastia Chaler, Samuel Roca,
kaj Josep Coll. La ekzamenitoj

provoj kaj oni aljuĝis al ili la Diplomon
Amuzoj

kaj

Dimanĉon

Marian Sola
Sin prezentis

Tomas Tonico, Josep
bone sukcesis en Ĉiuj

«Atesto pri Lernado».

Vizitoj
vespere,

honore

festo en. «Sal6 Comtal».

al la kongresanoj,

okazis teatra

Oni ludis majstre kaj trafe la lirikan
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verkon «La nostra puntaire», tra kies scenoj oni konatiĝas
kun katalunaj kantoj kaj dancoj.
Lundon posttagmeze, en la sama teatro, la trupo de diletantoj
de '«Paco kaj Amo» prezentis la amuzan dulingvan komedion
de Joan Gili Norta «Amors Esperantistes». Niaj amikoj bone sukcesis en siaj roloj kaj estis longe aplaŭditaj. S-ro. Enric Nin, tenoro, kantis kelkajn katalunajn kanzonojn, du el ili,
«Drinkeja Kanto» kaj «Minueto» en esperanto. Nur laŭdojn
mi povas dediĉi al la arto de nia kunlaborinto. Fine Orfe6 de
Ripoll, sub la gvido de S-ro. H. Vilamanya, regalis nin pes
altmerita koncerto, kiun fermis nia himno «La Espero» kunkantita de ĉiuj esperantistoj. Je la fino profesoro Delfi Dalmau dankis publike Orfeo de Ripoll kaj per trafa alegorio
kunligis la idcalon de la esperantistoj kun la muziko, kiu ne
havas barojn kaj estas universala.
En

Kooperativo

«L'Economica»

okazis

la

anoncita

lunĉo

dediĉita al la kongresanoj, lundon tagmeze. Partoprenis multaj gesamideanoj. Tiuokaze ni povis ĝui ankoraŭfoje la kuneston

de la Reĝino kaj ŝiaj korteganinoj, ĉirkaŭ kiuj flirtis niaj ju-

nuloj

kaj

Lundon

aliaj...

matene

Tre

agrabla

oni vizitis

kaj

simpatia

Bibliotekon

estis

Mata,

tiu

festo.

Folkloran

Mu-

zeon kaj la faman Monaĥejon. Pri ilj ni donis vastajn informojn en nia lasta numero, La plimulto de la kongresanoj partoprenis tiujn vizitojn kaj konstatis ke ni ne trograndigis, kiam
ni alte taksis dum. nia propagando la kulturon kaj arkeologion
de Ripoll.
Ekskurso

Ni ne eraris kiam: ni supozis, ke la ekskurso al Cerdanya
altiros multajn kongresanojn. Pruvo pri tio estas, ke mardon
matene, je la sesa, tri aŭtobusoj kun Ĝirkaŭ okdek kongresa~
moj forlasis la ĉarman kongresurbon. Bela tago kaj agrabla
malvarmeto akompanas nin. dum la aŭtobusoj ruliĝas sur la
serpentumanta ŝosco. La vojo estas tre kruta ĝis la montkolo
Toses. Belaj arbaroj, profundaj abismoj kun arĝenta strio en
la fundo kaj altaj montpintoj kun neĝo iuloke kantas al ni

la belecon de Pireneoj.

Nun la aŭtomobiloj

facile veturas al

la ebaneĵo kaj baldaŭ ni atingas la landlimon. Nun ni veturas
sur francaj Ŝoseoj. Dekstre kaj maldekstre plej diverskolora pejzago. Kulturitaj kampoj; tritiko, hordeo, aveno: furaĝo por la brutoj, kiuj sin pastas trankvile kaj iafoje venas sur

la vojon kaj

devigas la ŝoforojn

funkciigi la bremsojn

por
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eviti katastrofon. Jen ni estas en Montlluis. Ni deiras kaj vagas tra la vilago, faras fotojn, rigardas la malnovajn. forti-

kaĵojn kaj

fosaĵojn.

Denove

la motoroj

muĝas,

la vojo

mal-

larĝigas, ĝia profilo estas kruta. Nun estas malvarme, La abioj
kreskas dense, ili havas aspekton de piceoj. Neĝo kuŝas ankoraŭ sur diversaj kasitaj lokoj kvazaŭ ĝi eiigis for de
la sunradioj, kiuj fine venkos ĝin. Rivereto brue saltas sur
la rokojn kaj poste dorme silentas sur ebena verda kampo.
Ni atingas Les Bulloses kaj denove forlasas la aŭtobusojn por
mirrigardi la majeston de la naturo, kiu malavare dismetis
en tiu Ĉi lando siajn trezorojn. Antaŭ ni sin etendas blua lago
en kiu respeguliĝas la impona silueto de monto Carlit (2,920
metroj). Apud ni staras la rifuĝejo de Club Alpin Francais,
en kiu ni iafoje dum vintro ripozis por grimpi la montosuprojn.
kaj ĝui la frenezigan skiadon sur densa negtavolo. Estas malfrue kaj longa vojo atendas nin ankoraŭ ĝis Puigcerda, kie
tagmanĝo estas mendita. La aŭtomobiloj zigzagas tra la valoj kaj koloj. Ni vizitas ankoraŭ la faman sportocentron Font
Romeu kaj Hermitatge sed la halto estas mallonga pro tio
ke io interne postulas baldaŭan kontentigon. Ĉirkaŭ la kvara

ni atingis Puigcerdh kaj kun granda rapido altabliĝis. Bona
apetito konvinkis la hotelestron, ke ni estas praktikaj homoj
kaj ne vivas el iluzioj. Ĝis krepusko ni vagis tra la vilaĝo admirante la ĉiuflankajn panoramojn de la bela vilaĝo, kiu, ni

esperas, en haldaŭa
ranto-kongreson.

tempo

havos

ankaŭ

sian

katalunan

espe-

Estis mallume Ĝirkaŭ ni dum la reveno. Kantoj kaj anekdo-

toj distris nin en ĉiu aŭtobusa familio.
Je la dek-unua. ni
atingis Ripoll. Unuj, la plimulto, restis por ripozo en la kongresurbo kaj aliaj en speciala aŭtobuso daŭrigis la vojaĝon:
ĝis Barcelona.

Finaj

vortoj

En la historio de nia enlanda movado ni havas novan Konr
greson kaj en gi, la bela Kongreso de Ripoll havos specialan brilon. Tion ni povos danki al miaj gesamideanoj, kiuj
tiel entuziasme kaj diligente laboris por ĝi kaj al tiuj kunbatalantoj, kiuj respondis tiel unuanime al nia alvoko. La sukceso, Eiu superis niajn esperojn, estu nova instigo por la daúrigo de nia laboro. Ciu faru en sia loko sian devon kaj nia,
Kataluna

kuraĝe

kaj

Esperantista

elegante.

Federacio

povos

iri

sian vojon

forte,
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«anstataŭ»
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Laŭ tute logika fundamenta regulo (oka de la Fundamenta.
Gramatiko) prepozicio per si mem Ciam postulas nominativon.
Alimaniere: post prepozicio neniam. oni uzos akuzativon, kiam

ĉi tiu estas signo de rekta komplemento.

Tial oni bezonas scii aŭ bone koni la prepoziciojn, ĉar se la
vorto estus konjunkcio anstataŭ prepozicio, tiam. oni povus era-

re ne uzi akuzativon.
lam mi skribis:
«Nenian
Tio estas: «Mi uzis nenian
mentajn».

vorton

krom

vorton

la

krom

fundamentajn».

la

funda-

Iu korektis mian frazon tiel: «Nenian vorton krom la fundamentaj»
(nominative).
Tio ne plaĉis al mi. Mi pripensis kaj traserĉis tra la vortaroj kaj gramatikoj. Ĉie mi legis (Vortaro de Kabe, Kompleta,
Gramatiko

estas

de

Fruictier,

prepozicio.

Tiam

Plena

Vortaro),

mi komprenis,

ke

la

vorto

KROM

kial oni korektis

mian

frazon.
Sed mi tute ne konsentas, kaj mi deziras rezone pruvi, ke tio
ne estas vero, nome: ke vorto KROM (kaj ankaŭ ANSTA-

TAŬ) ne estas prepozicio, sed konjunkcio.
Unue ni difinu.
PREPOZICIO estas senfleksia parolparto, kiu esprimas kuniĝon kaj dependon inter du vortoj, kaj determinas la klason
de dependo aŭ de rilato ekzistanta inter ili,
Ekzemploj :
a)
b)

La libroj DE Mario (Aparteno).
Ringo EL oro (Materio).

c)

Karlo manĝas pomojn KAJ Karlo manĝas pirojn. (Ku-

KONJUNKCIO estas senfleksia parolparto, kiu ligas du propoziciojn, nur kunigante ilin aŭ difinante ilian dependecon.
Ekzemploj:
nigo).
è)
Mi kuras KIEL vi kuras. (Komparo).
ELIPSO estas forigo de unu aŭ kelkaj vortoj, kiujn oni ne
juĝas mepre necesaj por la kompreno.
Ekzemploj :
c)
Karlo manĝas pomojn KAJ pirojn.
Mi kuras KIEL vi. (Tio estas: Mi kiel vi).
ĉ)
Pro elipso, oni diras, ke konjunkcio (krom. propoziciojn) ligas frazojn aŭ vortojn. En tia okazo oni povas konfuzi konjunkcion kun prepozicio.

mmm

me
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Ekzemploj :
Prepozicioj :
Konjunkcioj :
Libro DE Mario.
Pomoj KAJ piroj.
Ringo EL oro.
Mi KIEL vi.
Manĝi POR vivi.
Libroj NEK gazetoj.
Kafo KUN lakto.
NE homoj SED bestoj.
Sed rimarku, por eviti konfuzon, ke prepozicio ligas du vortojn, el kiuj la dua dependas de la unua kaj rolas malsaman
gramatikan funkcion, kaj ke ĉe konjunkcio la du vortoj estas
reciproke nedependaj kaj rolas egalan gramatikan funkcion.
Ekzemploj:
Johano
vidis la libron
(akuzativo)
de (prepozicio) Mario (genitivo). Mi (nominativo) kiel
(konjunkcio) vi (nominativo) estas sama.
Aka
Nun. ni iru al la vortoj KROM kaj ANSTATAŬ.
Atentu la du frazojn:
(aŭ kafon amstataŭ
lakto
anstataŭ
Kafo
1
lakton).

Hundo krom kato (aŭ hundon krom katon).
2
Sajne ANSTATAŬ kaj KROM estas prepozicioj, sed rimarku, atentu:
1 Cu mi trinkas kafon?

2

Ĉu

mi

trinkas

lakton?

(aŭ

Ĉu

ne

mi

(nea

vorto) trinkas lakton ?).
(1/2) Mi NE trinkas lakton SED mitrinkas
3.
(NE... SED estas konjunkcio) = Mi NE trinkafon.
kas lakton SED kafon==Mi trinkas kafon ANSTATAŬ lakton.
NE... SED = ANSTATAŬ.
konANSTATAŬ, do, estas konjunkcio. Ĝi estas nea
traŭeca konjunkcio.
Lj
Mi havas katon.
2
Mi havas hundon.
1
Mi NE NUR havas katon SED mi ha(i--2o)
3
vas hundon = Mi NE NUR havas katon SED hundon. (NE NUR... SED estas konjunkcio)) = Mi havas
hundon
KROM katon.
NE NUR... SED = KROM.
KROM, do, estas konjunkcio.

tiganta konjunkcio.
Eble mi insistos pri la sama
Barcelona,

158

de junio

de

Ĝi estas

plieca

afero.
SAMUEL ROCA
1935.8

Impremia uLa Renaixenga», Xucid, 13 - Barcelona

aŭ

apar-

I RODO

SEPTEMBRO-OKTOBRO
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KATALUNA ESPERANTISTA FEDERACIO
KAJ DE LA INTERNACIAJ FLORAJ LUDOJ

JARABONO:

Eksterlande:
Enlande:

:
7
V alència,

4 pesetoj
3 pesetoj

POST

RIPOLL,

ADRESO:
245- BARCELONA

MANRESA

La Komitato de KEF, post la Kongreso de Ripoll, pristudis
la diversajn eblecojn por la Kataluna Esperanto-Kongreso de
1936, kaj decidis akcepti la oficialan inviton de «Bela Espero» el Manreso, kies laborado por esperanto depost longa tem- '
po estas plena garantio pri la rezultato de nia proksima festo.
La rekomendojn de la Kongreso por Tarragona kaj Puigcerda mi devis meti flanken. En Tarragona nia movado bedaŭrinde havas tre malmultajn. subtenantojn, kiuj ne kuraĝas
preni sur sin la organizan taskon; almenaŭ por 1936. La necesajn klopodojn oni faros por 1937 aŭ 38. Puigcerda sidas
proksime de Ripoll kaj malproksime de Ĝiuj ceteraj esperan-

tistaj kampoj:

tial ĝi ne prezentis grandan ŝancon de sukceso.

renea

estu la celo por alia jaro.

Tiu

bela urbeto
regiono,

en la Cerdanya

valo, en la centro

de la Pi-

La malfruiĝo de tiu Ci numero estas kaŭzita de la klopodoj

faritaj

por la organizo

de nia proksima

Kongreso.

Ni ne vo-

lis kaŭz malutilon al la Floraj Ludoj, kies Alvoko devas atingi kiel eble plej baldaŭ la esperantistan publikon, precipe la
amantojn de la internacie konata literatura konkurso.
La dato de nia Kongreso de 1936 estas 30-31 de majo kaj
1 de junio. La loka Kongresa Komitato ne estas elektita ar-
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koraŭ de la Grupo. Pri tiuj detaloj mi havos tempon paroli en
niaj proksimaj numeroj.
Intertempe Ĉiuj niaj amikoj povas havi la certecon, ke nia
movado mne havos interrompon. La diversajn punktojn tuŝitajn

dum

rado

ni volas

granda

la lasta

bruo,

Kongreso

sed kun

firmaj

ni iom

paŝoj.

pagi la ĉiuflankan

post

iom:

disvolvos,

Per nia konstanta

kunhelpon,

kiun

sen

labo-

en la lasta

tempo mni ricevis.
Nun vi povas komenci propagandon por la Kongreso de
1936 kaj se vi daŭrigos kun la entuziasmo, kiun vi elpruvis
ĝis nun, nia XXVIII en Manresa estos nova grandega sukCESO.

RAPORTO

PRI

LABORAJ

LA

KUNSIDOJ

de la

XVII KATALUNA ESPERANTO-KONGRESO
En

17-a.

la urbodomo

Prezidas

de

Ripoll,

la

9-an

de

junio

1935,

je la

Sro. Sebastia Alberic kaj protokolas Sro. Ra-

fael Gisbert. Ĉeestas 65 gekongresanoj.
La sekretario legas la raporton pri la lasta ĝenerala kunsido
de KEF., kaj la kasisto Sro. Josep Coll, tiun pri la financoj.
Ambaŭ raportojn oni aprobas.
Sro. Joan Gili proponas, ke la Kongreso esprimu sian dan-

kon al Sro. Saldanha Carreira, prezidanto de la XVI Internaciaj Floraj Ludoj, pro lia multvalora kunlaborado. Aprobita,
Sro. Rafael Gisbert legas la Jaran Raporton al la Kongreso.
Pri ĝi ni donas resumon: Karaj gckongresanoj: Ni volas informi vin pri la tasko disvolvita de la Komitato kaj kun plezuro ni submetas Zin al la Kongreso, dezirante ke ni estu sciintaj interpreti vin ĉiumomente, tial ke nia Asocio estas esence
demokratia kaj ni nur estas viaj mandatplenumantoj.
Propagan do — Tiun ĉi aspekton de nia disvolvo mi
efektivigis kiel eble plej fervore. Ni utiligis la ĵurnalaron sen-

dante al ĝi informojn pri tio, kio koncernas nian movadon ;.

speciale tia propagando multobliĝis okaze de niaj Kongreso
kaj Floraj Ludoj. Ni daŭrigis nian propagandon per radio,
per paroladoj kaj sciigoj pri la esperanto-movado, celante diskonigi la gravdcon de nia afero. Bedaŭrinde, fermiĝis tiu ĉi
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pordo en la radio-stacio, kiu estis akceptinta nian kunlaboron. Tiu decido de la stacio ne nur tuŝis nin sed ĉiujn asociojn,
kiuj regule uzis la mikrofonon por kulturaj celadoj. Ni ne
devas

forgesi tiun aspekton de nia „propagando kaj

devos

pro-

fiti la plej malgrandan okazon por ĝin renovigi; Ĉu laŭ la sama
maniero, ĉu kreante novan servon. al la radio-stacioj pri io ajn
en esperanto. Ni sukcesis, ke la fama fotografisto Sro. Zerkowitz eldonu bildkartojn kun teksto en esperanto. Aperis gis
mun serioj de Barcelona, Mallorca kaj Tarragona. Sur miaj
kovertoj ni presigis en kataluna lingvo la frazon «Esperanto
estas la dua lingvo de ĉiuj homoj kaj de Ĝiuj popoloj», kiun
ni suldas al la inspiro de nia pocto Sro. Jaume Grau Casas,
Nian propagandon ni. alportis al la festo nomata «Librotago».
Ĉe stando instalita de librovendejo Darn€ sur Rambla de Ca-

naletes en Barcelono, ni
propagandafiso. Specialan

havis specialan fakon kun granda
standon ni havis ankaŭ en la Bar-

celona Foiro, ĉe kies starigo kunlaboris diversaj grupoj. Tiuokaze oni disdonis milojn da flugfolioj. En kulturajn mediojn.
ni ankaŭ direktas nian agadon. Dank” al tio ni sukcesis altini
al nia movado la gestudentojn de «Escola Normal de Mestres
de la Generalitat», ce kies altlernejo mem okazas kurso sub
la gvido de profesoro Samuel Roca i Rodo. Antaŭ la komenco

de

la

kurso

profesoro

Delfi

granda sukceso. Ni esperas,
kurso ni povos daŭrigi tiun

Klarigado

de

kursoj.

en la

sidejo.

Dalmau

faris

prelegon

kun:

ke dum la proksima akademia
taskon pli grandskale ankoraŭ.

—

Krom

la dirita ĉe

«Escola

Normal de Mestres», ni gvidis kursojn en Enciklopedia Akademio Espero kaj Paco kaj Amo. Specialan kurson por profesoroj, sub la gvido de profesoro Delfi Dalmau, ni klarigis
federacia

Ni

havas

nun

en

preparo

leterkurson,

kiun ni povos komenci post kelka tempo.
Universala Esperanto Asocio. — Laŭ interkonsento de nia antaŭa generala kunsido okazinta lastan jaron
en Barcelona, ĉiuj niaj federacianoj estas membroj de UEA.
Nia pozicio en la universala organizo fortikigis. KEF havas
postenon de Konsilanto kaj pro la pliiĝo de la nombro de niaj
membroj ni rajtas nun postenon de Komitatano, pri kies elekto

ni parolos

poste.

Ni Ĉiuj havas la moralan

devon subteni

la

universalan organizon, tial ni rekomendas ke ĉiuj farigu aktivaj membroj de UEA,
Eldona Fako. — Kiel vi scias, la «Curs Complet d'Esperanto» jam estas en la libromerkato. Ni havas en preparo

la Katalunan ŝlosilon, kiu espereble povos elveni antaŭ la fino

204

KATALUNA

ESPERANTISTO

de la jaro. Por KATALUNA ESPERANTISTO ni propagandis plej
intense kun la celo varbi grandan nombron da abonantoj.
Kvankam ni parte sukcesis, tio ne sufiĉas por doni al nia orga-

no la amplekson, kiun postulas la multa materialo, kiu atendas publikigon, La Kongreslibro de Ripoll estas eldonita de

Sro. Ferran Montserrat. Pri ĝia esperanto-teksto zorgis nia
Komitato.
Akademio . — Nia asocio estas honorigita per la elek-

to kiel lingvokomitatno de nia Prezidanto, Sro. Sebastia Alberic Jofre.
faz Unuiĝo
kaj pligrandigo de REF. — Unu el la
aferoj pri kiuj plej intense ni laboris estis la unuiĝo de ĉiuj
esperanto- asocioj de nia lando por la plej efika disvolvo de
nia movado, por la plej utila kaj rapida rezultato de nia agado.

Ni skribis leterojn, faris vizitojn kaj paroladojn. Aliĝis al KEF
en la lasta tempo Esperanto-Grupo Vic, Frateco el Vendrell,

Era
ie
Ripoll, Enciklopedia. “Akademio Espero el
Barcelona kaj BeJa Espero el Manresa. Kiel vi vidas niaj vicoj plinombriĝis, sed ni bezonas la plenan unuiĝon. Ni ĉiuj
senĉese devas propagandi tiun gravegan aferon. Lastan jaron
nia KEF havis 171 membrojn kaj nun ĝi kalkulas 320. Espereble tiu progreso estos konstanta, se niaj amikoj helpos nin.
Tiu ĉi raporto, el kiu ni estas devigataj forigi multajn punktojn pro manko de loko, estas varme aprobita de la ĉeestantoj.

Sro, Sola gratulas la Komitaton pro la multflanka laborado
kaj speciale la sekretarion pro la raporto.
Sro. Comellas esprimas sian ĝojon pro la elo de Sro. Alberic

kiel

lingvokomitatano.

Oni elektas Sron. Delfi Dalmau komitatano de UEA.
La prezidanto informas pri la normigo de diplomoj pri Kapableco kaj Profesoreco interkonsente kun la Akademio. La
Kongreso elektas la katalunajn lingvokomitatanojn por fari.

eblajn ŝanĝojn

en la ekzamenprogramoj

sub prezido de pro-

fesoro Dalmau.
Sro. Sola estas elektita reprezentanto de KEF en la XXVII
Univarsala. Kongreso en Roma.
Starigon de delegitoj en tuta Katalunujo oni aprobas post
paroladoj de la prezidanto kaj Sro. Comellas.
Oni interkonsentas prezenti proteston al la urbkonsilantaro
de Cadiz pro la forigo de la nomo de la majstro de unu tiea

strato;

to»

La

EE
«Kataluna. ŝlosilo» kaj la «Diccionari Catalaestas temoj amplekse pritraktataj de la kongresanoj, vi-
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gle partoprenante Sroj. Gili, Comellas, S. Alberic, Roca, Sola, Gisbert kaj Dalmau. Oni aprobas la eldonon de «Kataluna ŝlosilo». Pri la vortaro oni interkonsentas, ke la lingvokomitatanoj prenu sur sin la taskon pri ĝi.
Sro. Banet parolas pri la propagando de esperanto ĉe turis

mo, Sro, Comellas pritraktas ankaŭ la aferon kaj informas pri

la agado farita en Vic.
Fermo je 20-a.
Sama loko, la to-an de junio, je la 11-a. Prezidas Sro. Alberic kaj protokolas Sro. Gisbert. Partoprenas 75 gekongresanoj.
La sekretario legas kelkajn telegramojn kaj leterojn.

Sro. Chaler parolas pri la gramatiko de Sro. Jaume Grau
Casas kaj pri la propagando. Amplekse li parolas pri. la afero

kaj faras valorajn sugestojn. Partoprenas la debaton sinjoroj
Serrat, Dalmau kaj Comellas. La prezidanto diras, ke la Komitato danke atentos la faritajn sugestojn. Post paroladoj de
Sroj. Grau, Capdevila kaj Gisbert oni aprobas, ke la Komitato
faru viglan propagandon. por la gramatiko.
La prezidanto faras alvokon al la grupoj, kiuj ne estas en la
vicoj de KEF. Aludas la malaltan. kotizon, atentigas pri la
avantaĝoj de komuna agado, kiu donus al ni rapidan sukceson en Katalunujo kaj al la katalunaj geesperantistoj grandan moralan valoron antaŭ la tutmonda movado; li finas rilatante speciale al la statuto de KEF, kiu estas tre demokratia
kaj ĉiam permesas la regadon de la Federacio laŭ la vidpunk-

to de la plimulto: tiuj povas estri REF.
La prezidanto

ki.

Tiu

prezentas

ĉi salutas kaj

kun

polan

samideanon,

entuziasmo

proponas

Sron.
sian

Prabuo-

servon al

esperanto dum sia ebla restado.
Oni parolas pri la kongresurbo de 1936. Unuj parolas pri
Tarragona. Sro. Chaler pledas por Puigcerda. Ĉiuj defendas
sian vidpunkton. Sro. Comellas diras, ke la kongresoj devus

daŭri nur du tagojn por ke la kongresanoj povu ĉeesti ĉiujn;
farojn. Oni rajtigas la Komitaton, ke ĝi elektu la kongresurbon. konsiderante la eblecojn de la proponoj.
Sro. Dalmau proponas aplaŭdadon al la Kongresa Komitato
de Ripoll pro ĝia laŭdinda agado. Sro. Planes dankas kaj pe-

tas, ke tiu estimpruvo estu dediĉata al la belaj kaj ĝentilaj

Reĝino kaj korteganinoj de la Internaciaj Floraj Ludoj. Responde al tiuj ĉi vortoj longa aplaŭdado sonas en. la plena salono, kiu ne povas enhavi la multegajn kongresanojn, kiuj iom

post iom amasigis en la Urbdomo.
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Laŭ propono “de Sro. Grau oni aprobas reciproki la saluton,

kiun

Sro.

Mangada

alportis de Sro.

Lluis

Companys

konsilantoj de «Generalitat de Catalunya».
La prezidanto proponas dankesprimon al
pro

la eldono de
Oni pritraktas
aprobas la liston
La prezidanto
jorojn Mangada

Sro.

kaj

eks-

Montserrat

la Kongreslibro.
la elekton de la nova komitato. Aklame oni
donitan en nia lasta numero.
dankas ĉiujn gekongresanojn, speciale gesinkaj ilian filon, el Madrido, kaj la gesami-

deanojn el Toulouse, precipe fraŭlinon Castel; kaj dezirante
feliĉan reveturon al la hejmo li esprimas la esperon, ke Ĉiuj
kun

sama fervoro partoprenos la proksiman kongreson.
Kun. entuziasmo oni kantas la. strofojn de La Espero.
Fino je la 13.15.

La protokolinto,
RAFAEL

ALVOKO

GISBERT

GARCIA

POR LA XVII INTERNACIAJ
FLORAJ LUDOJ

Kies solena festo okazos kun Ja XVIII Kongreso de K. E. F.
Al vi, Esperantaj verkistoj, inspiruloj el ĉiuj landoj, saluton! kaj inviton partopreni la jenajn komkursojn.:
ORDINARAJ

TEMOJ

Originalaj tekstoj
I.—Versaĵo kantanta

II.—Proza

Ama

Amon.
verkaĵo.

Tradukitaj tekstoj
I.—Esperantigo de la jena kataluna versaĵo:

EN

LA

CRUILLA

Jo camino vida enfora,
vos, amiga, vida endins.
La meva anima us saluda
en la creu de dos camins.
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Vostre somni

és d'unes ombres

que mai més

podran tornar.
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que potser vindran demà,
d'altres ombres jo somnio

M'han amat ulls com els vostres
llavis gerds i braços fins...
si ens paréssim una mica
en la creu de dos caminsP
Quin silencil Respirem-lo.
Poc a poc el jom s'ha fos.
Que divina és la tenebra
per als somnis de tots dosl

i No veieu mos ulls que lluen
si món cos és decandit2
Esperem en el silenci
fins sentir-hi un dolç cruixit:

per
que
per
de

a mi la fulla seca
en el vent s'ha esmaperdut;
a vós la passa fina
l'amant inconegut.
Josep

II.—Esperantigo

de la jena kataluna

TRASPUAMENT
Un mati

de març

jo'anava

CARNER

prozaĵo:

DE LLUM

en tren per la Riviera.

Era molt

de mati. Clarejava dificilment. El cel era cobert. La florida
dels fruiterars semblava de paper. Hauríeu dit que la mar era

oliosa. La broma s'estava, tota encantada, damunt les muntanyoles. Per les petites ciutats, hom veia passar cares opaques, espatlles deprimides. Pobra gentl Era un d'aquells matins que, abans de rentar-vos, us atureu una estona, amb un

aire pensivol, a mirar la ribella. I no és que penseu en res.
Però us manca una empenta. A tota la terra li mancava una
empenta. L'emmascara de fum que feia un vapor a l'horitzó,
durava, durava. La columneta de fum dels petits masos, perduts entre les oliveres, no es desfeia gens. De tard en tard
piulava algun ocell: piulava una mica i després s'aturava en
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un branquilló, poc convençut. Alguna dona, feta un garbuix,
mirava a la finestra. La miràveu, i no us corresponia ni prenia un fals aire dissimulat: badallava.
Ni una esperança que s'atenués la grisor feixuga del cell
El mon, atediat o caduc, li enviava misteriosos afluents. Envers ella anaven el fum escanyolit dels masets i l'enorme encenall del fum dels vapors. Les bromes li feien de fonaments

massissos damunt la roca. Grisos devien ésser, encara que subtilment, el baf estantís de les coses i l'alè dels homes que

s'havien llevat d'esma, com la mar era d'un gris apegalós, i,
en terra, els caminets cendrejaven.
Vaig deixar el corredor del vagó. Volia seure. Estava tot
sol en el meu compartiment. Vaig resoldre d'abandonar-me,
una mica estòlid, com si em trobés en un llit de sanatori. Els
meus ulls s'aclucaven. Jo pensava: —Hom veu que totes les
coses han enviat llurs encisos a adobar o a repintar.—I se m'acudien memòries de dies semblants o de situacions morals semblants. Dies que certs versos immortals ens semblaven buits.
Dies del nostre prometatge que dèiem: —Com Mare de Déu
ens hem arribat a prometre ?—Dies que segufem el mecanisme de Ja nostra vida amb aquella tristesa desemparada i tàcita que us produeix de vegades el menú invariable d'una casa
de dispeses.
Alguna cosa, però, va ungir-me les parpelles amb una mena
de renovellament. Vaig obrir els ulls: la llum insinuava una
carícia groga. Vaig saltar de nou al corredor.
A l'Orient, a una certa altura, lesQuina trasmudançal
calonament de núvols obtusos, immobilment arrufats, s'havia,
convertit en una mena de cova màgica. El seu brancal, el seu
Nindar, el seu sostre, eren de glaços lluents i degotants. Però les gotes no eren sinó de llum. Aquells glaços anaven prenent, cada vegada amb més intensitat, el color de la flor de la.
ginesta. I quan més es dauraven, més regaladissos eren. Hom
comprenia que dins aquella cova de glaç s'hi calava foc. Era

la fantasmagoria

brillant d'algun Ariel benfactor.

I passat el

primer enlluemament, vaig mirar al meu volt. Era daurat el
fum dels masos, era daurat l'enorme encenall del vaixell, a

l'horitzó,
Nuien,

la

els

caminets

broma

de

les

eren

plens

de

muntanyoles

tiges

i de

s'acoloria,

pedres

la

mar

que

era

un pa d'or, les cares de la gent semblaven dolces, i secretament exaltades. La terra, els aires, la mar enviaven a la cova
magnífica llurs afluents de lum. Sobtadament, les fulles es

movien, els carrers de la ciutat eren alegres, les oliveres som-
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reien, els rams gairebé negres de la palmera tornaven a tenir
un posat d'ales.
Després, la cortina dels núvols va tomar-se a cloure. El
sol, aquell dia no havia volgut sinó traspuar magníficament.

Però aquell traspuar havia estat fins i tot més excitant que no
una presència declarada. Sabíem que no era mort, no era més
que retirat en el seu laboratori, a preparar els miracles nous
de la primavera. Acabava de perfilar els desigs i les esperances. Dava l'últim toc als poetes. Acabava d'ensinistrar les oremetes i de calcular quants de milions de roses faria florir en
un sol dia.
Hom havia fet un paper ridícul. L'ensopiment ens el fa fer
sempre, un paper ridícul. Quan el sentim, ens sembla que anem
d'acord amb la naturalesa, o l'ambient, o el fat històric. Pet

i fet, l'ensopiment només està en nosaltres. L'aparent opacitat de la vida no és sinó un truc per dar més valor a la sorpresa imminent. Però el truc ens enganya. I per això és clàssic que la felicitat ens trobi sempre fent cara d'enzes.
JosEp

Eksterordinaraj

I.—Premio
«Laŭvola».

de

temoj

la

Komitato

de

KEF,

5o

CARNER
pesetoj.

Temo:

I1.—Premio de la Prezidanto de KEF, 50 pesetoj. Temo:
«Laŭvola».
111.—Premio de KATALUNA ESPERANTISTO, Dumviva abono al la gazeto. Temo: «Laŭvola».
En la sekvantaj numeroj de nia gazeto ni daŭrigos la liston de Eksterordinaraj

Temoj,

por kiuj

estas promesitaj

mul-

taj premioj. Ni ne povis prokrasti la Alvokon al la Floraj
Ludoj, por doni pli multe da tempo al ĉiuj amikoj de niaj konkursoj. Jen la kialo de tiel nekompleta listo.
Inspiriĝu kaj verku por la gloro de mia Literaturo!

NOTOJ
1.—La aŭtoroj de la du premiitaj Originalaj tekstoj I-II, kaj
tiuj de la du premiitaj Tradukitaj tekstoj I-II, ricevos ekzempleron. de la verko «Kataluna Antologio», de Jaume Grau Casas. Krom tio estos donacata al ĉiu laŭreato atesta diplomo.
I1,—Al la aŭtoro de la plej bona teksto (versaĵo aŭ prozaĵo) el la kvar ordinaraj premiitaj verkoj, la Komitato aljuĝos
la Naturan Floron kaj la rajton elekti reĝinon de la Festo.
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Il1.—La verkoj konkursontaj devas esti verkitaj en bona
Esperanto, kaj ne ankoraŭ eldonitaj aŭ anoncitaj.
IV.—La soleno de la XVII9j Floraj Ludoj okazos en Manresa dum la XVIII Kongreso de «Kataluna Esperantista Federacio».

V.—La manuskriptoj, kiuj portos surskribitan devizon, devas esti ricevitaj antaŭ la 15 aprilo de 1936 ĉe la Kataluna.
Esperantista
Federacio,
carrer Valencia,
245,
Barcelona,
akompanataj de fermita koverto, kiu surhavos la saman devizon kaj entenos karton kun la nomo kaj adreso de la verkinto.
VI,—La manuskriptoj ne estos resendataj eĉ se ili alvenis
post la datolimo por akcepto de verkoj. Ĉiu sendinto bonvolu
konservi kopion de la manuskriptoj. La manuskriptoj devas

esti skribitaj plej legeble sur unu flanko (paĝo) de ĉiu paperfolio. Oni menciu ĉiam Ĝu la verko estas originala aŭ la

lingvon el kiu oni tradukis. La paperfolioj de Giu konkursajo estu centimetre nek pli ol 3oXz0 nek malpli ol 20X15.
VII.—La membroj de la Juĝontaro partoprenos em neniu.
konkurso.
i
VIII.—La

Romitato

publikigos

la

verdikton,

NA ESPERANTISTO kaj per la esperantaj kaj
zetoj kiuj bonvolos ĝin represi.
IX.—La verkoj premiitaj fariĝos propraĵo
de la Komitato de la Floraj Ludoj, kiu zorgos
kigo sur KATALUNA ESPERANTISTO aŭ aliaj
zetoj. Permeson por reprodukto dum tiu unua
peti de la Redakcio de K. E.

X.—Eventuala aljugo de «Subpremioj»
ran mencion sen rajto al efektiva premio.
Peto

al la pazetoj.—Ni

kigu mian alvokon por ke
tistoj el la tuta mondo.

petas niajn

per

katalunaj

ga-

dum unu jaro,
pri ilia publiesperantaj gajaro oni devas

nur signifas

kolegojn,

la konkurson

KATALU-

hono-

ke ili publi-

partoprenu

esperan-

Fred. Pujuia i Valles, prezidanto; S. Alberic Joirĉe, Joan Gili
Norta, Samuel Roca i Rod6; Eduard Capdevila, sekretario.
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UNIVERSALA KONGRESO
DE ESPERANTO

Kvankam tiu ĉi Kongreso estis nomata la Kongreso en Romo, fakte ĝi okazis en tri urboj: Florenco, Romo kaj Napoli. Malmultaj katalunoj ĝin Ĉeestis malgraŭ la proksimeco
de la lando; ses katalunajn kongresanojn ni rimarkis en Romo.
Ni ekveturis la isn de Aŭgusto el Barcelono rekte al Genova kaj de tie, post tranokto, al Florenco kie la Kongreso!
efektive komenciĝis. La programo anoncis la malfermon de
la somera universitato por la tria horo posttagmeze; alveninte matene ni havis tempon admiri la pentraĵojn de Boticelli
Fra Angelico k. t. p., kaj la malnovajn romajn skulptaĵojn,

el kiuj

konsistas la fama

Galleria

degli

Uffici.

Je la tria ni

estas pretaj por la unua kunveno de la Kongreso: Malfermo
de la somera universitato; Parolado pri Dante. Tre bonel
Sed. pri la ejo, kie tio okazos, la programo bedaŭrinde silentas; ni demandas al la multaj gastoj, kiuj troviĝas en la salono de nia hotelo, neniu scias pri tio. Fine ni eliras en la
straton kaj vidas grupon de samideanoj, kiuj decide paŝas en
unu direkto, ni fidas al ili sendemande kaj post longa irado
ni

alvenas

antaŭ

domo,

kie

flirtas

la

verda

standardo.

La

salono estas jam tute plena kaj ni kun multaj aliaj devas stari. Sub la prezido de reprezentanto de la urbestraro alparolas; la publikon kaj malfermas la someran universitaton. Doktoro Canuto el Torino, kaj la paroladon pri Dante faras, anstataŭ Dro. Kalocsay, la tradukinto de la Infero, la poeto Julio
Baghy. Post la parolado ĝoje cstas interparoli kun la malhovaj konatoj, kun kiuj dum unu semajno oni havos okazoni

denove

renkontiĝi.

La urbestraro
vastega halo de

de Florenco akceptis la kongresanojn
la fama palaco kaj riĉe ilin regalis.

per aŭtobusoj omi,
varmo estis sufiĉe

tro rapide, vizitis la urbon; krom tio la
intensa por iom malagrabligi la viziton;

ankaŭ iom da malordo en la aŭtobusoj
kaj ĝeno.
AL

en la
Poste

estis kaŭzo de puŝado

ROMO

Dum

formado.

la tuta Kongreso oni suferis Ĉiam de manko
La programo anoncis la ekveturon al Romo

ciala vagonaro

je la 9 1/9. matene.

Vespere

Ŝajne

de in-

per spe-

en la in-
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terkonatiĝa vespero, kiun mi ne ĝĜeestis, oni sciigis ke la vagonaro forveturos pli frue. Dimanĉon matene, 43n de aŭgusto, nenion sciante pri ŝanĝo, ni vizitis la faman katedralon
kaj nin turnis je la oka al la hotelo por matenmanĝo. Tie
oni diris al ni: vi havas tempon nur por rapidi al la stacidomo Ĉar la speciala vagonaro forveturas tuj. Ni. do rapidas kaj
kiam ni alvenas al la stacidomo la vagonaro estas tute plena kaj ni devas rifuĝi en la restoracio-vagono por trovi sidlokon: taŭga loko ni pensis por matenmanĝo. Ni do sukcesis matenmanĝi je la naŭa kaj duono, sed post unu horkvarono

oni

anoncas

al

ni

ke

ĝar

ni

jam

sidas

en

la restoracio

ni devas tagmanĝi je la deka. Post la tro frua tagmanĝo ni
eliras el la vagono kaj sukcesas sidiĝi en la kupeoj de tiuj
personoj, kiuj nun okupas sian lokon en la restoracio.
Fine je la dua posttagmeze ni atingas Romon. Kiam. la suno ne estas tiel arda la aŭtobusoj venas al la hoteloj kaj pre-

nas la kongresanojn por rapida travizito de la mirinda urbo:
impresas Ĝiam la granda riĉeco de la marmorajoj, la oro, da
ĝardenoj kaj la ruinoj de tiu eterna urbo Romo.
Lundo, san de aŭgusto.
Matene la aŭtobusoj prenas nin antaŭ la respektivaj hoteloj kaj nin kondukas al la Vatikano. Ni admiras la kolonaron
de la fama placo de Sankta Petro kaj la preĝejon de la (sama
nomo, la plej vastan kaj riĉan en la mondo. Ni ne havas tempon por viziti la muzeon, la plej interesan en la urbo kaj promesas reveni antaŭ la forveturo.
Rapide al Aŭgusteum, kie je la 118 matene okazas la Solena Malfermo de la XXVII Komgreso. La kongresanoj rapide
plenigas la vastan salonon, konstruitan apud la tombo de imperiestro Aŭgusto, kaj je la ĝusta horo la aŭtoritatoj kaj esperantistaj eminentuloj eniras la estradon. S-ro. Vicministro
de Edukado malfermas la Kongreson kaj tuj poste sinjoro
Malmgrem, kiel prezidinto de la lasta Kongreso en. Stockholmo proponas la estraron por la nuna Kongreso; mi ne citos
Ĉiujn nomojn, kiujn cetere vi legos en la oficialaj raportoj, mi

diros nur
zidanto.

ke S-ro.

Tuj

poste

Stefano

La

Colla

estis elektata kiel pre-

li faris sian paroladon

kaj

salutis kaj

venigis la eksterlandajn gastojn. Leviĝis S-ro. Bastien,
zidanto de U. E. A. kaj faris kuraĝigan paroladon por
fervorigi la samideanojn; la paroladon interrompis sufiĉe
la fotografistoj por fari. bildojn el la Ĉeestantoj. Fulmo
fulmo blindigis tre ofte niajn okulojn.

bon-

prepliofte
post
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Sekvis poste la kutima kaj longa salutado de la naciaj delegitoj; mi mem tion. faris en la nomo de la katalunaj esperantistoj. En la fino de la kunveno militista muzikistaro ludis la
Esperon, kiun kunkantis la kongresanaro.
Posttagmeze okazis fakaj kunsidoj kaj diversaj laŭvolaj ekskursoj: al Frascati, al katakomboj k. t. p. En ĉiuj stratoj de
Romo oni renkontis la esperantistojn.
Vespere en teatro oni ludis faman teatraĵon de Goldoni tra-

dukitan al Esperanto: la aktoroj estis amatoroj, kvankam
la direkto de Baghy, profesia aktoro. Ili bone ludis kaj

lektis

en la fino multe

da aplaŭdado.

Domaĝe

sub
ko-

ke la prezen-

tado ne okazis en libera aero Ĉar oni multe Ŝvitis en la salono.
Mardo, 6.an de aŭgusto.
Matene oni kondukis nin al la malnovaj ruinoj de Romo:
la kongresanoj vizitis la vastan imperiestran Coliseum, la plej
elokventan rememoraĵon de la malnova urbo kaj tuj poste la
ruinojn de la Romaj Forumoj kun iliaj Triumfaj arkoj. Granda nova strato anstataŭas nun. la nevalorajn domojn, kiuj kaŝis kaj malbeligis la ruinojn. En la supro de monteto, sub
la ombro de arboj de bela ĝardeno, kolektiĝis iom post iom
la kongresanaro por aŭskulti la paroladon pri la ruinoj de Romo, kiun elokvente faris per helpo de megafonoj S-ro. Migliorini. La priskribo de la historiaj okazintaĵoj valorigis antaŭ la okuloj de ĉiuj la vidaĵon etendiĝantan antaŭ ni.
Posttagmeze okazis diversaj fakaj kunsidoj en la Universitato, ejo de la Kongreso. Ĉar multaj okazis samtempe estis
ne eble Ĉiujn ĉeesti. Kiel plej interesan mi vizitis la kunsidon:
de la Lingva Komitato. ĉar lingvakomitatanoj ne troviĝis en;
granda nombro ni ne povis alpreni decidojn, sed deziresprimojn: la plej grava estis tiu ke la kunsidantoj rekomendas ne
plu oficialigi vortojn. dum intertempo de almenaŭ kvin jaroj.
Post la kunsido mi vizitis la Akceptejon, kie laboris afable kaj
vigle la italaj samideanoj.
Vespere en la teatro okazis literatura vespero, kiun ni ne

Ĝeestis Car la varmo de la antaŭa vespero timigis nin.

Merkredo, 7.an de aŭgusto.
Matene okazis la kunsido de U. E. A., do en la nuna organizacio, kunsido de la Kongreso. Ne multaj kongresanoj gin

aliris;

Ĉu pro tio ke ili jam

sufiĉe fidas al la esperanfistaj

pioniroj aŭ tial ke ili deziras viziti la urbegon, kiu altiras ili
pli multe ol la esperantaj diskutadoj, kelkafoje disputadoj ? La
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fakto estas, ke Car la kongresoj nun ne povas alpreni rezoluciojn, mankas intereso por la kunsidoj. Krome Romo estas
vasta kaj interesega urbo, kvar tagoj estas malmulte da tem-

po kaj la kongresano volas Ĝion vidi: ĉu al li estos eble reveni

iam en la malnova Ĉefurbo de la mondo? Cetere dum la tuta
mateno mi aŭdis nur plendojn. kontraŭ la estraro kaj pri la

plendantoj

mi Ĉiam

pensis ke ili tute forgesas ke la estrara-

moj laboras bonvole, aktive kaj senpage por la movado. Kritiko estas ĉiam la plej facila afero, oni riskas nenion. Laboro
estas pli malfacila. Oratoro plendis ke U. E. A. havas pagatajn oficistojn, mi nur bedaŭras ke ni povas pagi malmultajn.
Alia pretendis, ke se oni aŭskultos lin kaj sekvos liajn konsilojn, li havas du mil aliĝojn en sia poŝo. Trograndigo mi pen-

sas estas Ĉiam malutila.
Sekvis rapida vizito al la Vatikana Muzeo kaj Biblioteko.
La fama Sikstina Kapelo estis tre vizitata de la samideanoj.
Vespere okazis en Lido de Roma la internacia balo. Multe da naciaj kostumoj estis vidataj. Oni devas bedaŭri ke inter ili mankis la kataluna kostumo. Ĝis noktomezo daŭris la
balo antaŭ la maro kun malvarmeta vento; rapide ĉiuj reve-

nis al Romo per la elektra vagonaro.
apartigas la marbordon de Romo.

Jaŭdo,

Dudek-kvin

kilometroj

8,an de aŭgusto.

Per speciala vagonaro la kongresanoj forveturis al Napoli
tagmeze. Ni pro la varmo kaj la malagrabla sperto pri speciala, preferis ordinaran vagonaron, kiu forveturis frumatene.
Ankaŭ tie la aŭtobusoj prenis nin en la hoteloj kaj faris ron=
diradon tra la granda urbo; ni admiris la belan golfon kun la
blua maro kaj la imponan fumantan vulkanon, Vesubo.
Vendredo,

g9.an

de

aŭgusto.

Matene elektra vagonaro kondukis la kongresanojn al la ruinoj de Pompei, la malnova elfosita urbo, kiun antaŭ du mil jaroj la vulkano enterigis. Tre interesa estis trairado de la malvastaj stratoj kaj ankoraŭ pli la eniro en kelkajn. el la belaj
loĝejoj kun ilia centra korto, kun murpentraĵoj tiel artaj kaj
belaj skulptaĵoj kaj mozaikoj. La fotografaparatoj ne ĉesis premi bildojn. La malgranda muzeo kun restaĵoj de la loĝantoj
kaj precipe la ŝtoniĝintaj kadavroj de la Pompeanoj vekis grandan

intereson.

E

Post la vizito al Pompei ni iris per ŝnurvagono al la supro
de Vusuvo, kie oni povas ĝui vastan kaj belan vidon super la
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golfo kaj precipe atingi la grandan krateron, kiu estas tute
kovrita de lafo kaj sulfuro; multaj ne kontentiĝis per tiu jam
impona vidaĵo sed per helpo de pretaj gvidistoj marsis ĝis la
malgranda kratero, kiu troviĝas en la centro kaj
cas Ĉiam senhalte fumo kaj sulfurvaporo.

de kie elspru-

Sabato, 10.an de aŭgusto.
Matenc okazis per tri. ŝipoj la ekskurso al la bela insulo Capri, kiun oni atingas per du horoj da veturado. La pejzaĝo estas tre simila al mia en Mallorca. En Capri oni tagmanĝis kaj
tuj poste oni veturis al la blua groto kaj de tie ree al Napoli.
La ekskurso estis tro rapide aranĝata; ne estis tempo por viziti la insulon sed nur la manĝoĝambron.

Reveninte en Napoli okazis Ja akcepto en la urbodomo kaj
la ferma kunsido de la Kongreso. Vespere ni vizitis la samidea-

nojn, kiuj sur la ŝipo Simaia entreprenis la krozadon al Afriko. La verda standardo flirtis en la supro de la ŝipo kaj agrabla babilado kaj kantoj aŭdiĝis sur la ferdeko. Estas domage

ke la Loka Komitato ne sukcesis trovi por la krozado pli modernan kaj komfortan ŝipon. Je la tria matene la Simaia forveturis al Sicilio kaj Afriko. Ĉar ni ne partoprenis la krozadon, mi nenion povas diri pri ĝi.
La Kongreso estis finita; ni tranoktis ankoraŭ en Napoli
kaj la sekvantan matenon ni entreprenis la revenvojaĝon.

La Kongreso estis bela kaj precipe necesa laŭ propaganda
vidpunkto ĉar en suda Italujo troviĝas ankoraŭ malmultaj esperantistoj. Certe la nombro de la kongresanoj efikos, ke multaj personoj, kiuj neniam aŭdis pri esperanto, komprenos ĝian
signifon kaj gravecon.
La italaj samideanoj, ĉar unuafoje okazis internacia Kongreso en ilia lando, volis tro multe montri al ni kaj tio devigis
al tiu nova aranĝo, ke la Kongreso okazas jen en tiu urbo, jen
en tiu alia; la afero estas iomete laciga Ĝar oni ĉiutage devas

ŝanĝi pri loĝejo kaj tro multe atenti la valizojn. Krom tio la

intereso pri la urboj vizitataj estas-granda kaj la kongresanoj malzorgas la kunsidojn, do la Kongreson mem. Unuvorte
la Kongreso fariĝis tro intense turisma aranĝo, per Esperanto
kompreneble; eble en Italujo ĝi nepre devis alpreni tiun karakteron, sed oni povis lasi la viziton al Napoli kaj al Rlorenco al postkongresaj ekskursoj. Kiel konkludon mi pensas, ke
estas pli bone reveni al la antaŭa formo de la kongresoj: tioj
estas, la sidejo de la Kongreso en unu urbe, la vizito de la lando post la Kongreso mem.
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Tiu riproĈeto neniel malgrandigas nian dankon al la italaj samideanoj, kiuj faris sian eblon por konigi al ni sian bele-

gan landon kaj ni komprenas certe la senlacan taskon, kiun ili
prenis sur sin aranĝante la Kongreson en urboj, kie ili mem

ne loĝis.

SOLA
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Al

Torento.

— Stellan Engholm:

Dua eldono. Ĉe Eld.

Soc. Esperanto, Stockholm. Il. 96 paĝ. Prezo: bros. sved.
kr. 1:20. (=1 svisa franko).
La esperanta debutromano de la sveda verkisto Stellan Engholm. vekis siatempe tre grandan intereson tiel pro la temo
pritraktita kiel pro la bela lingvaĵo. La unua eldono baldaŭ
elĉerpiĝis; la oftaj demandoj pri la libro atestis ke ĝi estas
tre ŝatata, kaj nun aperis dua eldono, malofta okazaĵo je libro
originale verkita en Esperanto.
La aŭtoro ĉerpis la temon de sia romano el la kampara vivo
lin ĉirkaŭanta. Serene li rakontas pri la vivo de la laboristoj
Ĉe la uzino, iliaj interesoj, zorgoj kaj revoj. Amhistorio de du
gejunuloj formas la ruĝan fadenon kaj tenas la intereson de
la leganto ĝis la fino.
La nova eldono prezentiĝas en bela eksteraĵo kaj presita sur

bona papero, kiel Ĉiuj libroj eldonitaj de la sveda esperanto-

eldonejo.
La

Rondo,

esperantista

monio de Leopold Botey.

vo.

Provenca,

75,

danco

de Rafael Tud6

kun

har-

Reeldonita de Iberia Esperanto-Ser-

Barcelona.

Prezo:

1 pto.

Luksa broŝureto kun desegnaĵoj priskribanta la internacian
dancon, kiun la katalunaj esperantistoj prezentis okaze de la V'
Kongreso

kunvenoj.

en Barcelona.

Tre agrabla helpo

por amuzaj

Rezultoj de la unua
kvinjarplano,
lin. Eldonis: EKRELO, Leipzig, 1933.

Interesega broŝuro,

malgraŭ

pitalistaj

de tiuj kolosaj

la iamaj
landoj.

J.

Sta-

48 paĝa, kiu montras la konsiderindajn

rezultojn
de la unua kvinjarplano en U.S.S.R.

tas la sukceson

de

grup-

provoj

La leganto sen-

al socialisma konstruado,

pesimistaj aŭguroj kaj eĉ kalumnioj

en ka-
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Vortareto»,

de Jesús Amaya. — Editorial Lumen. — Meksiko, D. F. —
Belaspekta libreto enhavanta la vortaron de Esperanto kaj hispanameriklingvan tradukon por ĉiu vorto. Karakterizaĵo de tiu
vortareto estas ke la aŭtoro uzis fonetike raciigitan ortografion
por la traduklingvo. Efektive laŭ tiu ortografio malaperus la
por infanoj kruelaĵo ke c havas iun sonon antaŭ € i kaj alian

antaŭ w o u k. t. p. Eĉ en latina lingvo, kaj la hispanamerika

lingvo estas nomata latindevena, ne okazis tiu malregulaĵo. Kelkaj lingvoj jam pli-malpli reguligis eĉ oficialigite sian ortografion, ekzemple la rusa kaj la turka. En Hispanujo plej eminentai filologiistoj nome Julio Cesador antaŭ kelkaj jaroj kaj
Julio Casares lastatempe publike batalis por raciigo de hispan-

lingva ortografio, sed senefike ĝis nun.
Bedaŭrinde en la antaŭparolo al la nomita vortareto, Jesús

Amaya ne bone uzas la akuzativan finaĵon en Esperanto, precipe kiam temas pri epiteta-predikata diferenco, kaj tial aperas kelkaj eraretoj tiuspecaj. Kompreneble tiu misuzo signifas ke en sia lingvo la aŭtoro ankaŭ ne komprenas tiun grama.tikan diferencon. Estas granda malpravo kulpigi Esperanton
pro gramatikaj eraroj de esperantistoj. Esperanto, kiel ĉiuj
lingvoj, estas komprenebla malgraŭ tiaj eraroj; sed kulpo pro
tiuj kaj Ĉiuj eraroj ne estas de la lingvoj, sed de iliaj uzantoj.
Senpersona lingvo ne ckzistas, samkiel ne ekzistas senpersona
arto aŭ metio. Kaj tial lingvo kaj arto respegulas ecojn. de la

aŭtoroj.—Delfi

Dalmau.

Sveda Antologio. Sub ĉefa redakto de Sam. Jansson.
kaj kunlaboro de pli ol 40 helpantoj. Vol. 1. 228 paĝ. broŝ.
sved. kronoj 5:-, tolebindita 6: 50. Ĉe Eld. Soc. Esperanto,
Stockholm,

1.

Unu el la plej gravaj taskoj de Esperanto estas prezenti. al
la tutmondo la kulturtrezorojn kiuj sen Esperanto restus kaŝitaj. Tiu tasko havas la plej grandan signifon por la malgran,
daj nacioj, kies lingvoj estas komprenataj de nemultaj homoj
ekster la landlimoj.
Ni ĝoje salutis la grandajn kaj gravajn antologiojn: la ka~
talunan, la belgan, la hungaran, la estonan. Nun aperis ankaŭ
sveda antologio. Preta estas nur la unua volumo, t. e. la duono
de la unua parto. La plano de la tuta verko ampleksas tri partojn: I-a parto: la tempo 1880-1920. 2-a parto: la temr
po ĝis 1880. 3:3 parto: la tempo post 1920. Tiu ordo estas elektita pro tio, ke oni deziris unue aperigi la plej interesan;

—

—
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parton, t. e. la verkistojn, kiuj jam famiĝis sed ne malmoderniĝis. La unua volumo prezentas la vaste konatajn aŭtorojn.
August Strindberg, Gustaf af Geijerstam, Victoria Benedicts-

son, Anne Charlotte Leffler,
Levertin kaj Per Hallstròm.

Verner

von

Heidenstam,

Oscar

La tradukoj de tiu antologio estas faritaj laŭ tre demokrata

sistemo. Oni povas diri, ke ĝin partoprenis la elito de la sveda esperantistaro. Anstataŭ komisi la tradukadon al nur unu
lerta esperantistoj-literaturisto, la ĉefredaktoro de la verko, rektoro Sam. Jansson, laborigis lertajn esperantistojn el la tuta
lando. Li elektis kaj tradukigis kaj denove elektis inter la tradukoj, ne por ricevi unuformecon sed por ricevi bonlingvajn
kaj sencoplenajn tradukojn. Sekve la antologio spegulas ne nur
arton de la verkistoj reprezentataj sed ankaŭ la lingvan nivelon,
de la sveda esperantistaro nuntempa.
La antologio farita laŭ tiu maniero estas grava atesto ankaŭ
pri la taŭgeco de nia lingvo kaj ĝiaj eblecoj plenumi la rolon
de internacia lingvo. La prezento de simila antologio en frem.da nacia lingvo per tradukoj de enlandanoj estus neebla. La diferenco inter la facileco kaj taŭgeco de Esperanto kaj nacilingvo en rolo de internacia lingvo ankaŭ pli klare vidiĝus, se oni
taksas la tempon kaj la penojn kiujn la tradukintoj uzis por
lerni Esperanton kaj komparus la rezulton kiun oni atingas
samtempe pri la grandaj nacilingvoj.
Enkonduke s-ro. Hj. Beckman, doktoro pri literaturo, skizas la literaturan epokon, kiun ampleksas la volumo, pritrak-

tante la ĉefajn trajtojn de la verkistoj reprezentitaj kaj karakterizante ilin. La tradukaĵoj el la verkoj de Strindberg, la

plej granda verkisto sveda (mortinta 1912), okupas la plej
grandan lokon sed tiuj de von Heidenstam (nobelpremiito)
estas la plej multnombraj.
La preso, papero kaj bindo estas unuaklasaj. La papero estas speciale farita por tiu libro de granda sveda paperuzino.
La bindita eldono montras la svedajn kolorojn — bluo kaj oro.
La dua volumo de tiu grava verko baldaŭ sekvos. La Sveda

Antologio estos bela pruvo ne nur al la esperantistaro interna.
cia, sed ankaŭ al literaturamaj rondoj svedaj pri la nuntempa
signifo de Esperanto. La granda verko estas eldonata sem
financa subteno.
Freude

durch

blatt-Bŭcher ei,
blatt, Wien VII. —

Esperanto,

de

la

kolekto

Volksi-

edonita de Das
Kleine
VolksNi konsideras tiun libreton praktika por

i,
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instruado de Esperanto. Ĝi estas liberigita de gramatikaj teojriaĵoj, kiuj ĝenerale estas senutilaj kaj malfacile kompreneblaj
antaŭ la lerninteco de vivantaj frazoj simplaj kaj tuj uzeblaj,
Kontraŭe multaj tiaj frazoj enhavataj en tiu libreto, kun demandaroj por ekzercoj, estigas ĝin tre konvena por komen.
caj kursoj de Esperanto, se la instruanto estas sufiĉe bona por
kompreni ke, kiam li instruas komencantojn, li devas agadi,
pli simile al patro aŭ frato de infanoj, ol la «sinjoro profesoro»
de kursanoj. — Delfi Dalmau.

La XIII" Internacia Kongreso de la Pen Kluboj
en Barcelona
DISKUTO
voj

PRI

LINGVOJ

La tedaj tradukoj de paroladoj kaj la fuŝado de naciaj lingfremde

parolataj,

karakterizis

tiun

Kongreson

de

la

plej

altaj intelektuloj el Ĉiuj landoj, okazinta ĉi-jare en Barcelonaj
dank'al organizo de la kataluna Pen Klubo, kiun prezidas la
filologo Pompeu Fabra kaj sekretarias la verkisto Millàs-Raurell.
La germano

Klaus

Mann,

filo de la granda

verkisto Thomas

Mann, kiu pro politikaj cirkonstancoj devas loĝi eksterlande,
asertis ke aŭtoro for de la lando de la propra nacia lingvo sen=
tas sin. malarmita, malkapabla.
Du aferoj estis Gefaj temoj por pridiskuto: 1.3, libero de
verkistoj por esprimado de sentoj k. ideoj;
2.8, publikigo de
revuo de la Pen Kluboj. Pri la unua, la paroladoj estis grand-

parte malpermesita de la hispana militista cenzuro por la ĵurnaloj. Pri la dua temo starigas al kongresanoj la afero pri lingvoj en la Penklubara revuo: Unuavide tre vulgara facila de-

cido: Ĉiuj verkaĵoj estu publikigataj en universala lingvo, kiel
la angla aŭ la franca; kaj, kompreneble, tuj aperis la pro~
blemo: ĉu malakcepti la germanan ? k. la problemo: ĉu malakcepti la italan ? k. la problemo: ĉu malakcepti la hispanan?
k. la problemo : Ĉu malakcepti la rusan? k. t. p., k. t. p.; bulgara aŭtoro

Balabanoff diris,

per pasia parolado, ke slava ling-

vo devas esti akceptita ĉar pli ol 220 milionoj estas nacianoj
de slava lingvo. La franca Cremieux respondas, ke Ĉiu ja scias
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ke rusa estas vaste konata, sed tiu lingvo estas, ĉefe, orienta,
kaj la Pen-revuo estas, ĉefe, okcidenta afero. Eble pro tiu

aserto de Crĉemieux, hinda Delegitino, Sophia Wadia, faris,
poste, en la sama kunsido, elokventan paroladon por kompreno

kaj konatiĝo inter orientanoj kaj okcidentanoj, kiu meritis Ĉies
aplaŭdon.

Intertempe

la argentina

Delegito,

Achaval,

diris ke

la hispana lingvo devas esti akceptata, ĉar ĝi estas ne nur gran-

da lingvo laŭ tradicio, sed ĝi estas la lingvo de la estonto. La
kataluna poeto Josep M.3 de Segarra, jam en antaŭa. kunsido,
kiam komenciĝis tiu afero pri lingvoj por la Pen-revuo, estis

dirinta ke Ĉiu aŭtoro deziros estimi kaj estimigi sian lingvon.
kiel universala. Kaj efektive tiel okazis tuj kiam oni devis difini aŭ nomi la lingvojn alprenotajn. Ne nur la cititaj, sed

aliaj Delegitoj paroladis por la respektiva nacia lingvo. Fine
estas komisiita la flandra Pen Klubo por prezenti specimenon
de la efektivigota revuo interkonsente kun Redakcia Komitato.
Mi ankaŭ apartenas al la Kataluna Pen. Klubo sed pro tio
ke la Kongreso okazis ĝuste fine de majo, kiam mi estas plej
firme katenita de mia profesia laboro, mi ne povis Ĉeesti tiun.
Kongreson. Mi estus simple dirinta ke jam antaŭ kelkaj jaroj
la hispano Jose Ortega Gasset skribis «ke ĝenerale estas komediaĵo esprimado per alia lingvo ol la propra», kaj la minimuma komediaĵo estus alpreno de dua lingvo helpa, ĉies kaj
nenies. neŭtrala, kaj Esperanto jam pruvis sin taŭga por tio.
Ankaŭ mi estus memoriginta enhavon de «L' homme stupide»,
de Charles Richet, kiu asertas ke homa stultaĵo estas la Ĉefa
kaŭzo, ke dum estas tiel bona kaj facila solvo kiel Esperanto,

homoj diskutas pri lingvoj kaj penas iradi senfinajn vojojn ser=
Ge de solvo, kiun oni vidus per simpla rigardo, per malfermo
de vido kaj bonvolo.
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Els esperantistes catalans
tenen l'obligació moral
d'adherir-se a U. E. A.
per mitja de la K. E. F.

NOVEMBRO-DECEMBRO

1935

N-ROJ

222-223

Hi ha una manera indirecta de protegir la
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ESPERANTISTA

CATALANA:

Comprar les coses que ella patrocina.

Rataluna

Antolosio

(segona edició)

Antologia de poetesi prosistes catalans en
Esperanto. - 416
AS de text. - Preu:
10 pessetes.

Primer

Manual de

la

Llengua

Auxiliar Internacional Esperanto

Edició de 4.000 llibrets al preu de 25 cèn-

tims exemplar. - Comandes des de 25 exem-

plars, 202/, de descompte.

Zamenhoí-disho

5

Disc fonografic amb la veu del Mestre, impressionada amb motiu del 5.“ Congres
Universal d'Esperanto a Barcelona 1909.
L'únic disc al món que guarda la veu de
l'autor de l'esperanto. (Esgotat)

Curs Complet de la Llengua Auxiliar
Internacional Esperanto
per Jaume Grau Casas. Gramatica i Vocabulari Esperanto-Catala, 170 pagines. Preu:
5:50 ptes. Descomptes als grups i revenedors.
Adreceu-vos
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a

:
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-
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i
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;

EV

4 pesetoj
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| Valĉncia, 245 - BARCELONA
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OFICIALA

ANGULO

Ni progresas

Antaŭ unu jaro, sub tiu ĉi sama rubriko, ni publikigis skizon pri nia federacia stato kaj ni povis konstati tiam, ke la
nombro de niaj membroj kreskas iom post iom. Hodiaŭ ni
povas raporti al niaj amikoj kaj legantoj la kontentigan fakton, ke de 250 membroj en la komenco de la jaro ni transiris
al 350. Kvankam tiu nombro ne estas la celo de nia agado,

ni

tamen

fieras,

ke

nia

afero

ne

stagnas

kaj

ke

kredeble

en

baldaŭa tempo ni atingos la dezirindan 500.
Tiu ĉi rezultato estas duoble atentinda, tial ke la tutan moralan kaj materialan subtenon ni ĉerpas nur el nia movado
mem, sen ia oficiala kunhelpo aŭ subvencio. Ĝuste subvencio, kiun guas Hispana Esperanto-Asocio, ni povas tion diri

malkaŝe, estas danĝera kaj malagrabla konkurenco, tial ke la
nomita Asocio donas subpreze, dank'al la mono, kiun ĝi ri-

cevas

el la ŝtata budĝeto,

cetere nutrata

de niaj

poŝoj, ga-

zeton kaj broŝurojn. Ni ja ne volas plendi, ke esperantista:
organizaĵo guas Ŝtatan subvencion, sed eble oni povas permesi al ni proteston, ke tiun monon oni uzas ne „por :la ĝenerala
propagando sed tiamaniere, ke ĝi kaŭzas malutilon al aliaj
organizaĵoj, kiuj sen tio disvolviĝus pli bone.
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aliaj

ataki

pri kiuj
post

hodiaŭ

kelka

ni silentas, sed

tempo,

ni

estas

sur

Membrokartoj

Je la fino de novembro ni sendis al ĉiuj novaj membroj de
1935 la membrokarton de U.E,A, kun la servokuponaroj,
kiuj «estas validaj ĝis ricevo de tiuj de 1936, dissendotaj en,
la komenco de la jaro.
La novaj membrokartoj estas surpresitaj per la nomo de
K.E.F. kaj kiel tiuj de 1934 surstampitaj. Tial la membrokarto legitimas la posedanton kiel membron
de U.E.A.

kaj K.E.F.

Se iu membro ne ricevis la nomitan karton, li povas sin turni al mia sekretario por esploro de la kaŭzo kaj eventuala ko-

rekto

sebezone.

Runlaborplano
Nia devizo estis unuigo kaj ni ne bedaŭras, ke lojale ni batalis por ĝi. Ĝi donis kontentigan rezultaton de multaj flankoj kaj aliajn tiel bonajn ni certe ricevos ankoraŭ. Sed dum
ni predikis kunlaboremon kaj sincere etendis la manon al ĉiu,
aliaj preparis embuskon kaj kiel tretindaj serpentoj volis piki
niajn kalkanojn. Proverbo diras: unu ovo malbona tutan man-

ĝon difektas.

Ni scias, kie estas tiu ovo kaj ni ĵetos ĝin sur

la vizaĝon de la fizike kaj morale sensignifa malamiko, kiu
ĝis nun komprenis predikon, kiel bovo muzikon.
La Komitato de K. E. F. submetos sian planon al la reprezentantoj de siaj membroj kaj laŭ la decidoj ĝi eltenos novajn frapojn aŭ ĝi komencos abundan disdonon.

Administro
Ni petas tiujn membrojn kaj abonantojn, kiuj ne pagis ankoraŭ la kotizojn de 1935, ke ili kvitigu siajn ŝuldojn en bal-

daŭa tempo. Per tio ili grave helpos la klopodojn de nia ka.

sisto.

XVIII
31

Rataluna

majo,

1 kaj
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Esperanto-Kongreso

2 de

junio

1936.
— Manresa.

La Organiza Komitato de la Kongreso en Manresa konsistas
el la jenaj samideanoj:
Prezidanto: Sro. Antoni Muset.
Vicprezidanto: Sro. Josep Calmet.
Sekretario: Sro. Jesŭs Prat.

Kasisto: Sro. Joan Ferrer.
Voĉdonantoj: Sro. Pere Saumell, Sro. Josep Coma kaj
lino Maria Guili.
La O. K. interkonsente kun la Komitato de K. E. F.,
dis starigi garantian kapitalon por eventuala deficito. Ĉiu
vola samideano estas petata promesi pagon de dek pesetoj

fraŭ-

simume. En okazo de deficito oni postulos la proporcie
cesan. sumon el la promesita pago.

decibonmak-

ne-

La O. K. fiksis la jenan provizoran kongresprogramon:
31 majo. — Je la 9,35, Alveno; je la 10,30, Alcepto Ga
la Urbdomo kaj Malferma Kunsido; je la 12, Internaciaj Floraj Ludoj; je la 14, Festeno; je la 17, Ekspozicio; je la
17,30, Labora Kunsido kaj je la 22, Koncerto.

1 junio. — Je la 9, Vizitoj; je la 12, sardanoj kaj Ekzamenoj; je la 16, Ferma Kunsido; je la 18, Prelego aj je la
22, Amatoraj Filmoj.
2 junio.
Ekskurso al Santuari de Queralt.
La definitivan programon oni publikigos en la antaŭkon-

gresa

numero

Adreso

de

de

la Organiza

ranto-Kongreso,

XVII

KATALUNA

strato

ESPERANTISTO.

Komitato:

Piques,

XVIII

1. — Manresa.

INTERNACIAJ

FLORAJ

Eksterordinaraj

Kataluna

Espe-

LUDOJ

Premioj

Ni ricevis la sekvantajn premiojn kaj ni esperas, ke pli multaj alvenos. Kompletan. liston tre verŝajne ni povos publikigi en nia proksima numero.
IV.
Premio de la grupo «Bela Espero» el Manresa, 50
pesetoj. Temo: Laŭvola.

V.
gresa

Premio de Sro.
Org. Kom., 50

Antoni
pesetoj.

Muset, Prezidanto de
Temo: Laŭvola.

la

Kon-
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VI.
mo: Laŭvola.
VII.

Premio
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de la Urbestraro de Manresa,
Ó
de

Sro.

Francesc

Bertran,

50 pesetoj. Teano

de

la grupo

«Bela Espero», 50 pesetoj, Temo: «Laŭdo al la kiso».
Premio de Sro. Josep Senyal, deputito ei ManreVIII.
sa, 50 pesctoj. Temo: Laŭvola.
Premio de la ekskursa grupo «Endavant» el ManreIX.
sa, 50 pesetoj. Temo: Laŭvola.
Eduard

28 Universala Kongreso
8.—15

de aŭgusto

Capdevila,

Sekretario.

de Esperanto

1936, en Wien

Adreso: Esperanto-Kongreso, Wien, I. Neue Burg.
Kotizo en svisaj frankoj aŭ egalvaloro: por kongresanoj
28.—, por familianoj 18.—, por gejunuloj malpli ol 18 jaraj 12.—. «Helpkongresanoj» (grupoj, societoj, institucioj,
firmoj, kiuj deziras montri sian simpation al la kongreso, por
helpi ties sukceson kaj por ricevi Ciujn kongres-dokumentojn,
sed ne sendos reprezentanton) pagas svis. fra. 12.
Favorkotizoj
por frupagantoj:
ĝis 31 de jamuaro 1936 sv. fr. 20.—, 12,50 Raj 8,25: ĝis 30 de aprilo
23.—, 14,25 kaj 9,50; ĝis 30 de junio sv. fr. 25.—, 16,—
kaj 10,50.
.
Tre belaj glumarkoj en 5 koloroj po 100
Glumarkoj:
svis. fr. 0,70.
Kongresafiŝoj:
2 ekzempleroj kune kun 3 belegaj

gvidlibretoj

kontraŭ

1 poŝta respondkupono.

Radio-dissendoj;
Komencante la 2 de oktobro okazos ĉiun merkredon de la 18 h. 30 ĝis la 19 h. Radio-Esperan-

to-kurso el Radio
— Wien. Je la fino de la kurso, do proksimume de la 18 h. 5o aŭ 18 h. 55 ni komunikos ĉiun mer-

kredon informojn. pri la Kongreso, eventuale respondos demandojn.

Aliĝoj:

Jam aliĝis pli ol

170 gesamideanoj

landoj.
de fru-aliĝo:
Avantaĝoj
kongres-gazeto Aŭstria Esperantisto

Ricevo

el diversaj

senpaga

de la

jam de l monato de la
aliĝo; pli bona sidloko en la teatro por la prezentado de l' opereto «La Blanka Ĉevaleto»; certigo de sidloko kaj de partopren-ebleco en la Turisma Servo «Tra Aŭstrio», ĉar nur certa

nombro

povos

multekosta.
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partopreni en Ĉi tiu unika vojaĝo

kaj tiel mal-

Tra Aŭstrio: Por tiuj samideanoj, kiuj ne sufiĉe frue
aliĝos al «Tra Aŭstrio» aŭ ne deziras partopreni en ĝi, la

aŭstria forvojo kaj ŝipkompanio estas je dispono je rabatita
prezo. Detaloj sekvos. Tiuj s-anoj kompreneble ne vidos tiom
kiom la aliaj. La prezo

por ĉi tiu 7 taga ekskurso

A estas svis.

fr. 124.—, 115 aŭ Iog-- laŭ la kvalito de la noktigejoj. Enkalkulitaj estas reveturado, vizitoj, prezentadoj dumvoje, bonaj

kaj

sufiĉe abundaj

bonegan

menuon.

Restado

manĝaĵoj.

Vegetaranoj

en Wien kaj Aŭstrio

ricevos senviandan

sufiĉe malmultekoste aranĝo-

5
ta de LKK.
Fervoj ra batoj:
En Aŭstrio 2590 rabato sur la fervojoj ; sur la ŝipoj pago de unu vojo por tien kaj reen-veturadoj. Konsilu kaj helpu atingi rabatojn sur la fervojoj de la
traveturotaj landoj1
Kontraŭ intern. poŝta respondkupono ni sendos la belan.

varbnumeron kun 3 belaj gvidfolioj. Aliĝu baldaŭ kaj per tio
faciligu al ni la laboron!
La kongreskartojn ni dissendos fine de 1935 (plej malfrue.!).
LKK

Burg.

de

28-a

Univ.

Kongreso

de

Esperanto,

Wien,

Neue

i,

NEEROLOGO
La

15-an de oktobro mortis nia samideano Jaume Pallejà,
kiu en la vicoj de Enciklopedia Akademio Espero laboradis
kun granda entuziasmo por nia afero. La morto forrabis lin

el nia kampo, kiam tiom da fruktoj ni povis esperi el lia fer-

voro kaj diligenteco.
Nia pioniro Esteve Rei, eksprezidanto de Barcelona Stelo kaj iama kompetenta komitatano de KEF, mortis en la
lasta tempo.

Vicenç Andrés, Riu antaŭ du jaroj dividis kun ni la laboron en la federacia komitato, forlasis nin por ĉiam, post krue-

la operacio.
Al ĉiuj familianoj de niaj
plej sinceran kondolencon.

malaperintoj

ni esprimas

DEN
ESTAN EPS RIE AN

niam.
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KAJ

JAPANAJ

PIONIROJ

En Esperantujo nuntempe plej efike laboras por triumfigo
de Esperanto francaj kaj japanaj samideanoj, ne nur agante
tre eminente per lingvaj kaj gramatikaj pristudoj, sed ankaŭ
klopodante vere multe por disvastigo de nia helpa lingvo kaj
organizigo de nia movado. Kvalite kaj kvante elstaras en nia
mondo pacaj batalantoj el la grandaj landoj Franca kaj Japana, okcidenta kaj orienta.
Ni deziras tion rimarkigi kiel laŭdindan ekzemplon. Ni ne
forgesas grandajn meritojn de aliaj popoloj kaj nacianoj. Sed
estas vere elokventa por nia afero la fakto ke franclingvanoj,
t. e., nacianoj kies lingvo ludas privilegian rolon, tiel fervore
batalas por sukcesigo de neŭtrala lingvo internacia. Tiu ekzemplo memorigas nin pri la historio de homaraj militoj, kiuj
ne ĉiam sekvas al lingvaj aŭ naciaj diferencoj. Ni atentu ke
germanlingvanoj, t. e., lingvaj samnacianoj: aŭstriaj, prusaj,
svisaj

ne

ĉiam

pace

kunvivis,

ankaŭ lingvaj samnacianoj
por politika samnacieco.

ne

Ĉiam

bone

interkonsentis;

francaj, belgaj kaj svisaj ne unuiĝis

Kaj

tamen

politike interkonsentis svi-

saj diverslingvanoj. Do politika unuiĝo ne ĉiam korespondas al
lingva nacieco, ne ĉiam popoloj batalas aŭ disiĝas pro lingvaj
diferencoj.
Zamenhoj

nizo

Esperanto

verkis

aŭ eduko

tas mu

Paco

pri

ne

estas

magia

homaranismo,

por interpacigi

rimedo

teorio

la homojn.

aŭ

por paco.

doktrino,

Esperanto

Tial

orga-

prezen-

el la helpiloj aŭ faciligiloj al ĉiaj homaraj progresoj.

postulas senton aŭ impreson

va fundamento donas tiun
teco. Dank' al Esperanto
interhoma
maloportuno
jen idealo kiu meritigas

pri justeco.

Neŭtrala ling-

senton aŭ impreson pri lingva juspovas malaperi www el la kaŭzoj de
aŭ malamikeco. Jen eblo, jen celo,
klopodon de ĉiu bonvola homo, eĉ

de ĉiu homo kiu egoiste deziras eviti malpacon aŭ maltrank-

vilon.

Kaj se tiun lingvan justecon celas kaj porlaboras tiuj
moj, kies lingvo ĝuas superecon kaj privilegion, ili estas
pli laŭdindaj kaj meritaj: tiaj estas esperantistoj francaj,
glaj, germanaj, japanaj, hispanaj, italaj, rusaj kaj aliaj

hodes
annun-

tempe privilegiaj lingvanoj. Katalunoj kaj finnoj, norvegoj kaj

hungaroj, estonoj kaj irlandanoj, k. t. p., estas multe pli logike devigataj klopodadi por sukcesigo de neŭtrala komuna
helpa lingvo.
DELFÍ

DALMAU,

L.

EF.
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Kiam mi. unuafoje legis sur «Lingvaj Respondoj», ke same
kiel oni. diras «mi vidis lin sana» (==«ke li estas sana»), tiel
oni povas ankaŭ diri «mi vidis lin kuri» (==«ke li kuras»), mi
tuj ekkonsciis, laŭ mia modesta opinio, ke ĉi tiu aserto povus
esti origino de eblaj eraroj.
Ni

vidu

tion,

kio

okazas:

Do: se
mi vidis
ankaŭ

lin

kuri
kuri

Se l kuras... li estas kuranta.
Se mi vidis lin, ke li kuras... mi vidis lin kuranta.
=
=

mi vidis
kuranta

lin

kuranta

«Infinitivo estas kvazaŭe verba substantivo», kaj esprimas
abstraktan ideon, dum participo estas ĉu adjektivo ĉu verbo,
kaj ĉiam esprimas konkretan ideon. Oni ne povas akcepti jenajn egalecojn:
abstrakta

ideo = konkreta ideo,
adjektivo
ls participo.
substantivo =
verbo
Grandanimeco aŭ troa kontentigemo aŭ toleremo de nia kara

Majstro igis lin akcepti tian nelogikaĵon, kiu plic estas imitaĵo
aŭ kopio de nacilingva esprimaco (idiotismo).
Esperanto,

sendube,

produktos

siajn

idiotismojn

(ekzistas

jam «sidiĝi» anstataŭ «sidigi sin», kaj aliaj), sed gi ne devas
toleri aliajn idiotismojn, krom. la naskitaj de la Esperanto mem.

Alie, Esperanto estus kvazaŭ sitelo, en kiun multenombraj
noj enverŝas sencese siajn ĉiajn malpuraĵojn.
kok

kra-

ox

Fakto pravigis min!
Antaŭ ne longe, mi legis sur altevalora kaj grava raporto
de D-ro. Lippmann, ke «anstataŭ la predikata (ne la atributa) participo de la estanta tempo oni povas uzi post verboj de;
perceptado (vidi, audi, senti) ankaŭ la infinitivon same kiel

post fari, iĝi kaj lasi».
D-ro. Lippmann diras, ke tia uzado de la infinitivo «startas
konforma al la reguloj de gravaj naturaj lingvoj», kaj apogas
sin, por pliaŭtoritatigo, sur la supre dirita punkto de «Lingvaj Respondoj».
Li proponas la jenajn ekzemplojn:
«Ni lasu lin kuŝi (anstataŭ kuŝanta). Liaj vortoj fa-
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ris (aŭ igis) Ŝin ruĝiĝi
dis ŝin kanti (anstataŭ
bojn

ludi

(anstataŭ

(anstataŭ ruĝiganta). Mi aŭkantanta).
Mi vidis la kna-

ludantaj)».

El ĉi tiuj ekzemploj mi elĉerpas la lastan, kaj en ĝi mi ŝangas la infinitivon lu di per bati.
Tiel ni ricevas la jenan propozicion: Mi vidis la knabojn bati.
Ĉu ĉi tiu propozicio estas korekta kaj klara? Neniel; ĉar
ĝi estas duba.

La unua kaj plej supera esperanta gramatika regulo estas
la klareco, kaj per la propozicio «Mi vidis la knabojn bati»,
oni ne scias ĉu la knaboj estas «batantaj» aŭ «batataj».
Ĵen du klaraj propozicioj:
Mi vidis la knabojn batantaj;
Mi vidis la knabojn
batataj.
La du vortoj, «batantaj» kaj «batataj», estas predikataj
participoj de la estanta tempo.
Oni ne povas redukti la du proponitajn propoziciojn al unu,
nome:
Mi vidis la knabojn
bati.

Kial, do, oni pretendas anstataŭi
participojn per infinitivoj ?
«ox

la predikatajn

estantajn

ox

En lingvoj naturaj (mi celas katalunan kaj hispanan lingvojn) oni ne povas diferencigi la adjektivojn kaj la participojn
atributajn de la predikataj, nek montri (escepte, nur en tre
maloftaj okazoj)
cipoj.
Elzemploj:

la aktivecon

nek

la

pasivecon

de

la

parti-

Esperantaj:
1—«Lasu la teleron puran».
2-«Lasu la
teleron
pura».
3-—«Petro vidis la birdon
pentritajn».
4--«Petro
vidis la birdon
pentritaj».
5—

«Oni vidis la kuniklon

kuniklon

manĝataj».

Hispanaj:

1--2=

manĝantaj».

«Deja

«Pedro ha visto los pajaros
visto comer los conejos».
Katalunaj:

re ha vist
menjar

els

1--2=«Deixa

ocells

els conills.».

el

plato

6-—«Oni vidis la

limpio».

3745

pintados»..

5--6=«Se

el plat

3-p4=

pintats».

net».

5--6=

«Hom

ha

«Pe-

ha vist

Komparu la lingvan riĉecon 'de Esperanto kun tiu de la du

cititaj lingvoj, kaj atentu ĉu oni akirus grandan profiton, se
oni dirus «Oni vidis la kuniklojn manĝi» anstataŭ la 5-an

— kaj “katalunlingve.
kaj 6-an ekzemplojn, same kiel hispan

xe
ekzemplo,

Nun. ni iru al la unua
«Ni lasu lin

man;:
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proponita

kuŝi».

de D-ro. Lipp-

Ĉu ĉi tiu propozicio estas korekta?

Jes; ĝi estas korekta, sed neniel samsignifa al «Ni lasu lin
kuĝanta».
La propozicio «Ni lasu lin kuŝanta» signifas: en la preciza

momento,

kiam

la propozicio

«Ni

nilasasaŭlasos

lin,

li es-

tas en horizontala kaj ripoza situacio, ĉu li
volas aŭ ne;
en ĝi oni nur konstatas la staton de li,
kiam ni lasas aŭ lasos lin ».
La propozicio «Ni lasu lin kuŝi» signifas: mi toleru aŭ
ni permesu,
ke li kuŝu, ĉu li kuŝas aŭ ne em
la momento, kiam mi esprimas la penson.
Estas rimarkinde, ke la infinitivo en tiaj okazoj, kiam ĝi me
estas anstataŭebla per taŭga participo, ĝi estas verba komde verbo
aŭ pli bone dirite, elemento
plemento,
:
kompleksa.
En

primo

lasi»
tikaj

lasu

lin kuŝi»,

«kuS-lasi».

(Oni ne devas diri «kuslasi»

konsideroj, pri kiuj

«Lasi»

mi

iam

estas la ĉefa elemento

ĉe la kunmetita

estas la es-

diri per unu vorto:

«lasi kuŝi», kiun oni povas

aŭ

la verbo

(tial oni skribas ĝin la lasta
«ku-

lasas kuŝi
kus-lasas
kusilasas
| kuŝ-lasis
Mi, ci, li, | kuŝilasis
I lasis kuŝi
=
eka =
kuŝilasos ; aŭ I kus-lasos ; aŭ | lasos kuŝi

jlin.

estas la komplementa
Paradigmo :

asus

kuŝilasu

Hiperbatone1

|

«kuŝŜilasi»

pro fomekaj

ŝi»

vorto

parolos).

«kuŝi-

oni diras

elemento.

aŭ

| kus-lasus

| kuŝ-lasu

ekzemple,

«kus-lasi»),

lasus

kuŝi

lasu kuŝi

14 Pro hiperbatono. HIPERBATONO (Grel.—hypérbaton;
Lat., Ang., Port. kaj Ger==hyperbaton;
Ital=
Iperbato;
Franc.= hyperbate;
Kast=hiperbaton;
Kat==hiptrbaton)
estas gramatika konstrua figuro, per kiu oni sanĝas la ordon de la vortoj en sintakse regula propozicio. Ekzemploj de propozicioj laŭ sintaksa arango:
«Antono aĉetis du belajn ludilojn por siaj Ĉarmaj infanoj».
«Mi aŭdis kanti ŝin». La samaj propozicioj kun hiperbatono:
«Antono acetis por siaj du Ĉarmaj infanoj du belajn ludilojn».

«Mi aŭdis ŝin kanti».
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«Ni
En

«Mi lasas kuŝi lin»

«anstataŭ

«Mi lasas lin kuŝi»
lasu lin kuŝi»
kokoj:

»

«Ni

lasu kuŝi lin».
k. t. p.

de ae
aliaj okazoj, la infinitivoj estas veraj
bela

estas

la suno

«Brili

Ekzemploj:

substantivoj.

spektaklo.

Tamen,

por avarulo, estas pli bele kalkuli monerojn».
Ĉiam. oni devas preferi (preferdevas) la uzadon de la substantivaj formoj.
brilade la suno (aŭ Suna
«Brilado
Ekzemple:
do) estas bela spektaklo. Tamen, por avarulo, estas pli bela
la kalkulado de moneroj».
k

Ek

ox

Infinitivo naskas participojn. Ekzemplo :
.
mangonta;
manginta,
manĝanta,
MANĜI:
Ankaŭ: manĝante,
manĝata, manĝita, manĝota.
manĝinte, maŭ onte imangate, mangite, manĝote. Kaj ankaŭ: manĝanto, manĝinto, m angonto; manĝato,
manĝito, manĝoto.

Ĉiu el la Ĉi supraj vortoj havas sian propran signifon.
Se oni volas trafe paroli, neniam oni ŝanĝu unu per la alia,
eĉ nek per la infinitivo.
SAMUEL ROCA 1 RODO

Septembro

de

19352

ĈU KULPO

AŬ SORTO?

Kvardekdu-grada frosto rapidigis iliajn paŝojn. En la hirtaj, pezaj peltoj ili ambaŭ similis pli al paro da ursoj irantaj
sur la postaj piedoj ol al homoj. Eĉ se la malmultaj stratlampoj lumus pli forte, Ef vidus nenion de iliaj vizaĝoj, kiuj estis ŝirmitaj kontraŭ“la glacia vento per starigitaj pelto-kolumoj. La paro pasis jam. la periferiajn. stratojn kaj celis nun
al la urbocentro.
Ekpafo... dua, tria... silento.
—De

kiam

revenis

tiu ĉi mistera pafado.

vortojn

la

Kaj

bolŝevistoj

ĉiam, kiam

tra la dentoj „evitante

pli rapidigis siajn paŝojn kaj

longe de domoj.

Siberion,

malfermi

regule

ripetiĝas

vesperiĝas, —li siblis la
la buŝon.

glitis senbrue

Ili ankoraŭ

kiel ombroj

laŭ-
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pafadas?
la tago la bolŝevistoj

estas la sinjoroj de urbo. Sed kiam krepuskiĝas, oni povus pensi, ke oni
denove estas sur la fronto. Kaj nemiu scias, kiu pafas kaj
pro kio.
Nova pafo sur la alia flanko de ]'larga strato subite haltigis ilian marŝadon. Senspire ili atendis kaj streĉe aŭskultis.
En apuda strato respondis du-tri pafoj. Hundoj ekbojegis.

Poste ĉio silentiĝis,

neĝokovrita urbo.
sian interrompitan
—Unuj diras, ke
ron. La aliaj diras,

nenio

aŭdiĝis.

Vintra nokto

pezis sur la

Ili singarde ekmarsis. Aleksandro daŭrigis
re spondon :
la ruĝuloj pafadas, por timigi la loĝantake kaŝitaj blankuloj pafadas, por montri al

la blankemuloj, ke ankoraŭ ne estas Tio perdita.
—Rarulo, mi timas. Kiel ni revenos hejmen?
—Ne timu, Anjuta. Neniam oni trovis mortpafiton.
naŭa Ĉio ekdormos, ankaŭ la pafado.

Post la

La duo atingis stratangulon kaj tuj dekstre sian celon: ĝi
estis unuetaĝa domo, kies suba parto estis masonita. La etaĝo

estis cl dikaj, duonrondaj, lignaj traboj. La restaj ter-etaĝgaj
domoj de lflanka strateto kaŭris timeme en mallumo kaj ili
ŝajnis ankoraŭ multe pli malaltaj ol ordinare. Nur la etaĝaj
fenestroj naive rigardis per sia flava lumo en la vintran nokton, kiel du grandaj nekomprenemaj okuloj de infano rompiĝintan ludilon.
—Dank'al Dio, ŝi flustris. Ne estas plezuro iri kontraŭ tiu
ĉi glacia vento. Ĝi trablovas la korpon spite la pelton, kvazaŭ omi estus vestita per nura bankostumo. Kaj al ĉio Gi la
pafado... terure!
Piedfrapante la teron ili senigis siajn feltbotojn de J” neĝo kaj ekfrapis la pordon. Venis la mastro mem. Laŭtvoĉe li.
bonvenigis la gastojn. kaj premis iliajn manojn, kiujn ili ceremonie sengantigis.
En la antaŭĉambro la ursuloj senŝeliĝis kaj
la kerno montriĝis juna eleganta paro. Antaŭ kelkaj tagoj ili
geedziĝis. La mastro malfermis al ili la pordon de l' ĉambro.

lli eniris. Lumo kaj varmo akceptis ilin... kaj laŭta, senzorga babilado kaj rido. O jes, nenie en la mondo oni scias tiel
hejti kaj agrabligi sian hejmon kiel en Rusujo kaj eĉ pli ankoraŭ en Siberio.
—Ni jam pensis, ke vi ne venos, kaj la afabla rideto de
Y dommastrino elokvente montris, ke la juna paro estas bonvenaj gastoj.
—Ĉu estus miraklo, se jungeecdzoj preferus resti hejme dum
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sia mielmonato? respondis anstataŭe la mastro kaj akompanis sian bonvolan ŝercon per tondra ridego.
La alvenintoj, el kies okuloj ankoraŭ tro klare parolis la
juna feliĉo, altabliĝis kvazaŭ ne aŭdinte. Sur la tablo, antaŭ la mastrino, zumis arĝenta samovaro. Kun danko ili akceptis la proponitan teon kaj kukaĵojn.
THEODOR

(Daŭrigota.)

KILIAN

BIBLIOGRAFIO
Dua vol. Sub redaktato de Sam.
Sveda Antologio.
Jansson. Eld. Soc. Esperanto, Stockholm. 204 paĝ. Prezo:
bros. sved. kr. 4:—, tuttole bind. kr. 5: 50. Du volumoj kune
bros. sv. kr. 8: 50, tole bind. sv. kr. 10: —.
Post la multepromesa unua volumo ni komencis legi kun
granda atendo kaj atento la eksteraĵe same belan, duan volumon, dedicitan al la sveda literaturo. Ties famuloj ja estas

en la kultura konkurso

Ĉiam inter la unuaj

Tuj

de la mondo.

ni povas diri: nia plezuro estas plena; la frazon, laŭ kiu «la
Esperanta literaturo pliriĉiĝis per grandioza verko», oni iom

foruzis, sed Ĉi-foje ni rajte uzas la superlativon. La brava
sveda Esperanto-movado pruvis, ke ĝi estas inda al tiu altsveda kulturo,

nivela

kies

elektitaj

perloj

en la Sveda

aperas

Antologio kaj la laŭdo apartenas same al la ĉefa gvidanto de
S.

rektoro

la laboro,

Jansson,

principoj, ofte tro modeste

aro, kiu laŭ demokratiaj
la kolektiva

«Gevleanoj,

nomo

kiel al la entuziasma

Ystadanoj»)

helpema

(ekz. sub

kunagante donacis

al ni sendube gravegan kaj prifierindan verkon.
En la dua volumo ni renkontas la nomojn de novaj verkis-

toj, kies apero en. la literaturo tamen

estas antaŭ la jaro

1920.

kies

nove-

Kelkaj -el ili estas ĝenerale konataj en la tuta mondo, unuavice Selma Lagerl6f, kiu per kvar bonege elektitaj majstraĵoj
estas reprezentita. El la prozverkistoj ni nepre devas mencii
tro

frue

urso».

Sed

la — bedaŭrinde

mortintan — Pelle

Molin,

loj estas tute unikaj kaj el la belaj, eble la plej bela estas la!
«Danco

ne timas
Key

kaj

kun

eĉ la profundon

Hans

Larsson,

la

epizodisto

Albert

de la homanino,

Engstrom,

la filozemaj

kiu

Ellen.

rezigna

Hjalmar

Sòder-

unuiganta

Hjalmar

Berg-

la melankolie

berg, la iom pesimisma Sigfrid Siwertz kaj la komikajn kaj
tragikajn

momentojn

tiel

majstre
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man same kaptas nian intereson, plaĉon kaj ŝaton. La nombro de la bravaj tradukantoj (koncerne la prozaĵojn) estas tiel
granda, ke nceble aparte mencii ilin. Ne malpli prikoninda kaj

ĝuplena legaĵo estas la kolekto

de la poeziaĵoj, kiu prezentas

al ni la poezion de Froding, tiu ĉi individue profunda animo,
la klarajn, serenajn, nur kelkfoje nubigantajn bildojn de Karlfeldt, la sentoplenajn kantojn de Bo Bergman kaj la subtilan
lirikon de W. Ekelund kaj Anders Osterling. La tradukaĵoj
ĝenerale estas tiom belaj, ke ni nc preterlasas la okazon mencii
la kvar eminentajn tradukantojn, Magda Carlsson, kies momon mi plej multfoje trovis sub la poemoj, Stellan Engholm,
pri kies tradukaĵoj jam estas preskaŭ superflue ripeti la laŭdojn, Gustav Johansson, kiu kelkfoje atingas la plej altajn regionojn de la poeziaj esprimoj kaj Varma Thilander, kies forto
estas la virina subtilo.
La Esperantistaro ŝuldas per multe da dankoj al ĉiuj kunlaborintoj de tiu ĉi vere altvalora verko. — NENIU.
HELPANTA TEMARO, de Julio Mangada Rosenorn, eldonita de H. E. A.
— Jen libro celanta instruan rolon, kiu, bedaŭrinde, ne estas verkita en simpla stilo kaj korekta Esperanto, kio estas necesa por rekomendi ĝin al kursanoj kaj lernantoj iom progresintaj en nia lingvo. Sed, kontraŭe, la verkaĵo de Sro. Mangada sajnas pruvi, ke, por li, Esperanto estas malfacila afero. Kompreneble, la Zamenhofa lingvo, eo
por Julio Mangada, estis certe facila, kiam li simple celis komprenigi sin de alinacianoj. Sed io estas tia mirinda solvo aŭ
utilo de Esperanto por ĉiuj, kaj io alia estas profunda scilo
de la lingvo por verki literaturaĵon modela por lernigo aŭ
por instrua tegaĵo. Eble iam la ilustraĵoj enhavataj en tiu libro estos utiligataj por nova korekta kaj malpeza lingvaĵo, kaj
tiam la verko estos plene rekomendinda. —D. G.
SANGO

pana lingvo
de Aragona

KAJ

SABLO.

Vicente

tradukita de Ramon
Esperanto-Federacio.

ĉa koverto. Prezo:
Cervantes,

—

8,50 ptoj.

5, Zaragoza.

Blasco

IbAfez.

de Salas Bonal;
Paĝoj: 231, kun

Mendu

El la his-

eldonita
kolorri-

ĉe la tradukinto, strato

Grandan taskon prenis sur sin nia samideano Sro. de Salas per la traduko de unu el la plej famaj romanoj de Blasco
Ibaŭez, tiu aŭtoro antaŭ nelonge malaperinta kaj sendube la

plej konata en eksterlando. Sango kaj Sablo estas romano pri
tipaj hispanaj moroj, hodiaŭ, kiel prave diras la tradukinto,
aŭ malaperintaj aŭ paldaŭ malaperontaj, sed bele kaj kolo-
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re, majstre prisEribitaj. La travivajoj de la toreadoro Johano
Gallardo kun liaj unuaj triumfoj, lia gloro en kaj ekster la
areno,

lia dekadenco

kaj

morto

pro taŭrvundo

estas vere allo-

gaj kaj la aŭtoro ja simpatiigas lin al ni. La priskribo de la
taŭroludoj kaj tiu de la fama Sevilja Procesio estas ankaŭ
verkitaj kun granda vervo kaj arte. Sed ĉu mi devus tie ĉi
paroli pri la lerteco de Blasco, kiu kiel rakontisto estas jam
perfekte konata ne nur en Hispanujo sed ankaŭ eksterlande ?.
Mi povas nur aserti, ke tiu, kiu komencos la legadon de la romano, neniel forlasos ĝin ĝis la fino kaj ankoraŭ bedaŭros,
ke -la libro enhavas tro malmulie da paĝoj.
Mi gra
s la tradukinton, ke li entreprenis tiel gravan kaj
malfacilan taskon per kiu li konigos la hispanan literaturom
al la esperantista publiko.
Kun la celo ke la tradukinto okaze aŭ de nova eldono, kiun
ni dezirus baldaŭa, aŭ de nova verko uzu tute korektan. ling-

vaĵon, mi volas fari kelkajn riproĉojn. pri la lingvo:
grava laŭ mia modesta jugo, estas la tro ofta, sistema
rus preskaŭ, forpelo de la pronomoj en la verboj. Ĉu
dukinto tion faris por adaptiĝi kiel eble plej multe al

La.
mi
la
la

plej
ditrahis-

pana konjugacio? Tiun konstantan foreston de la pronomoj
ne permesas la esperanta gramatiko kaj la tradukinto devis
atenti ke tio malfaciligas la komprenon. de la lingvo kaj sekve
estas tia sintenado malbona por la verko mem.
Malpli gravajn mi rimarkis: la uzon de nek eĉ anstataŭ
la korekta
eC ne, kiel
se anstataŭ la vorto kv azaŭ,
amoro anstataŭ amo, la trouzon de la prepozicio je, kelkajn erarojn en la uzo de la refleksa pronomo, kelkajn netransirajn verbojn kun akuzativo. Mi ne ŝatas ankaŭ la Rons-

tantan
tejo
fesiaj

tradukadon

de la propraj

al Kastilanino.
vortoj de la taŭrarto

nomoj

kiel ekzemple

Pas-

Ankaŭ pri la traduko de prointer kelkaj tre trafe tradukitaj

trovigas aliaj ne tiel bonaj.
Malgraŭ ĉio, makuloj facile forigeblaj

kaj precipe eviteblaj

en nova eldono. Tamen la verko estas tiel interesa kaj oni ĝin.
legadas kun tia avideco, ke la makuletojn apenaŭ oni priatentas.
Mi ripetas

tion, kion

mi skribis antaŭe:

la tradukinto

meri-

tas dankon pro la grava kaj peniga tasko, kiun li entreprenis;
la hispanaj samideanoj aĉetu la libron por kuraĝigi la tra-

dukinton, ke tio ne estu la unua kaj lasta el la tradukoj el la
riĉa hispana literaturo; la eksterlandaj esperantistoj ĝin aGe-

tos ankaŭ,

se ili volas legi belan romanon,

se ili volas koni

on ———————«———O—oTATFTET

-RR—————————————HENEŜBP.Hd
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ekzotikajn morojn jam forpasantajn, se ili volas helpi, kaj tio
Gi ja estas Ĉies devo, al la pliriĉigo de la internacia esperanta
literaturo. — MARIAN SOLA.
ĈU

SOCIALISMO

KONSTRUIĜAS

EN

SOVETIO?

(Bi-

Adam,

Paris

blioteko de Herezulo) de E. Lanti kaj M. Ivon. For14/21 cm. 52 pĝ. Prezo: 3 fr. plus sendkosto: 0,60
mato:
fr. (030 por la landoj aliĝintaj al la konvencio pri favora ta14 av. de CorEsperanto,
rifo por libroj)). Eldonejo:
E.
(XII). Posta ĉekkonto:
Paris
bera,
1350-62. Respondkuponoj estas akceptataj.

Tiu verko estas unika

inter

tri

pers

j

en sia speco:

=EŭutEGZ

ĝi konsistas el dialogo

herezulo,

Ruper,

la

orto~

doksulo, kaj Iver, la objektiva atestanto, kiu vivis dum pluraj jaroj en Sovetio, tie laboris, restante ĉiam en intima. kontakto kun la simpla popolo, kaj forlasis la landon antaŭ ne-,
longe. Tiu dialoga formo donas vivon kaj intereson al temo,
:
kiu sen tio estus alirebla nur de fakuloj.
La preso, aranĝo kaj papero estas bonaj; se ni aldonas,
ke la broŝuro estas ilustrita, konsidere la malaltan prezon,
ĉiu, kiu ial havas intereson pri Sovetio aŭ socialismo, tiu nepre devas posedi tiun vere valoran verkon, plenan je precizaj
informoj kaj kongruaj argumentoj. — NENIU.

ENLANDA
Vendrell.

—

La grupo

MOVADO
«Frateco»

elektis la jenan

ko-

mitaton:
Prezidanto,
Sro.
Salvador
Esvertit; sekretariino,
fraŭlino Anna Ferrer; vicsekretario, Sro. Francesc Soltĉ; kasistino, fraŭlno Regina Riera; bibliotekistino, fraŭlino Her-

mènia Romeu; voĉdonantoj, Sroj. Anaclet Bergĉs kaj Josep
Urpi.
En la sidejo de la grupo klarigas kurson samideano S. Esvertit kun la partopreno de kelkaj lernantoj.
«Frateco» perdis unu el siaj plej bonaj anoj. Samideanino
Maria Julivert forlasis nian vilaĝon kaj transloĝiĝis al Barcelona. Ni esperas, ke ŝi daŭrigos la laboron por Esperanto
en tiu nova loko. Ni ĉiam rememoros siajn fervorajn klopodojn por nia kaŭzo kaj ŝiajn laŭdindajn meritojn kiel tre lerta
profesorino.
Dum pasinta somero nin salutis kelkaj samideanoj, kiuj traveturis nian vilagon okaze de diversaj ekskursaj karavanoj.
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Lastatempe
el Manresa,
greson de
fratecanoj
J. Marcè.
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nin vizitis kelkaj gegrupanoj de «Bela Espero»
kiuj kore invitis nin partopreni la proksiman KonKEF, kiu okazos dum Pentekosto en Manresa. La
promesis klopodi aranĝi kongresan karavanon. —

Ripoll. — La nova komitato de «Esperanto-Grupo Ripolls estas la jena: Prezidanto, Sro. “Ramon A. Soler; sekretario, Sro. Josep Lazaro; kabtsto; F-ino Angela Casadesŭs kaj
bibliotekisto, Sro. Joan Amils. La adreso de la grupo estas str. Donya Estasia, 30, 1-er. La grupo malfermis du novajn kursojn kun sukceso.
Manresa. — Regas granda entuziasmo por la Kongreso de KEF, kies organizon prenis sur sin la loka grupo «BeJa Espero». Per la mikrofono de Radio Manresa, Ĉiudusemajne ni faras propagandajn paroladojn. Ni esperas, ke dank'
al la anoncita Kongreso nia loka movado farigos eksterordinare potenca. — La Delegito.
Barcelona. —
«Enciklopedia Akademio Espero» okaze de kvartalaj popolfestoj, organizis diversajn propagandajn
kunvenojn kaj prelegojn, kiuj altiris grandan ĉeeston. Post tio
komencigis sub la gvido de s-no Amadeu Planell nova kurso
kun sukceso.
—La Bulteno de E. S. Nova Sento regule aperas ĉiumo-

mate kun interesa enhavo. En la numero de julio ni rimarkis, krom trafa raporto pri la Kongreso de Ripoll, varman alvokon al la membroj de la societo por ke ili subtenu KEF.
Malfermiĝis du novaj kursoj dum septembro, unu por komencantoj kaj alia por progresintoj. Ambaŭ bone sukcesis.
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membroj, kiu estas laŭleĝe registrita. Kunvenoj okazas Ĉiumerkrede, de la 19-a ĝis la 21-a, ĉe str. Torrijos, 41. —

Artikoloj kaj anoncoj aperas en la lokaj ĵurnaloj.
Ĉe la unua leciono prezentis sin 14 lernantoj per Ja kurso
gvidata de Sro. E. E. Velland laŭ rekta metodo, ĉe la kvara leciono estis jam 28 partoprenantoj.
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