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is la prezojn de siaj eldonaĵoj ekde l'januaro Gijara. 

LI DTERAFTTURKRSI A MONDO 
pro nova valutopolitiko de la Hungara Nacia Banko kaj per 
tio ankaŭ la prezoj de ĝiaj neserie acetataj libroj apartenas 
al la plej malaltaj en nia literaturo. Jen kelkaj ekzemploj: 

Julio Baghy: Viktimoj svfr.'2,50; anstataŭ svfr. 5. 
Enciklopedio de Esperanto I-II broŝurita, ilustrita svfr. 

18; anstataŭ svfr. 30. 

Plena Gramatiko: de “Esperanto, svfr. 6; anstataŭ 8. 
Tiuj nunaj prezoj senvalidigas generale Giujn favorajn pre- 

zojn, konstatitajn ĝis num por kurzsuferantaj landoj. Tamen, 
se tiuj antaŭaj prezoj estis ie pli malaltaj, lli ne estas. plial- 
tigataj. 

Por ne kauzi ĉagrenon, ni repagas al Ĉiu mendinto, kiu fa- 
ris sian mendon el niaj libroj post l.januaro la diferencon in- 
ter la malnova kaj nova prezoj. Bonvolu skribi pri tio al via 
mendloko. 

Detalan liston pri la malaltigo sendas al vi volonte la eldo- 
nejo Literatura Mondo, Hungarujo, Budapest IX. Mester-u. 

53., kaj ĉiuj libristoj. 

    

  
PERFUMERIA ORIENT 
ge CS EN VIES 

PROVENÇA, Igo. 

(ENTRE MUNTANER 1 CASANOVA). 

La més aseortida en Cremes, 

Sabons. Colònies, Locions, 

Esmalts, Polvores, Brillan- 

lina, etc. 

Colonia des de 2/50 ptes.litre 

Artieles per a senyor 

Objeetes per a reĝal ss 

Jocs de tocador 

Servei de manicura Als esperantistes 10 OJo de rebaixa        
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OFICIALA ANGULO 

Al ĉiuj hispanaj samideanoj ! 

La «Kataluna Esperantista Federacio», fondita okaze de la 
«Universala Esperanto-Kongreso» en Barcelona, en 1909, jam 
de antaŭ 25 jaroj laboras por Esperanto. 

Ĝia regularo Ĝiam akcentis, ke ĝi disvolviĝos ne nur en la 
malgranda princolando Katalunujo — kiu princolando, ku- 
ne kun ĝiaj kvar provincoj, jam me plu ekzistas—, sed ĝene- 
rale en Ĉiuj katalunlingvaj teritorioj, tio estas: en Katalunujo, 
en Valencio kaj en la Balearaj Insuloj. Ni certe okazigis Kon- 
gresojn de K. E. F. ne nur en Katalunujo, sed ankaŭ en Va- 
lencio kaj en la Balearaj Insuloj. La katalunlingvaj lernoli- 
broj eldonitaj de K. E. F. — «Kataluna ŝlosilo», «Primer 
Manual» kaj «Curs Complet» — disvendiĝas ne nur en Ka- 
talunujo, sed ankaŭ tra la tuta katalunlingva teritorio. La ver- 
ko «Kataluna Antologio», eldonita jam dufoje dank' al la helpo 
de K. E. F., entenas verkistojn ne nur el malgranda Katalu- 
nujo, sed el Ĉiuj regionoj, kie la kataluna lingvo estas ankoraŭ 
nuntempe parolata. 

La Kongresoj de K. E. F., kun la tradicia bela festo de la 
«Internacia Floraj Ludoj», kutime estis okazigataj Ĉiujare dum 

la Pentekostaj festotagoj; kaj en junio 1935, en Ripoll, oni 
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ankaŭ decidis organizi nian venontan Kongreson dum Pontekos- 
to 1936 en la urbo Tarragona aú Puigcerdà. La Komitato, 
esplorinte la eblojn pri tio, decidis okazigi nian Kongreson. 
1936 ne en iu el ambaŭ urboj, sed en Manresa, kies esperantis- 
toj estis farintaj oficialan inviton. 

Nu, kun la plej granda surprizo ni sciigis, ke «Hispana Es- 
peranto: Asocio» intencas okazigi Kongreson en Barcelono, en 
la sama dato kiam okazos kataluna Kongreso en Manresa. 

Ĉu tio estas lojala ago? Ni kredas, ke ne. 
Sed ni tuj klarigu al vi la aferon: tia stranga koincido de 

datoj ne obeas al vera decido de la Madridaj direktantoj de 
H. E. A., nek al la ĝenerala decido de la «H. E. A.» -anoj, sed 
al hontinda makiavela plano de la ĉiamaj malamikoj de K. E. 
F., tio estas, de kelkaj samideanoj loĝantaj en Barcelono, kiuj 
konstante baras, senkreditigas, malhelpas kaj neas la fervoran 
poresperantan agadon de K. E. F. 

Tiuj eternaj malamikoj de nia Kataluna Federacio estas la 
inspirintoj aŭ inspirantoj de du monstraj Esperanto-societoj 
—antaŭe «Fajro», nun «Zamenhof- Instituto »—, kiuj ne estas 
ja simplaj Esperanto-grupoj, demokratie gvidataj, kiel ĉiuj 
aliaj grupoj en Katalunujo kaj en la cetera Hispanujo, sed 
tute diktatorecaj organismoj, kiuj akceptas nur limigitan nom.- 
bron da aktivaj membroj — dek-du aŭ dek-kvin—, por ke la 
mastroj de tiaj ŝajne grupoj povu, senkontrole kaj senpune, 

| blufi, paradi kaj patosi, kaj mirigi la mondon per la vastaj 
| pretendoj de ilia megalomanio. 

En la daŭro de 25 jaroj, neniam K. E. F. kuraĝis organizi 

Kongreson en Barcelono, car ni «estas konvinkitaj, ke malgrava 
kongreseto — malgrava proporcie al la graveco dc la urbo — 
estos nur fiasko kaj malbono por Esperanto. 

| Kaj nun H. E. A. — pli bone: la Barcelonaj malamikoj de 
i F. E. F., liuj trompisla «H: E. A.»-anojn--anoncas Kongreson 

| en Barcelono por Pentekosto 1936, ĝuste en la samaj tagoj 

kiam okazos en Manresa la Kongreso de «Kataluna Esperantis- 
ta Federacio»kaj la festo de la «Internaciaj Floraj Ludoj». 

En artikolo aperinta sur la paĝoj de «Hispana Esperanta 
Gazeto», oni celas pravigi tian nelojalan agon, dirante, ke 
K. E. F. ankaŭ okazigis Kongresojn ekster sia propra teritorio, 
tio estas, en Valencio kaj en la Balearaj Insuloj. Ni respondu: 

la urbo Vinaroc (en Valencio)) kaj la urboj Palma de Ma- 
llorca kaj Sĉller (en la Balearaj Insuloj) estas plene kata- 
lunlingvaj kaj sekve apartenas al nia propra teritorio. 

Sed ne temas sole pri tio ĉi. Temas Ĉefe pri la koincido de  
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datoj. Temas pri la neprudenta ago okazigi Kongreson en Bar- 
celono, kiu estos nur ridindigo de nia Esperanto-movado. Ni 
ne pretendas bari la vojon al tiuj, kiuj estas vu samideanoj ; 
sed... ĉu estas samideanoj tiuj, kiuj volas starigi iun publikan 
konkuron inter la kataluna kaj la hispana kongresoj ? 

Ni opinias, ke H. E. A., volante okazigi Kongreson en Bar 
celono, devus almenaŭ sin turni al K. E. F., sciigante gin 
pri tia intenco kaj petante kunlaboron. Sed ĝi tute ne faris 
tion. DO LA KULPO KE LA ESPERANTISTOJ, PREDI- 
KANTAJ LA INFERNAN IDEON, APERAS DISIGITAJ 
ANTAŬ LA PUBLIKO, APARTENAS NUR ALH. E. A. 
aŭ al la Barcelonaj instigantoj de H. E. A. 

  

o o 

Ni ne volas fari historion pri kelkaj malagrablaj spertoj tra- 
vivitaj de K. E. F.: inter aliaj, monpuno de 500 pesetoj, kaj 
registara malpermeso ke ĝi nomu sin «kataluna» kaj perforta 
devigo ke ĝi aliĝu al la hispana asocio. Ni diru nur, ke ne NI, 
sed niaj malamikoj, faris «politikon». Kaj jen alia pruvo de 
ilia sempolitika politiko: kontraŭstari al nia Manresa Kongre- 
so per alia Barcelona Kongreso, kvazaŭ la sukceso de nia so- 
lena kunveno ne estus jam plene certigita, dank” al la laboremo 
de la Loka Komitato kaj dank” al la festo de la Internaciaj 
Floraj Ludoj, kiuj fariĝas pli kaj pli konataj kaj ŝatataj. 

Niaj senhontaj malamikoj volis malsukcesigi nian Kon- 
greson, oponante al ĝi alian samtempan. Nu: ni invitas 
ĝiujn hispanajn esperantistojn partopreni la Kongreson de 

K. E. F. en Manresa. La aligo, kaj la rajto ĉeesti Ĉiujn solena- 
ĵojn, estas tute senpaga. Vi vidos, kiamaniere ni akceptos vin; 
vi konstatos, ke ni serioze laboras por Esperanto; kaj vi ĝuos 
la poezian feston, la Florajn Ludojn, kio estas io ne katalu- 
na, sed universala, apartenanta al la tuta esperantistaro kaj 
emociiganta ĉiujn. spiritajn kaj estetikemajn homojn... escep- 
te tiujn, kiuj eĉ kontraŭ nia Festo de l' Poezio malame bojas! 

    

Kie jukas, tie ni gratas 

En la januara numero de «Hispana Esperanta-Gazeto», 

s-ro Mangada publikigas dupaĝan artikoleton sub titolo «Tute 

sincere kaj lojale» kiel respondon al kelkaj asertoj aperintaj 
en nia lasta numero. Ni bone konas depost multaj jaroj la sin- 
carecon kaj lojalecon de s-ro Mangada kaj tial ni ne volas ak- 
cepti polemikon kun li.



  

Manresa atendas vin! 

La Organiza Komitato, 
str. Piques, 1, invitas ĉiujn 

MANRE pos katalunajn esperantistojn ĝe- 

Mama rea (mes || — nerale partopreni la nunja- 
3) MAJO. 1-2 JUNIO 1956 ~~ ran Kongreson kaj la tra- 

diciajn Florajn Ludojn. 
Kvankam ni havas la certecon, ke vi ciuj kun entuziasmo res- 
pondos al nia invito, ni volas instigi vin labori senhalte en la 
propagando de la Kongreso, kiu malfermos vastajn kampojn 
al nia loka agado kaj al la tuta kataluna movado speciale. La 
preparaj laboroj por havigi al ĉiuj kongresanoj agrablan res- 
tadon en la kongresurbo, glate disvolviĝas kaj Ĉio antaŭvidigas 
eksterordinaran sukceson. La plej kontentiga respondo al nia 
penado povas esti la multnombra partopreno de esperantistoj. 
Ĉiuj grupoj konstante propagandu, organizu karavanojn, ins- 
tigu Ciujn membrojn al partopreno, alportu al Manresa vian 
neestingeblan fajron kaj tiam la sukceso estos plena kaj ab- 
soluta. 

  

kokox 

Kongresafiŝo. — Post kelkaj tagoj ni dissendos alciuj 
grupoj diverskoloran kongresafiŝon, kiu, ni esperas, plaĉos al 

diuj. Interesatoj turnu sin al la O. K. 

o Ro P 

Kongresmarkoj. — Estas eldonitaj dukoloraj kon- 

gresmarkoj kun tre bela desegnaĵo de nia artisto s-no Comella. 

Tiuj markoj estas tre taŭgaj por la propagando kaj tre mal- 

karaj, 100 markoj kostas o,8o ptojn. Mendu ilin al la eldonin- 
to, Sro. Ferran Montserrat, str. Provenca, 75, 2-a, Barcelo- 

na, aŭ al via loka grupo al kiu provizo estas sendita. 

kok ox 

Kongreskartoj.— Sur la kovrilpaĝo ni publikigas la 
desegnaĵon, kiun ni uzis por la kongresaj kartoj. Uzu ilin por 

via korespondado kaj per tio vi efike propagandos nian Kon- 

greson. La eldonon ni ŝuldas al s-no Montserrat, kiu prizorgas 

la disvendadon.



  

XVII INTERNACIAJ FLORAJ LUDOJ 
Eksterordinaraj premioj 

X.—Premio de Dro. Antoni Orriols, Arcipestro, 50 pese- 
toj. Temo: «Esperanto, la plej taŭga divastigilo de Kristana 
Doktrino». 

XI.—Premio de Sro. Josep M.3 Servitje, Urbestro, 50 pe- 
setoj. Temo: «Laŭvola». 

XII.—Premio de 4Associació Ram d'Alimentació i Drogue- 
ria» de Manresa, 5o pesetoj. Temo: «Esperanto, internacia 
interligilo de Komercaj asocioj». 

XII1,—Premio de «Joventut Carlista Manresana», 50 pese- 
toj. Temo: «Esperanto, Patrujo kaj Tradicio». 

XIV.—Premio de «Casal Regionalista» Manresa, 50 pese- 
toj. Temo: «Laŭvola». 

XV.—Premio de Sro. Marian Calviĥo Gras, Advokato, 50 
pesetoj. Temo: «Laŭvola». 

XVI.—Premio de «Centre Excursionista de la Comarca de 
Bages», 25 pesetoj. Temo: «Laŭvola». 

XVII.—Premio de «Literatura Mondo» el Budapest. Kolekto 
de priartaj verkoj: «Pri la Moderna Arto», «La Pentroarto en. 
Malnova Hungarujo» kaj «Arthistorio» (unua kaj dua volu- 

moj)). Temo: «Efiko de la belartoj sur la homan animon». 

XVIII.—Premio de «Literatura Mondo», jarkolekto de la 
gazeto «Literatura Mondo» 1936. Temo: «Laŭvola». 

XIX.—Premio de «Literatura Mondo», la verkoj «Eterna 
Bukedo» kaj «Tragedio de lHomo» al la plej bela tradukita 
poemo. 

XX.—Premio de la Urbestraro de Granollers, 50 pesetoj. 
Temo: «Laŭvola». 

XXI.—Premio de la Urbestraro de Sabadell, 50 pesetoj. 
Temo: «Laŭvola». 

XXII.—Premio de «Esperanta Grupo», de Vic, arĝenta arta 

plato. Temo: «Verko priskribanta katalunan folkloran temon.» 
Aliaj premioj estas al ni promesitaj kaj tial nur en la prok- 

sima numero ni povos publikigi la lastan liston de premioj. 
Ni ĝojas, ke niaj verkistoj povos esti juste premiitaj. 

“Ea l 

Listo de verkoj ricevitaj: Verko n.2 1, devizo «Denove»; 
n.? 2, «Homo 1935»; m.2 3, «Hesperis»; n.e 4, «Malfor- 
ta karno»; n.o 5, «Pneterpasanto»; n.9 6, «Aminto»; m.9 7, 

«Flandra Esperantisto»; n.2 8, «Mielabelo»; n.o 9, «Ver- 

saĵo kantanta Amon»; n.e 10, «Il Bacio»; n.9 11, «An- 

koraŭ unu fojon»; n.e 12, «Tezeo»; n.2 13, «Paolo»; nu- 

mero 14, «Risum teneatis ?». 

Daŭriga listo venos en proksima numero. 
EDUARD CAPDEVILA, Sekretario. 
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ĈU KULPO AŬ SORTO? 
(Daŭrigo) 

—Ho, malfeliĉo renkontos min. En mia teo naĝas tri te- 
eroj... ho, kaj ankaŭ vin, Aleĉjo, ankaŭ en la via estas tri. 

f i iĉa, mia kolombineto, memoru la prover- 
as sian sorton. Ni forĝis kaj forĝos la nian...     

—Eble. Sed mi povas respondi al vi ankaŭ per proverbo: 
Venkas ne forto, venkas la sorto. 

La societo debatis kaj babilis, ŝercis kaj ridis, ludis kaj 
amindumis. Forgesita estis la ekstera pafado ja cĉ la tri mal- 
feliĉaj te-eroj. Tamen io ne eldirebla sed bono sentebla kaŭzis 
ke.la societo ĝuis Cion Ĉi ne tute reale, kvazaŭ gi timus ian 
subitan ne antaŭvideblan finon. Finon, de kio? Kaj kial?... 
Burĝa societo pereonta per ondo de l” bolŝevismo. Oni skribis 
januaron de l' jaro 1920. 

Post la tetrinkado dispartiĝis la societo en grupojn: geju- 
nulara, virina kaj vira. La viroj sidiĝis laŭkutime al tablo en. 
la angulo, kie la tuta muro estis travarmigita per la enmura 
forno. Sed la ŝaktabulo kaj la figuroj kuŝantaj sur la tablo 
vestis hodiaŭ ne tusitaj. : 

—Ĉu vi legis la hodiaŭan bultenon? demandis mallaŭte la 
mastro por ne maltrankviligi la ceterajn amuziĝantajn gastojn. 

—ĉĈu bulteno? Cu nomaron de mortpafitoj oni povas nomi 
bulteno ? Nomo, baptonomo, profesio kaj la rimarkigo: mort- 
pafita pro kontraŭ-revolucio aŭ spekulacio. Nenio plu. Fi... 
bela bulteno. 

—Ne tiel laŭte, amiko, eĉ la muroj havas nuntempe orelojn. 
—Nian butikiston oni mortpafis, ĉar li vendis funton da 

butero kun du-rubla profito. Jen «spekulacio»! Kaj la ri- 
ĉan viandiston de l Post-strato, Car li aĉetis caran monon, ne 
fidante al la falĉileto kaj martelo. Jen «kontraŭ-revolucio». 

—Hieraŭ mi renkontis konaton, kies frato estis arestita. Mi 
opiniis, ke li estos konsternita, kaj demandis lin, kiel statas 
la afero de lia frato. Ho ne demandu min, kiel kolere li ser- 
pondis: Se mia frato vin tiom interesas, bonvolu viziti lin en. 
la malliberejo, sed bone atentu, ke vi retrovu la vojon returnen. 

Mirinde! La du fratoj ja neniam malpaciĝis. 
imo! Timo! Timo, mi diras! Frato ne kuraĝas viziti 

fraton, edzino, edzon, patro, filon. Kiel leprulon oni evitas ĉiun 
arestiton. 
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—Helpi oni ne povas kaj oni timas, ke oni mem povus fariĝi 
viktimo de l' ĝenerala suspektemo... pro troa simpatio al «mal- 
amiko de l revolucio». 

—Alecjo, ni iru hejmen! 
Laŭte kaj malagrable traflugis la vortoj la ĉambron. Kiel 

ŝirata tablotuko ili vipis la orelojn. Kio okazis? La viroj ek- 
rigardis en la direkto al tablo, kie la gejunularo amuziĝis per 
rondo-ludo. Malagrabla silento metiĝis sur ĉies buŝo, sur kiu 
ŝtoniĝis gaja rideto. 
Estis Anjuta, ardanta pro ĵaluzo. Abrupte, ne tiel ceremonie 

kiel ordinare, 5 ŝi adiaŭis la mastrinon kaj la ceterajn gastojn. 
Nur Ŝura, ŝia amikino, restis sen adiaŭ. ŝura provis savigi el 
tiu ĉi malagrabla situacio per moka rideto. Si ne sukcesis. 
Ŝia rideto estis stulta. Sed guste tiu ti malsprita rideto vekis 
kompaton kaj reakiris al ŝi la simpation de l juna societo. 
Nu fine, tiel oni demandis sin, kio okazis? Sura kisis junan 
viron elektinte tiucele ĝuste Aleksandron. Ridinde! Ĉu ŝi ne 
pravis laŭ la regularo de l' ludo ? Se Anjuta ne volis submeti- 
ĝi al la regularo, kial ŝi ne iris inter la virinojn kaj Aleksan- 
dron ne forsendis al la viroj ? Iliaj okuloj parolis klaran ling- 

    

   

   

“von kvankam la buŝoj restis mutaj. Anjuta bone komprenis 

     ĝin per sia delikata virina instinkto. ŝia kolero forvaporigis 
kaj ŝanĝiĝis en obstina spitemo, kiu ordinare des pli kreskas, 
ju pli oni sentas ŝanceliĝi sub la piedoj la bazon, kiun oni opi- 
niis justa. Ŝi forlasis la ĉambron. Ŝia edzo, embarasita, sek- 
vis ŝin. La mastro akompanis ilin ĝis la sojlo de ? domo; 

—Ne malpaciĝu, kolombetoj... eli malgoja fariĝis la vivo... 
vere, ne estas la tempo por malpaciĝi... venu morgaŭ tiel ga- 
jaj kiel hodiaŭ... kontentan nokton, kolombetoj. 3 

-Dankon pro via invito kaj pro viaj bonaj vortoj... ni ve-, 
nos... Restu sana! Bonan nokton! 

Denove neĝo kraketis sub iliaj feltobotoj. Kelkajn dekojn 

da paŝoj ili iris mutaj. 
—Anjuta, bone komprenu min, mi ne volas kulpigi vin, sed 

vi ne estas prava agante tiel. 
—Do, se mi tolerus, ke tiu stulta ansero publike kisu vin, 

mi estus prava, Ĉu ne? 
—Jes, tiel postulas la regularo de l'ludo. Se ĝi estas mal- 

oportuna al vi, bone, ni tute ne ludu plu. 
Ĉu mi do iru jam de nun inter la virinojn... iliaj intere- 

soj ankoraŭ ne farigis la miaj. 
—Bone. Ni restu inter la gejunularo, sed tiam... Ne, Anju- 

ta, Sura-n ne timu. Entute vi devas timi neniun ORDA; ĉar 
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nur vin mi amas, nur vin. Ĉu vi aŭdas, Anjuta ? Li parolis par- 
doneme, ĉar Ŝia ĵaluzo flatis lin. 

—Alie parolas via buŝo, alie viaj okuloj. 
—Vi estas maljusta. jaluzo parolas el vi. Jen Ĉio. 
—Pro kio mi estus ĵaluza ? Ĉu pro tiu stulta ansero ? 
—Mi ripetas, vi estas maljusta kaj mi ne toleros viajn insul- | 

taĵojn. Mi ĵuras al vi, ke vi ĵaluzas senkaŭze... kutimaj ĝenti- 
laĵoj, nenio plu. ŝia ĵaluzo ne plu flatis lin. 

—Kutimaj ĝentilaĵoj, ŝi mokvoĉe ripetis. Por ke vi ne havu 
okazon ĝentilumi, ni restos morgaŭ hejme. 

—Mi promesis, do ni iros, li diris decide. 
           
—Agu laŭ via bontrovo, sed mi iros. 
—Ankaŭ vi ne iros. Ho mi vidas ĝis en vian malfidelan ani- 

mon, vi perfida aĉulo. ŝi bone sentis, ke tion ti ŝi ne devis diri, 
ia cĉ ne volis diri. Sed kiu elgvidos ŝin el tiu ĉi labirinto ? 
Aleksandro ekhaltis. La varma sango torentis de l'koro al ka- 
po kaj metiĝis inter lin kaj lian prudenton. Kolerege li levis 
la pugnon kaj kriis: y 

—Mi iros. 
—Ne minacu, vian pugnon mi ne timas... vi ne iros. Nur 

lastmomente Ŝi evitis la falantan pugnon kaj forkuris en la 
en la malluman nokton. Li ŝovis siajn manojn en la vastajn. 
manikojn de sia pelto kaj postrigardis Ŝian malaperantan figu- 
ron. La saliko amariĝis en lia buŝo. El, estas honto tiel kon- 
duti, li pensis, konduti kiel kamparano... kiel muĵiko !. Li el- 
kraĝis la amaraĵon. La malproksimiĝanta Anjuta fantome an- 
koraŭ foje reaperis orumita en la flava lumkonuso ĵetata de l' 
lampo straten... poste ŝin forglutis la faŭko de l'nokto. Alek- 

sandro staris senmove kun large malfermitaj okuloj kaj vidis 
nenion. Li vidis nur la kristale radiantajn negerojn, kiuj dan- 
cis Ĉirkaŭ la stratlampo kiel petolemaj muŝetoj dum varmaj 

majaj vesperoj. Kiom ofte li plezure observis ilin. Sed tiuj ŭ 
neĝeroj, Ŝajnis, ke ili mokas lian rigidecon per sia movemo 
kaj ludemo : 

—Ni dancas kaj ĝojas, mallonga estas nia vivo, morgaŭ ni 
kuŝos sur la strato, malpuraj kaj tretitaj. Revoku ŝin, homo 

miopa, ŝi atendas tion, revoku ŝin kaj ĝoju kaj dancu kiel 
ni... via vivo ne estas pli longa ol la nia... Ĉiu forĝas siam 
sorton. 

= ke Del „ 
—Jes, revoku Ŝin, revoku ŝin, elis ia interna voĉo. 

(1) Muĵiko - rusa kamparano.
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—Ne, lasu ŝin, si iru. Kiu gajnos Ja unuan batalon, ESIOS ESs- 

tro dum la tuta edzeco. Ŝi iru, ŝi tranoktos Ĉe sia panjo kaj 
pente revenos morgaŭ al vi, konsilis dua voĉo. 

Li ekmarŝis hejmen kun malplena koro kaj — For estis 
lia vivoĝojo, detruitaj liaj revoj, griza la vivo.. 

—Ne, morgaŭ mi iros nenien. 
Sed en la oreloj de Anjuta ankoraŭ eĥis lia kolerega «mi 

iros» kaj denove ŝi vidis la minacantan kaj falantan pug- 
non. Ŝi devis pensi pri Katja, la servistino de ŝia panjo, kiu 
ĝemetis kaj sekrete ploretis, Ĝar Ŝia edzo ne plu amis ŝin. De 
kie vi scias, ke li ne plu amas vin? ŝi foje demandis la viri- 
non. La respondo surprizis ŝin: Ĉar li ne plu... batas min. 

ŝi ekstaris antaŭ lumigita enirejo. Iom konfuzita ŝi ekrigar- 
dis: Oficejo de l' Sekreta Polico. Subita pensero trakuris ŝian 
kapon : 

—Tamen li ne iros, kaj ŝi eksonorigis. Post momento ŝi tro- 
viĝis en deĵora ambro. Post skribotablo dudekjara junulo. 

—Mi venis, por sciigi al vi, ke mia edzo estas kontraŭrevolu- 
ciulo... cara oficiro kaj poste oficiro de Kolĉak... 

La junulo ion demandis, ŝi respondis... du-tri demandoj, 
du-tri respondoj. Poste ŝi ion subskribis. Kaj jen, ŝi denove 
estis sur la strato. Ĉio ĉi okazis kvazaŭ ĝ enita de araneaĵo. 
teksita el ŝiaj konfuzaj pensoj kaj sentoj. Ŝiaj paŝoj direkti- 
ĝis hejmen. ŝi ne plu sentis ĵaluzon kaj mirinde! nek amon. 
Restis nur aŭtomato, en kies cerbo ne vivas penso, en kies ko- 
ro ne hejmas sento. Estis meznokto. De malproksime ŝi ek- 
vidis tri virojn. Ŝi evitis renkonti ilin kaj kaŝiĝis en ombro 
de pordo-angulo. La meza kun klinita kapo estis Sia edzo, 
akompanata de sekretaj policanoj. Li ne rimarkis ŝin. Anju- 
ta rigardis lin, kiel oni rigardas fremdan homon, kiun oni ne- 
niam vidis antaŭe. Ŝi miris, ke eĉ la konscienco ne riproĉis 

Ŝin... io Ĝesis funkcii en ŝi. ŝi ne iris hejmen, ŝi timis la hej- 
mon sen li. Ŝi vagadis tra la senhomaj stratoj kaj stratetoj 
sentante nek malvarmon nek lacecon: ne ŝi ja vagadis tra laj 
stratoj, sed ia ombro de ŝi. 

  

THEODOR KILIAN 

(Daŭrigota.) 
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Marx kaj Engels pri religio. — Verkita de A. 
T. Lukaĉevskij. Eldonita a Centra Konsilantaro de Unio de 
Militantaj Ateistoj en U. S. R. Moskvo. Ogiz- Gaiz, 1933. 

Interesega 32 paĝa = kies atenta legado estas tre 
instrua. ĉi skizas la penson de Marx aj Engels prí religio, 
kaj prezentas komparojn je aliaj aŭtoroj. Tre lerte oni traktas, 
en diversaj lokoj, pri primitiva religio, fetiĉismo, totemismo 
kaj animismo. 

Komence de la broŝuro troviĝas — kvazaŭ moto — Ĝi tiuj 
trafaj vortoj de Lenin : 

«Ciujn modernajn religiojn kaj ekleziojn, ĉiujn kaj ĉiajn re- 
ligiajn organizojn la marksismo rigardas Ĉiam, kiel organojn 

de burĝa reakcio, servantajn por defendo de la ekspluatado kaj 
stultigo de laborista klaso.» 

Jen aliaj karakterizaj frazoj: 
“«La fino de religio venos nur tiam, kiam ruinfalos la socior- 

do, kiu estas bazo por religio.» 
Marx kaj Engels vidis, kiom grandega kontraŭrevolucia. 

forto estas la religio. Jen kial ili dum tuta vivo batalis mela- 
cigeble kontraŭ ĝi.» 

«La marksismo estas la militanta ateismo.» 
Aludante al la frapo direktita de Marx kontraŭ Hegel kaj 

Feuerbach, la aŭtoro akcentas: 

«Ne sufiĉas diri, ke la homo kreas religion. Necesas kom- 
preni, kio estas la homo.» 

Kaj li prezentas difinon de Marx: 
«La homo estas ne abstrakta, ekster la mondo ŝvebanta es- 

taĵo. La homo estas LA MONDO DE L'HOMO, regno, socio.» 

Aludante la «spiritan» rolon de religioj, la aŭtoro diras: 
«La religio sanktigas kaj benas klasan malegalrajtecon, skla- 

vecon kaj ekspluaton. La religio ne kondukas al liberigo de 
laborulamasoj, sed kondukas al fikso de l'sklaveco.» 

«Hartwig en kelkaj broŝuroj («Jesuo aŭ Karl Marx», «Dio 
kaj finjuĝo») antaŭmetas la tezon pri tio, ke «la vojo al so- 
cialismo kuŝas trans ruinoj de Veklczio», «por rompi la klas- 
regadon necesas luktovenki religiajn superstiĉojn». El tio es- 
tas farata konkludo: antaŭe oni devas disvolvi antireligian pro- 
pagandon kaj neniigi religion, kaj nur poste komenci la re. 
volucion. Kaj ĉi tiu cinika trivialigo de l' marksismo estas ĉaj- 
nigata kiel marksismaj principoj.» 
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La aŭtoro asertas, post tio, ke marksistoj ne devas batali 
ekskluzive kontraŭ religio. Evidente, sed — diras ni — sam- 
tempe batalante kontraŭ kapitalisma sociordo, ni ne forgesu 
kontraŭreligian batalon. 

ja ni legas, iom pli poste: 
«Kun malaperintaj sociaj kaŭzoj, naskantaj la religion, de- 

vas malaperi ankaŭ la religio mem.» 
Kamarado Lukaĉevskij prave vidigas la eraron de tiuj, kiuj 

komparas komunismon al kristanismo : 
«Nenion komunan gi havas kun la revoluciemo. «Sociaj prin- 

cipoj de l' kristanismo laŭdegas malkuraĝon, malrespekton al 
si mem, sinmaldignigon, siboetmdu; humilecon», «sur sociaj 
principoj de l' kristanismo kuŝas sigelo de l' ruzeco kaj bigo- 
teco». Marx malkaŝas plej senindulge ekspluatan csencon de 
l' kristanismo, praviganta la ekspluaton kaj perforton, sank- 
tiganta la klasan socistrukturon, forloganta laborulamasojn per 

promesoj de paradizaj feliĉoj for de revolucia batalo.» 
«Plu Marx indikas, ke la kristanismo pravigis la antikvan 

sklavecon, same, kiel laŭdegis ankaŭ la mezepokan servutecon.» 
Ankaŭ Engels skeptike rilatas al Ĝi tiu legendo kaj rekte 

deklaras, ke nur pro malscio oni povas diri, ke la kristanismo 
estas komunismo. Inverse, la kristanismo, kiel la tuta biblio 
ankaŭ, estas tute malamika al la komunismo. » 

«Marx kaj Engels ne rifuzas tiun fakton, ke en la antikva 
kristanismo estas prediko de amo al homoj; ili eĉ diras, ke 
ĉi tiu prediko «estas unu el la fontoj, el kiuj devenis ideoj pri 

sociaj reformoj «Estas konate, ke ĉiuj antaŭaj kaj multaj mo- 

dernaj sociaj aspiroj havis kristanisman, religiecan koloron : 
la amregno estis predikata kiel malaĵo al malbonega efektivo, 

kiel malaĵo al malamo.» 
Ni legas Ge Engels: 
«La historio pri la unua epoko de l' kristanismo havas mul- 

tajn karakterajn kontaktiĝpunktojn kun la moderna laboris- 
ta movado. Kiel la lasta, same ankaŭ la kristanismo komence 
estis la movado de subpremitoj, ĝi estis kiel religio de skla- 
voj kaj liberforlasitaj, de malriĉaj “kaj senrajtaj, de venkitaj 
aŭ subpremitaj de Romo popoloj. Ambaŭ, la kristanismo kaj. 
la proleta socialismo, predikas venontan savon je sklaveco kaj 
mizero; la kristanismo transportas Ĝi tiun liberiĝon en «tran- 

san» vivon post la morto, sur Ĉielon; sed la socialismo ĝin 

vidas en Ĉi tiu mondo, en rearanĝo de l' socio.» 
La donitaj fragmentoj plene sufiĉas por informi pri la ka- 

raktero de la verko. — J. G. €. 
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Kontraŭ la regantaj perceptoj pri krimo 
kaj puno. — Verkita de Doktorino Klara Meyer- Wichmanm. 
El la nederlanda lingvo tradukita de Nikune. Eldonis «Ko- 
mitato por Agado kontraŭ la regantaj Perceptoj pri Krimo 
kaj Puno», sekretario H. Philips, Olympiaweg, 56, Amster- 
dam-Z., Nederlando. Prezo por 10 ekzempleroj: 1 svisa fran- 
ko aŭ egalvaloro. 

Broŝuro 8-paĝga, kiu kontraŭbatalas la punsistemojn ankoraŭ 
regantajn Ĉe Ŝtatoj, kiuj sin diras «civilizitaj». 

Jen kelkaj fragmentoj: 
«La bruteco de la puno ne sole konsistas en tio, ke socia 

ordo, kiu mem konstante kreadas la kondiĉojn por krimo, kiu 
mem (en formo de milito kaj ekonomia ekspluatado), sankcia- 
das la krimon po-grandan, minacas kaj punas tiujn, kiuj aten- 
cas ĝiajn interesojn. 

La bruteco ankaŭ konsistas en la maniero 
de reagado mem. 

Ni nun memoru tiujn krimulojn, kiuj laŭdire efcktive be- 
zonas korektadon. Kion do puno efikas kontraŭ ili ? 

La puno animpremas ilin, humiligas ilin, forprenas de ili la 
lastan reston de rezistpovo.» 

«Fakte ankoraŭ nun oni ne traktas la krimulon kiel Homon, 
sed oni traktas lin kaj enŝlosas lin kiel objekton. Ĉio, kio me- 
ritas la nomon hominda, estas rifuzata al li en la malliberejo ;. 
oni nur vivtenas lin. Li eĉ ne havas la eblon, efektivigi siajn. 
plej bonajn intencojn; kaj tial korektado de la kri- 
mulo pere de la malliberejo estas neebla. La 
malliberejo ne povas korekti. 

» Estas ĝuste tiu Ĉi primitiva principo, radikanta en venĝins- 
tinktoj, kiu devas esti renversata. Kaj tiel mi ne nur di- 
rektas nin kontraŭ la ekscesoj de la ĉelsis- 
temo, nek kontraŭ la ĉelsistemo mem, pri kies 
netolerindeco kaj nedezirindeco ni estas profunde konvinkitaj, 
nek eĉ kontraŭ nia nuna punsistemo kiel tuto; ni batalas 
kontraŭ tiu tuta punkoncepto mem. 

» Kontraŭ tiu malnova, pratempa doktrino, datiĝanta de la 
komencepoko de la homaro, ke malbono estu repagata per mal- 
bono, kaj ke la malbonfarinton oni devas subpremi kaj humi- 
ligi, ni metas alian vivprincipon: Ne juĝu. Ne repagigu. Ne 
punu. Ne rekompencu. Sed, per Ĉiuj viaj fortoj, klopodu krei 
efektive humanan socion, en kiu ekzistos por Ĉiu homo la kon- 
diĉoj por kreskado kaj disvolviĝado; kaj klopodu, tiel en vi 
mem kiel en aliaj, venki la malbonon per la bo-
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no. Nur nerekte oni povas kontraŭbatali la krimon; ne per 
neniigado de fortoj, sed per vekado de fortoj; per tio, ke oni 
igas konstrua tion, kio komence estis detrua.» — Ĵ. G. C. 

Gramàtiche, Vocabolari ed Esercicis, di 
lenghe internacional Esperanto, pa-i ladins 
F urlàns. — Jen nova disvastigilo de Dott. A. Tellini pri 
la internacia lingvo, kiu samtempe konigas al ni la friulan idio- 
mon, en kiu nia eminenta samideano (A. Tellini, Udine, placo 

Vitr. Emm. 9 A, Italujo)) sendos donace broŝurojn, gazetojn, 
kalendarojn al interesiĝintoj pri ĝi, kiu estas tre parenca al la 
kataluna. Ni gratulas Doktoron Tellini por lia malavara kaj 
nobla agado. — D. G. 

E. Drezĉn.—Pri internaciigo de scienc-tek- 
nika terminaro. — d. de Stamdartgiz kaj 
«Ekrelo», Moskvo kaj Amsterdam, 1935. 

Jen broŝuro tre interesa por sciencistoj. Ĝi enhayas doku- 
mentitan historion kaj eldiron pri la nuna stato kaj perspekti- 
voj de tiu grava afero; raporton akceptitan de la Komisiono 
por Teknika terminologio ĉe Sovetunia Akademio de sciencoj 
kaj de la Konferenco de I. S. A. (Internacia Asocio de INor-, 
mig-Asocioj) en Stockholm, 1934. 

La verkaĵo de nia klera samideano el Sovetunio estas vere 

scienca. Ĝi estas rekomendinda por la stilo en Esperanto, pro 
la graveco de la temo kaj pro kompetenteco de la aŭtoro. 

Por ni katalunoj estas speciale interesa cito: «La principo 
de interpopola egalrajto postulas ĉe starigo de ĝenerale akcep- 
tota internacia lingvo plenumon de Lenina tezo: «absolute ne- 

niajn privilegiojn al iu nacio aŭ lingvo». (Lenin-Verkaro, Ila 
rusa eldono, vol. XVII, paĝo 135.)) — D. G. 

  

Esperantaj Historietoj l., de Peter Frey. Dan- 
lando. Formato rI3,5--19 cm. 47 paĝa. Luksa papero. Bele 
broŝurita. Prezo: pesetoj, 1780. La libro havas pedagogian 
celon. Ĝi enhavas nur rakontetojn, kiuj povas samtempe amuzi 
kaj distri, sed antaŭ Ĉio ankaŭ instrui. La lingvo estas altni- 

vela, bona, simpla kaj ĉiu kursĉeestinto povas legi ĝin. Post 
la apero de «Unua Legolibro» de Dro. Kabe nur aperis mal- 

multaj tiaj libroj, kiuj povos same bone enkonduki la komen- 

cantojn en la literaturon Esperantan, kiu por ili ofte estas iom 
tro malfacila: en la komenco. La rakontetoj estas mallongaj: 

kaj povas helpi vigligi la kurs- kaj societvesperojn. Ni espe- 
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ras, ke la libro povos esti daŭrigota en aliaj, kiel montras la; 
cifero I. La libron ni povas rekomendi al ĉiuj. 

Reprezentanto por Hispanujo: Iberia Esperanto-Servo, stra- 
to Provenza, 75, 2.9, 3.8, Barcelona. — Neniu. 

Esperantaj Historietoj. — Peter Frey, aŭto- 
ro kaj eldoninto. Clausensvey, 26. Haderslev. Danlando. Post- 
Gekkonto 42966. Formato de la libro 1375--19'5 cm. 48 paĝa. 
Luksa papero. Broŝurita. Prezo: 35 ned. cend. — Jen bona 
verketo por praktikado kaj praktikigado en kursoj, Ĉar ĝi kon- 
sistas el interesaj mallongaj historietoj, klarstilaj, lingvokorek- 
taj, vere modelaj kaj taŭgaj por tiu celo. 

Kial la aŭtoro ne aldonis post Ciu historieto, demandaron 
pri. la enhavo por interparolo plej fidela kaj detala ? Tio multe 
helpas la taskon de kursgvidantoj, kaj faciligas la lernadon | 
kaj memorigon de vortoj kaj frazoj. — Delfi Dalmau. 

Pasko. — Dramo en tri aktoj, de August Strindberg. El 
la sveda tradukis Stellan Engholm. — Eld. Soc. Esperanto, 
Stockholm. 88 paĝ. Prezo; sved. kr, 1,50. 

Dum la 26 Universala Esperantokongreso en Stockholm tea- 
tra grupo sub gvidado de regisoro Sandro Malmqvist ludis 
unuaktan. dramon. Ludi kun fajro, de August Strindberg, la 
plej granda sveda verkisto. La prezentado estis multe laŭdata 
ne nur de la esperantistoj, sed ankaŭ de la profesiaj kritikis- 
toj de la grandaj stockholmaj ĵurnaloj, kiuj estas tre severaj 
en siaj prijuĝoj. 

Nun s-ro. Malmqvist ĵus entreprenis vojaĝon tra la baltaj 
landoj prezentante, krom la dramo jam. menciita, la triaktan 
dramon «Pasko» de la sama aŭtoro. La geaktoroj rikoltis gran- 
dan laŭdon. La tradukon faris s-ro. Stellan Engholm, kies 
nomo estas tre bone konata tra la mondo kiel pro lia majstra 
traduko de la grandega verko «Gosta Berling» kiel ankaŭ pro 
liaj originalaj verkoj, el kiuj la debutromano «Al Torento» 
jam aperis en dua eldono. «Pasko» estas unu el la plej kona- 
taj kaj Ŝatataj dramoj de Strindberg, multfoje prezentita eni 
Svedujo kaj ankaŭ en aliaj landoj. ; 

La libro prezentiĝas en bela eksteraĵo kaj preso.—Neniu. 

  
«Ferenc Szilagyi: Dr. Szilagyi's Kurs i Esperanto. — Eld. 

Soc. Esperanto, Stockholm, 96--4 paĝoj. Prezo 2 sved. kr. 
La aŭtoro, kiu dum sia dujara instruado en Svedlando aki- 

ris al si grandan popularecon per sia originala, t. n. projek- 
cia, metodo (kun lumbildoj), nun aperigis Esperanto-kurson
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en libroformo. La belaspekta, 206 unuarangajn ilustraĵojn en- 

havanta libro ne sekvas tute la antaŭajn bildmetodojn, sed 
montras lute originalajn pedagogiajn vidpunktojn, kiujn bone- 

ge apogas la «dramece» karikaturaj, ridigaj ilustraĵoj, spe- 

ciale la tutmonde popularaj Adamson-serioj; en la bildoj la 

agado estas tiom koncentrita kaj frapanta, ke ili vere riĉigas 
la memoron de la lernanto — kaj plej ofte per verboj, kies 
gravecon la aŭtoro ne mistaksas. 

La unua faktoro nepre necesa por kapti kaj konservi la in- 
tereson de la komencantoj estas, en la plej multaj okazoj, sim- 
pla instrumetodo kio ne superas la kapablon de la lernantoj, 

kaj en la libro aperinta la aŭtoro plene atentis tiun postulon. 
Entute oni povas diri, ke la libro tuj vekas kaj konservas la. 
intereson ĝis la fino, kie bone elektitaj literaturaĵoj, tabeloj, 
vortaro kompletigas la plezuron de la komencanto, aŭ eĉ — ko- 

mencinto. 
Al ĉiu leciono apartenas mallongaj gramatikaj klarigoj em 

sveda lingvo. Tiujn klarigojn alilingva instruisto facile povas 
verki en sia propra lingvo. — Neniu. 

ENLANDA MOVADO 

Barcelona. — En la sidejo de Cooperació Integral Obre- 
ra, str. Barra de Ferro, 4, komenciĝis sub la gvido se samidea- 
no josep Roche nova Eurso de esperanto. Aliĝis kelkaj ler- 
nantoj, kiuj kun entuziasmo partoprenas la kurson. 

—La societo «Nova Sento» daŭrigas kun sukceso sian por- 
esperantan laboron kaj ĝiaj kunvenoj estas tre Geestataj. La 
22-an de januaro okazis la laŭstatuta kunsido kaj la nova ko- 
mitato de la societo fervore preparas novajn kursojn kaj vas- 
tan propagandon. 

—«Paco kaj Amo», la plej malnova esperanto-societo len. 
Barcelona, havis sian ĝeneralan kunsidon la 12-an de janua- 
ro. Regis granda entuziasmo kaj la multnombra. Ĉeestantaro: 
decidis daŭrigi la vastan taskon, kiun Ĉiumomente disvolvis la 
plej laborema enurba grupo. Nova kurso estas en preparo. La 
samideanoj estas petataj viziti la ĉiuĵaŭdan kunvenon, vespere 
de la sepa ĝis la naŭa. 

—En la sidejo de «Paco kaj Amo» kaj sub la organizo (de 
K. E. F. la 15-an de decembro okazis la konata Festo de la 
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Libro. Partoprenis multaj geesperantistoj el diversaj grupoj 
kaj oni disvendis multajn librojn. Paroladis pri diversaj as- | 
pektoj de nia movado kaj pri la genia aŭtoro de esperanto 
s-noj S. Alberic Jofre, Arturo Lewin, Paul Prabucki kaj Jau- 
me Grau Casas. 

—La Proleta Grupo de Esperanto Juneco invitas Ĉiujn es- 
perantistojn partopreni la «babiladojn», kiuj okazas Ciumar- | 
de de la 9-a ĝis la 10-a. i 

—La direktoro de Akadĉmia Cots, sro. Antoni CĈots, mortis 
lastatempe. Sro. Cots estis bona amiko de nia afero kaj en di- 
versaj okazoj helpis nian movadon. Ni esprimas al lia familio 
nian kondolencon. 

—Ni ricevis por publikigo la sekvantan noton: «Kunsido | 
de membroj de H. E. A.—En la kunsido de membroj de His- I 
pana Esperanto-Asocio okazinta la 28-an de januaro post al- | 
voko al ĉiuj katalunaj membroj de la nomita asocio, oni apro- 
bis unuanime la sekvantajn punktojn: elekti kiel regionajn de- 
legitojn sinjorojn Vicenc Marin, Josep Garganta kaj Josep 
Banet kaj ne okazigi la anoncitan XI Kongreson de H. E. A. 
en Barcelona». 

Ni sincere gratulas la kunvenintojn, kiuj alprenis tiel saĝajn. 

decidojn kaj per tio pruvis, ke ne en ĉiu kapo mankas klapo. l 

Kurso de Esperanto en «AGEA» (Associacio Ge- 
neral d'Empleats d'Assegurances), Portaferrissa, 30, principal, 
Barcelona, dank” al la klopodoj de amiko Rafael Gisbert, oka- 
zis dum la lastaj novembro, decembro kaj januaro kurso de Es- 
peranto, kiu estis gvidata de mia Lingva-Komitatano Jaume 
Grau Casas. 

Antaŭ la kurso okazis propaganda parolado, kaj la bulteno 
de la societo aperigis poresperantan artikolon. 

Alia kurso por poŝtistoj. — Gvidata ankaŭ de nia 

amiko Grau Casas, okazas kurso de Esperanto por poŝtistoj 
en Barcelono, Ĉe strato Ample, 1. 

Esperantistoj: ; 

dum Pentekosto al Manresa! 

Impremta «La Renaixençao, Xuclà, 13 - Barcelona 
 



  

Curs Complet de la Llengua 
Auxiliar Internacional Esperanto 
    

per Jaume Grau Casas 

La millor gramàtica en català 

de 1a llengua Gspecando. Oom- 

— preu-la en tob edo cumoebo! 

Preu: 3'50 pessetes 

Clbeecon-vo» a 4a Redacció de “okatatuna Goperamtioto :   
  

' 
' 

  

| e al | la klopodoj de 

Kataluna FEsperan- 

tista Federacio, aperis - 

jam tri serioj de bild- : 

ATOJ kun teksto Een ; 

esperanto. 

| Aperis jam seroj, de ~o TARRAGONA 

PALMA DE MALLORCA 
BARCELONA 

ELDONITAJ DE LA FAMA | | 

i ERIKO WI T k K.E.F. povas ilin haviĝi 

=—— — | al vi je tre favoraj prezoj. 

| Mendu tuj! 

  

 



ESTATUTS DE LA FEDERACIO ESPERANTISTA CATALANA 
| ) 

Art. l. L'agrupació general d'esperantistes en terres de llengua catalana, es dirà 
FEDERACIÓ ESPERANTISTA CATALANA, i, en esperanto, RATALUNA ESPERAN- 
TISTA FEDERACIO (K. B. F.). 

Art. 2. La finalitat de la Federacio Esperantista Catalana, ĉs la unió d'entitats : 
individus esperantistes en terres de llengua catalana per a la divulgació i propaganda de 
PEsperanto, i, també, donar compliment als acords i Consells que afectin la collectivitat. 
procedents dels Congressos Internacionals o dels nuclis directors de la llengua del doc- 
tor Zamenhof. 

La Federacio Esperantista Catalana, sempre que les circumstàncies econòmiques Z 
ho permetin, S'adherirà, pagant la quota corresponent, a la 4 'Sonstanta Reprezentanta- 
ro de Naciaj Societoj». 
“. Art. 8. La Federacio Rsperantista Catalana estara integrada de membres actius 3 
protectors. i 

Per a la classificació dels actius, caldrà tenir en compte el que se segucix:, 
Els socis actius seran dividits en socis coHectius i individuals. 

Els socis actius pagaran, per mitjà de Ventitat Nur i per cadascun dels socis que aques- 
ta tingui, una quota de 0,830 ptes. trimestrals. 

Els socis individuals que acreditin pertànyer a una entitat esperantista, no adherida 
ala Federació, pagaran solament una quota de lV20 ptes. anuals. 

Els socis individuals pagaran una quota de dues pessetes amb cinquanta cèntims anyal. 
Els socis protectors (individus o entitats), pagaran una quota de 12 ptes. anuals com 

a minimum (1). 
Art. 4. La Federacio Esperantista Catalana, estarà regida per una Junta reno- 

vable cada any, composta de: President, vice- “President, Secretari, vice-Secretari, Cam 
XeI, Compeeon Bibliotecari i dos vocals. 

Art. 6. La Junta de la Federacio Esperantista Catalana CONVOCATA, almenys un cor 
cada any, si és possible en diferents localitats, durant la primavera i en dia festiu, eE 
seus associats en Assemblea o Conorés general, em el qual, previ Pordre del dia, == 
donarà compte als federats dels treballs i gestions fets pel referit Comitè Directiu durazi 
el temps del seu exercici, serà acordat, si és possible, el loc on s'haurà de celebrar =! 
proxim Congres 0 Assemblea: seran nomenats els individus que hauran de formar part de a 
Junta per al seguent exercici i hom discutirà les proposicions que hagin estat presenta- 
des 30 dies abans del Congrés o Assemblea, i, si és possible, que hagin estat publicades 3 
la revista i incloses en l'ordre del dia. 

Art. 6. La Junta permetrà la constitució de seccions dintre de la Federació. 
Aquestes seccions, que podran ésser de caràcter ben autònom, hauran de regir-se pez 

un Reglament interior en el qual siguin cedits, com a minimum, dos càrrecs, en elk 
corresponents Comitès de Secció, al Comitè Directiu de la Federació. 

Art .T. Tots els acords de les Assemblees o Coneressos seran presos per majoria és 
vots dels socis assistents. Les modificacions que puguin ésser presentades a aquest Reglz- 
ment, hauran «”esser-ho amb Pantelacio deguda a fi d'incloure-les en Vordre del dia i 
estar publicades en la seya totalitat, puix que solament podran ésser pies i estudiz- 
des en les Assemblees o Congressos generals. 

Art. 8. Tots els socis actius, agas o. coHectius, tindran veu i vot en les As- 
semblees o Congressos generals on assisteixen, 

ATU. 9. Aquesta Federació Esperantista Catalana podrà actuar mentre tingui adae- 
rides dues entitats o 30 membres individuals. En cas de dissolució, previ acord de la Fe- 
deració Esperantista Catalana, els fons existents o que resultin de la liquidació, passs- 
ran a la «Internacia Gentra Komitato de la “Esperanto Movado» domiciliada a Ginebrz. 
per a la propaganda de PEsperanto. Si aquesta entitat central mo existia en els me- 
ments de la dissolució, podrà, la Junta General de Socis, acordar la destinació dels fozs = 
Objectes en existència. 

Article transitori. La Federació Esperantista Catalana estarà domiciliada a Barce- 
lona, carrer València, 245, entresol. | 

Barcelona, 6 d'agost del 1930. 

(1). Tots els Socis pagaran a més ptes. 125 anuals per la quota d'U. E. A.  
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Provekzemplero: 1 resp. 

OFICIALA ANGULO 

Bonvolu ne forgesi 

La organizantoj de la XI Hispana Esperanto-Kongreso en 
Barcelona dissendis cirkuleron kun la celo «eviti erarkompre- 
non» sed kun la kaŝita intenco komprenigi. ĝuste tion, kio ne 
estas vero. Bonvolu ne forgesi, sinjoroj de Zamenhof- Instituto, 

ke kiam vi elektis la daton de via Kongreso, vi sciis tre bone, 
ke la XVIII Kataluna Esperanto-Kongreso okazos dum Pen~- | 

tekosto. Vi sciis tion tre bone tial ke unu el la partoprenantoj | 

de via kunsido de la 6-a de oktobro, dum kiu oni priparolis kaj 
decidis la daton, informis vin, kc la Kataluna Kongreso oka- 
zos dum. Pentekosto en Manresa kaj malgraŭ tio vi elektis la 
saman daton. Oni ne rajtas trompi la esperantistan publikon 
ŝajnigante sin viktimo de kritikoj kaj atakoj.   
Ne nur pri datoj temas 

La malagrabla problemo kreita de Zamenhof- Instituto kune 

kun Hispana Esperanto-Asocio ne povas havi plenan solvon per 

simpla ŝanĝo de datoj sed nur per ŝanĝo de loko. Ŝajnas, ke 
oni ne scias, ke en Katalunujo ekzistas landa societo fondita 

en 1g10 kaj ke ĝi havas plenan rajton organizi kaj gvidi la 
neutralan esperanto-movadon en sia lando. Kun bedaŭro ni 
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devas konstati, ke en la tuta Respubliko ekzistas neniu alia aso- | 
cio kun la historio de K. E. F. Tamen la organizantoj de | 
la Hispana Kongreso opiniis, ke oni povas invadi la katalunan 

esperantistan kampon tute senceremonie kaj tial ili anoncis kon. 
greson. en Barcelona sen. eĉ plej malgranda konsiliĝo kun K. 
E. F. Ili diris al si tute simple: mi estas la mastroj de la “tuta 
movado en la Respubliko kaj ni faras, kion ni volas. Tre de- 
mokrata kaj samideaneca sinteno! Ne, amikoj, ne. Oni ne raj- 
tas orgamizi Esperanto- Kongreson en Katalunujo sen aprobo 
kaj konsento de K. E. F.. Se en nia lando ekzistas certaj es- 
perantistoj, kiuj neŭtrale batalas kontraŭ K. E. F., oni 

8 ne rajtas fari ilian ludon. 
ĉu H. E. A. ne havas aliajn lokojn ekster Katalunujo, kiuj 

ja bezonas, multe pli ol Barcelona, la propagandon de Espe- 
ranto? Kial ĝuste la kataluna ĉefurbo, kie nia movado, ĉu 
neŭtrala, ĉu klasa, havas kontentigan disvolviĝadon ? 

Palma, Soller, Vinaroc 

Oni. volis pravigi la elekton de Barcelona per la senbaza ar- 
gumento, ke K. E. F. havis kongresojn en la nomitaj lokoj, si- 
dantaj ekster la limoj de Katalunujo, sed oni forgesis, ke la du 
unuaj apartenas al la Balearaj Insuloj kaj la tria al Valencia, 
kiuj lingve kaj historie estas katalunaj regionoj. 

Tiuj kongresoj naskis absolute neniun proteston de la lokaj 
esperantistoj kaj organizoj, la solaj kiuj havis la rajton pro- 
testi, kaj ili estis partoprenataj de ĉiuj senescepte. 

Krom tio, la kongreso de Palma de Mallorca, en 1925, ne 
povis malhelpi tiun de H, E. A. en Cordoba, tiu de Sĉller, en 
1927, estis la sola kongreso okazinta dum tiu jaro kaj tiu de 
Vinaroc,en 1928, neniel povis malhelpi la kongreson de Sevilla. 

Sed permesu al ni rememori, ke dum tiuj jaroj regis en His- 
panujo la militista diktaturo de la ridinda Primo de Rivera, 
kiu maskiĝis kun la celo detrui la katalunan spiriton kaj dank'al 
tiu situacio H. E. A. kaj ĝia kunlaboranto Z. I. havis oka- 
zon ĵeti bastonojn en la radojn de K. E. F. 

Tute sincere kaj lojale 

La aluditaj kongresoj estis malsincere kaj mallojale bojko- 
titaj de H. E. A. Precipe tiu de Palma de Mallorca travivis | 
danĝerajn momentojn. Denuncoj kaj tendencaj artikoloj en la 
ĵumaloj de Palma endanĝerigis la organizon de la kongreso, 
la lokaj aŭtoritatuloj, servantoj de la diktatoro, ricevadis sin - 

E RE
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cerajn kaj lojalajn informojn pri la celo de la kon- 
greso kaj nur dank'al la energio kaj entuziasmo de nia pioniro 
inĝeniero Narciso Bofill la esp. Festo povis okazi. 

Sincere kaj lojale la reprezentanto de H. E. A. en 

pluraj Universalaj Kongresoj sukcesis malpermesi la saluton de 
nia reprezentanto ĉe la Malferma Kunsido. Ankoraŭ post la 
Kongreso de Kolonjo, kie parolis nia prezidanto, s-ro S. Al- 
beric Jofre, kiu samtempe reprezentis la katalunan registaron, 

la kutima reprezentanto de H. E. A. ĉe la U. K. sincere 
kaj lojale bedaŭris, ke li ne Oeestis tiun. kongreson. kaj ne 
povis ĝui la sinceran kaj lojalan kontraŭstaron al la 
terura krimo de nia reprezentanto, saluti la Kongreson jen la 
nomo de la katalunlingvaj esperantistoj. 

La sincereco kaj lojaleco havas tiom da aspektoj, ke ni ne 
povas fari komentarion pri Ĉiuj. Tiuj ecoj de HM. E. A. kaj de 
ĝiaj neŭtralaj katalunaj kunlaborantoj speciale montriĝis 
per denuncoj al la polico. Per tiu sincera kaj lojala 
agado oni atingis stultan dekreton de la barcelona provinces- 
tro, kiu tekstis «oni forigos la vorton kataluna el la no- 
mo de la Federacio kaj tiu ĉi devige aliĝos al la Hispana Aso- 
cio». Post tio la neŭtralaj katalunaj esperantistoj povis 
estri la Federacion ĝis la unua generala kunsido post la dik- 
taturo. Tiam la membroj de K. E. F. donis la pli multe da 
postenoj al la tradiciaj gvidantoj de K. E. F., kaj, kompre- 

neble, la neŭtraluloj vidis, ke ilia neŭtraleco glitis el iliaj 

manoj kaj eksiĝis. El tio oni komprenas kial Zamenhof- Insti- 
tuto havas aŭtokratan statuton, laŭ kiu la gvidado de la societo 
apartenas ĉiam al la fondintoj de la societo. Tiamaniere la 
neŭtraleco estas plene garantiita kaj oni ne povas timi, 
ke iam oni fortiros ilin de la seĝoj. 

Pardonu al ni la ataketon, gesinjoroj de Z. I. Vi povas vidi, 
ke ni nenion diras pri la neŭtrala saluto (flekso de la 
dekstra brako sur la bruston), per kiu honoris nin unu el viaj 
fervoraj membroj aŭ membridoj. 

Konkludo 

Ni bedaŭras, ke ni estis devigataj fari iom da historio. Ne- 
niu povos diri, ke tio estas belaj rakontoj el trans la montoj. 
Ni povus voki kiel atestantojn niajn amikojn en Zaragoza, kiuj 

en la lasta tempo ankaŭ povis sperti lojalajn kaj sin- 

cerajn denuncojn. En nia kataluna movado estas multaj no- 

vaj batalantoj, kiuj ne juĝus bone la aferon, se ili ne havus 
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tiujn kelkajn informetojn, kiuj ĵetas plenan lumon sur la aferon, 

kaj sur nian sintenadon rilate la kongreson de H. E. A. 

Oni facile povas eltiri la konkludon, ke ni neniel helpos nek 

subtenos tian patologian kongreson, kiun eĉ la regionaj dele- 

gitoj de H. E. A. rifuzas. Ni defendos nin de ĝi kiel de naŭza 

najbaro, kiu eniris nian hejmon. | 

t Por tio ni havas la sankcion de la sekvantaj grupoj aliĝintaj | 

al la konkludoj de la kunsidoj de la 8-a de decembro kaj 15-a | 

de marto: Nova Sento, Barcelona; Bela Espero, Manresa ; 

Esperanta Violeto, Barcelona; Kataluna Ligo de Esperantis- 

taj Fervojistoj; Paco kaj Amo, Barcelona ; Esperanto- Grupo, 

Vic; Lumon, Terrassa; Aplec, Sabadell; Ĝirona Espero, Gi- 

rona; Flugiloj, Cach de la Selva; Frateco, Vendrell; :Barce- 

lona Stelo, Barcelona; Esperanto-Grupo, Ripoll; Enciklope- 

dia Akademio Espero, Barcelona, ĉiuj delegitoj de K. E. F. 

kaj ĉiuj katalunaj esperantistaj pioniroj. 

Sukceso atendas nin 

Nova adreso. — “La 

anonco de la Kongreso ve- 

kis en la urbo grandan en- 

a “ViNTemnacianKLena toro [ĝo ruziasmon. kaj la vicoj de L 
grupo Bela Espero fariĝis 

pli multenombraj. “ial gi 
elektis novan sidejon por pli bone disvolvi la tutan prikon- 
gresan agadon. Oni atentu pri la nova adreso de la O. K.: 
Passeig Pere I11, n.9 22, 1er, 

Gravaj aliĝoj. — La O. K. ricevis la aliĝon al la 
Kongreso de la Urbestraroj de la sekvantaj lokoj: Banyoles, 
Sta. Coloma de Queralt, Sabadell, CacA “de la Selva, Girona, 
Granollers, Vilafranca del Penedĉs, Reus, Vic, Ripoll, Roses 

Lleida kaj Barcelona. 
Estas bedaŭrinde, ke pro la speciala politika situacio de 

multaj urbestraroj en la dato de la dissendo de invitoj, oni ne 
ricevis pli multajn aliĝojn kaj premiojn por la Floraj Ludoj, 
Tamen estas kontentige, ke por la unua fojo tiom multaj ofi- 
cialaj institucioj subtenas nian Kongreson. 
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Kongresmarkoj. — Pro diversaj kaŭzoj la unua eldo- 
no de propagandomarkoj ne povis esti akceptata kaj ni estis 
devigataj fari novan eldonon. Tiu ĉi eldono estas dissendita al 
la grupoj. La prezo anoncita ŝanĝiĝis kaj ĝi estis fiksita po 
o'50 ptoj. por ĉiu folio kun 25 markoj. Turnu vin por men- 
doj al la Grupoj, al la O. K. aŭ la sekretario de K. E. F. 
Mendu tuj! 
Esperanto kaj Radio. — La OO. K. regule propagan- 

das antaŭ la mikrofono de Radio Manresa. La 18-an de marto, 
s-ro Antoni Muset, prezidanto de la O. K. faris allogan. pre- 
legon kun la celo altiri la atenton kaj subtenon de ĉiuj man- 
resanoj al la proksima Kongreso. Nia delegito em Sabadell, 
s-ro J. Pinell Mas, ankaŭ sukcesis propagandi per la tiea radio - 
stacio. La Komitato de K. E. F, atingis permeson de la du 
plej gravaj katalunaj radio-stacioj Radio Barcelona kaj Radio 
Associacio de Catalunya, fari diversajn prelegojn por diskonigi 
la XVII Katalunan Esperanto- Kongreson. 

Informoj. — Nia proksima numero enhavos la definiti- 
van kongresan programon, prezojn de hoteloj, de vojaĝo, eks- 
kurso, k. t. p. ' 
Propagandkartoj. — Por via korespondado uzu Ĉiam 

la karton, kiun. Iberia Esperanto-Servo eldonis por la propa. 
gando de nia Kongreso. La prezo de ĉiu karto estas o0'05 ptoj. 
Mendu al la eldoninto, str. Provenca, 7 5, Barcelona. 

XVIli INTERNACIAJ FLORAJ LUDOJ 

Eksterordinaraj premioj. 

XXIII. — Premio de la Urbestraro de Banyoles, 50 ptoj. 

Temo: «Laŭvola». 
XXIV, — Premio de la Urbestraro de Sta. Coloma de Que- 

ralt, 50 ptoj. Temo: «Laŭvola». 
XXV. -—- Premio de la Urbestraro de Girona, 5o ptoj. Te- 

mo: «Laŭvola». 
XXVI. — Premio de la Urbestraro de Reus, 25 ptoj. Te- 

mo: «Laŭvola». 
XXVII. — Premio de la Urbestraro de Vic, 50 ptoj. Te- 

mo: «Laŭvola». 
XXVIII. — Premio de la Urbestraro de Ripoll, 25 ptoj. 

Temo: «Laŭvola». 
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XXIX. — Premio de la Urbestraro de Lleida, 50 ptoj. (Te- 

mo: «Laŭvola». 
XXX. — Premio de la Urbestraro de Barcelona, 50 ptoj. 

Temo: «Laŭvola». 
Listo de verkoj rivevitaj. — Verko n.2 15, «Reader of Rea- 

de». 16, «Renkontiĝo». 17, «Arto, Scienco kaj Libero». 

18, «Mi mem». 19, «Paradizo». 20, «Kantareto por Espe- 

ranto-instruo al infanoj». 21, «G. Homo 28255». 22, «Tial: 

hural». 23, «Memore de mia patrino». 24, «Batalo kaj 

amo». 25, «Dunedin». 26, «Amanto». 27, «Venkita». 28, 

«Revanto». 29, «Sopiranto». 30, «Roslino». 31, «Antik- 

vaĵo». 32, «Vienano». 33, «Vivo estu flora ludo». 34, «Pro 

flandria servanda». 35, «Lernu obeil». 36, «Sopiranto». 
37, «Mili». 38, «llekso». 39, «Rozo skarlata». 40, «Hiu- 

maneco». 41, «Verda alaŭdo?». 42, «Sopiro». 43, «Fabel- 

mondo pasinta». 
Daŭriga listo venos en proksima numero kune kun la Ver- 

dikto. 
EDUARD CAPDEVILA, sekretario. 

PRI LA LERNOLIBRO 
«CURS COMPLET D'ESPERANTO» 

Dum multaj jaroj la kataluna esperantistaro plendis, ke oni 
ne havas katalunlingve taŭgan lernolibron de Esperanto, Ĉar 
la «Curs Practic», de Frederic Pujula, cetere bonega lemo- 
libro, estis eldonata la jaron 1913 kaj ne tute akordiĝas kun 
la moderna ortografio kataluna. 

Plenumante promeson faritan en nia Vendrella Kongreso, 
mi verkis, rapide sed zorge, la de longe deziratan lernolibron, 
kaj ĝi estis reviziata de amikoj S. Alberic Jofre kaj Delfi Dal- 
mau kaj eldonata de nia kara K. E. F. 

Nu, tiu verko—eldonita en 3,000 ekzempleroj—ne renkon- 
tis ĝis nun la dezirindan akcepton, laŭ informo de la Eldona 
Fako de K. E. F. pri la atingita vendocifero. Mi estas plene 
konvinkita, ke pri tiu fakto kulpas nur la ĝeneralaj malzorgo, 
malmemoremo kaj neaĉetemo pri libroj, kiujn ni poyas konstati 
Ĉe la esperantista amaso. 
„Tamen, por se iu pensos ke la malsukceson de la libro: oni 
suldas ankaŭ al iuj eraroj en ĝia aranĝo, mi volas publike diri 
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ion, kio eble estos malmodesta, sed sincera kaj lojala. Kaj 
miaj vortoj estos ne por mia bono, sed finfine por la bono de... 

la eldonisto. Ĉar mi ne dubas ke tiu Ĉi artikolo instigos la ka- 
talunajn samideanojn—kiuj fine neniam) restis surdaj al in- 
sista peto—aĉeti amase la restantajn ekzemplerojn de «Curs 
Complet». 

Mi imagis tri partojn en la libro: gramatikon, ekzercaron 
kaj vortarojn esperantan-katalunan kaj katalunan -esperantan:. 

Sed la financa flanko malhelpis — kie) Ĉiam — niajn esperojn. 
Amiko Alberic, prezidanto de K. E. F., insistis pri tio, ke 

oni povas aperigi nur la esperantan-katalunan vortaron. Mi 
rezignis je la vortaro kataluna-esperanta, sed pensis ke la vor- 

taro esperanta-kataluna povos almenaŭ esti io kompleta. Kaj 
jen: mi pretigis esperantan katalunan vortaron konsistantan. el 
4,976 vortoj, sed la ekonomia flanko postulis kribron de 1,399 

vortoj, kaj restis en la vortaro nur 3,577 vortoj. Oni forpze- 
nis, do, pli ol 28 94 da vortoj. Sed, flankenlasante mian «aŭ- 

toran amon», mi konfesu ke 3,577 estas tamen bela cifero, 
kaj mia vortaro restas unu el la plej kompletaj, kiujn oni 
povas trovi en. lernolibro. 

Mi opinias, ke tiu vortaro estas unu el la plej bonaj inter la 
nacilingvaj Esperanto-vortaroj, ne pro tio, ke mi verkis Bin 
kun granda amo kaj. atento, ne tial, ke mi povis profiti el la 
sperto pri multnombraj kaj longegaj tradukoj el lingvoj kata- 
luna kaj hispana, sed tial, ĉar mi oftege konsultis la esperan- 
tan-katalunan vortaron de Frederic Pujula, hodiaŭ ne tute bo- 
nan, kaj ofte memoris bonegajn. difinojn, kiujn antaŭ jaroj mi 
lemis parkere legante iun esperantan-katalunan vortaron pre- 
tigitan de amiko Marian Sola por iu eldono, kiu ĝis nun ne re- 
aliĝis. 

En tiu vortaro troviĝas plenaj vortoj: fart-i, farun-o, fasa- 
d-o, kaj ne nur radikoj: fart', farun', fasad', kio al mi ŝajnas 
esti pli oportuna. La katalunlingvaj difinoj estas simplaj, sed 
trafaj kaj signifoplenaj: en okazoj de dubo por kataluno oni 
precizigas; adult-i, cometre adulteri (no «ĉsser adult»). La 
kataluna traduko de Ĉiu vorto estas konforma al la granda ka- 
taluna vortaro enciklopedia de Pompeu Fabra. 

Pri la ekzercoj mi diros, ke, se ili ne estas abundaj, tamen 
ili estas sufiĉaj: okazis nur tio, ke, pro perdo de manuskrip- 
toj aŭ pro miskompreno, ne estis presataj la ekzercoj kon- 
cernantaj la gramatikajn punktojn 59 ĝis 72, kaj sekve ape- 
ris mur la ekzercoj rilataj al la punktoj 1 ĝis 58 kaj 73 ĝis 
92. Tio ne estas afero speciale grava, ĉar la 14 punktoj kiuj 
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me havas post si longan ekzercon, tamen havas en si 

mem tute kompletan difinon kaj la plej necesan tradukon kaj 

komparon. 
Por pruvi, ke en «Curs Complet» ne mankas ekzercoj, su~ 

fiĜas diri, ke la libro konsistas el 17 paĝoj por la antaŭparolo 

kaj bibliografio, 100 paĝoj por la gramatiko kaj 58 paĝoj por 

la vortaro. «Kaj el tiuj 100 porgramatikaj paĝoj, proksimu- 

»me 16 paĝoj, tute precize 561 linioj, presitaj per pli mal- 
»grandaj literoj ol la aliaj linioj, estas okupataj de la ek- 
YZEKCOJ». 

Koncerne la gramatikon, mi volis, ke ĝi estu kompleta, kaj 

mi. starigis 92 punktojn aŭ «lecionetojn», en. T6 Ĝapitroj. 

Mi volis iri mezan vojon : la bonega Esperanto-gramatiko de 

P. Christaller, samtempe en germana kaj en esperanta ling- 
voj, enhavas 176 «punktojn», kaj la 16 reguloj de la «Fun- 
damento» disvolvi fakte en 47 «punktojn». (Ekzemple: 
la regulo 7.9 havas unu punkton: e estas adverba finiĝo ; 
sed la regulo 6.3 dividiĝas en 14 punktojn: as, is, 08, tls, 

u, i, ant, int, ont, at, it, ot, helpa verbo esti, kaj uzo de pre- 
pozicio «de» post pasivo). 

Mia «gramatiko» ne pretendas esti speciala didaktika me- 
todo, sed nur repertorio de Ĝio, kio troviĝas en Esperanto, 
aranĝita laŭ gramatika sistemo, tute konforme al la tradicio, 
kaj sen trokuraĝaj, malmodestaj novaĵoj. Mi pritraktis la vort- 
kunmetadon koncize, sed tute laŭscience. Eble rimarkinda as- 
pekto de mia verko estas tio, ke mi klarigis prefiksojn kaj 
sufiksojn tute detale, longe, PR atente ol oni kutimas, kun 

abundaj ekzemploj, montrante la plej kutimajn uzmanierojn, 
proponante al la lernanto la plej klasikajn vortojn, kie afik- 
soj troviĝas, plej diversmaniere uzataj. Kaj la 23 paĝoj de 
mia verko, dediĉitaj al prefiksoj kaj sufiksoj, egalvaloras an- 
koraŭ kiel ekzerco-paĝoj. 

La kataluna gramatika, lingvaĵo estas simpla kaj pura; Ja 
gramatikaj difinoj saĝaj kaj ĝustaj ; mi ne volis montri min 
originala kaj brila. 

    

  

era 

En la lasta tempo mi praktike konstatis, ke la «Curs Com- 
plet d'Esperanto» plene taŭgas por kursoj em societoj, por 
kursoj per korespondado, kaj eĉ por memlernantoj. 

Mi uzis ĝin dum trimonata kurso (novembro 1935-janua- 
ro 1936), kiun mi klarigis ĉe 4AGEA» en Barcelono («Asso- 
ciaci6 General d'Empleats d'Assegurances»); en alia kurso 

A oo——
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ĉe rondo de postistoj; en rendevuoj kun maljuna verkisto ka- 
taluna ; kaj en kurso de Esperanto per korespondado. Tio per- 
mesis al mi konstati, ke la eraroj, eĉ se korektindaj, estasi 
malmultaj, kaj plejofte temas nur pri preseraroj, ĉar la libro 
estis presata dum mi forestis el Barcelono. 

Amiko informis min pri riproĝoj, de li aŭditaj, ke «Curs 

Complet» estas tro «gramatika», ke ĝi estas tro por «supe- 
raj» lernantoj, ke ĝia kataluna lingvo estas tro «korekta» kaj 
malfacile komprenebla por mezinstruitaj katalunoj. Nu, post 
trimonata kurso iuj lernantoj miaj diris, ke Esperanto instruis 
ilin pri tiu parto de.la gramatiko vere interesa kaj necesa; iu 
el ili hispanlingvano, rimarkigis ke lid samtempe akiris konon 
pri Esperanto kaj pri kataluna lingvo kaj asertis ke li ŝatas 
mian katalunlingvan verkon eĉ pli ol alian Esperanto-grama- 
tikon hispanan, kiun li trovas «liosa» ; la plejmulto el miaj 
lernantoj per korespondado persistis ĝis la fino kaj bone kom- 
prenis Ĉiujn lecionojn kaj faris ĉiujn ekzercojn. 

Mi volonte klarigos al Ĉiuj katalunaj esperantistoj kiama- 
niere oni povas sukcese uzi la lernolibron «Curs Complet», se 

ili tion ne divenis post atenta tralego de miaj 92 punktoj; kaj 
se ili petas tion de la direktoro de KATALUNA ESPERANTISTO, 
mi eĉ estos preta verki specialan artikolon pri la temo; sedi 
hodiaŭ mi volis nur rebati kelkajn senbazajn kritikojn. 

Alia demando estas, Ĉu montrigis pli taŭga, por instrui Es- 
peranton, metodo gramatika aŭ rekta metodo. Pri tio ĉiu ha- 
vas sian opinion, sed plej saĝe estos, se ni, esperantistoj, evi- 
tos ankaŭ pri tio reciprokajn atakojn kaj polemikojn. 

JAUME GRAU CASAS, L. K. 

BIBLIOGRAFIO 

Enciklopedio de Esperanto, du volumoj, de 
AELA, eldono de Literatura Mondo, Budapest, 1933. (La dua 

volumo aperis en januaro 1936). Formato: 23'5X15'5 cm. 
Entute pli ol goo paĝoj, 300 el ili plenaj de ilustraĵoj. Redak- 
tis: Kokĉny kaj Bleier, Lingva fako: Kalocsay. Iniciatintoj: 
ŝirjaev. Kunlaboris preskaŭ 60 esperantistoj kaj pli ol 50 ver- 
kis artikolojn aŭ donis valorajn informojn. 

La esperantistoj neniam povis revi pri simila verko, la plej 
malfacile ellaborebla el Ĉiuj libroj: Enciklopedio de Esperan- 
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to. Nenio preta aŭ komencita ekzistis en nia movado tiurilate. 
Nur kelkaj manskribitaj folioj de nia malaperinta amiko pas- 

tro Ŝirjaev, konstanta kaj abunda partopreninto de niaj Int. 

Floraj Ludoj. Se tiu kara s-ano, vidus nun kio kreiĝis ĉirkaŭ 

lia komencita manuskripto? Por doni ideon pri la amplekso 

kaj multflanka laboro de la redaktantoj, ni nur citu ke ili els- 

pezis pro la afranko de leteroj kaj cirkuleroj 800 sv. frankojn. 

Kia peniga laboro eltiri informojn kaj kunlaboron de malprok- 

simaj esperantistoj! Sed fine oni kunigis la necesan materia- 

lon. kaj nun la ĉefredaktoroj povas vidi sian entrepenon preta, 
finpresita kaj en la manoj de la esp-istaro, kiu siaflanke devas 

esprimi al ili senfinan dankon pro la altmerita juvelo enka- 

drigita en nian esperanto -librotrezoron. 
La verko, en sia tuta esenco, estas laŭdinda laboro por sta- 

rigi definitivan historion de nia movado tra ĝiuj branĉoj de la! 

tutmonda kulturvivo, depost la apero de la lingvo ĝis niaj nu- 

naj tagoj. Pli ol 20 longaj artikoloj pri respektiva landa hisr 

torio de la E.-movado, ampleksantaj kelkaj el ili preskaŭ 20 
dukolonajn pagojn. Longaj kaj kaj mallongaj biografioj de 
proksimume 2,000 E-pioniroj. Interesa resumo de la E-ga- 
zeta vivo tra ĉiuj landoj dank” al la plumo de s-ro Tarnow. Mul- 
taj gramatikaj kaj lingvistikaj studoj el la kompetentaj s-anoj. 
Grosjcan- Maupin, Kalocsay, kaj Drezen. Legindaj citoj kaj 
kritikoj pri Ĉiuj int. lingvoj kiuj pretendis starigi konkurencon: 
al E. Mallongaj priskriboj de la religiaj sektoj kiuj sincere 
alprenis E-on., kiel ekz. Oomoto, Bahaismo, Mariavitismo, 
Kvakerismo, Novspirito, k. a. Detalaj kaj ofte longaj informoj 
pri la kontakto, kiun E. havis kun medicino, filatelio, poŝto, 
komerco, scienco, muziko, ŝako, kaj ankaŭ kun la katolikaj, 
oO liberpensulaj, k. a. movadoj. 

Neeble daŭrigi kun simplaj citoj por bildigi la grandioze- 
con de la verko, kiu okupas nian atenton. Multajn paĝojn ni 
bezonus por iel sukcesi. Tamen ni elstarigu el tiu multflan- 
ka kompilo de esperantistaj faktoj kelkajn pecojn, kiuj cer- 
te decidigos multajn legantojn posedi la duvoluman «Enciklo- 
pedio de Esperanto». 

Vere interesaj estas la prihistoriaj artikoloj de la E-movado 

en Francujo, Polujo kaj Japanujo. La biografioj de Grabows- 
ki kaj Kabe ellaboritaj de Sro. Kalocsay. Evoluo de E. Ido kaj 
E., kaj Io-ujo-batalo, de la kompetenta s-ano. Grosjean- Mau- 
pin. Skizo pri la fundamento de E. dank" al la filino de nia 
Majstro Lidja Zamenhof. Internacia lingvo (Historia skizo ĝis 
Volapuk). Skiza raporto pri Ĝiuj okazintaj Univ. Kongresoj. 
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Esperanto-Muzeo en Wien. Int. Floraj Ludoj. Instrumetodo 

Ĉe. Raporto pri la kreo, tasko kaj celo de la Lingva Akademio. 
Rigardo sur la ĝenerala stato de la E-a. Literaturo. Kaj mul- 
taj rubrikoj zorge kaj alfabete ordigitaj iras unu post la alia, 
plenigas paĝojn post paĝoj ĝis la fino de la tuta verko, kaj 
Ĝe ĝia finlego vi rimarkas, ke vi akiris kaj guis ion, kio anko- 

raŭ ne ekzistis en la movado: nian historion. 

Mi nur volas riproĜi la redaktorojn de tiu ĉi verko, (ĉefe 
tial, ke mi estas kiu redaktis la historion de E. en Katalunujo) 
kial ili permesis, sen antaŭa konsulto, ke iu hispana s-ano. 
donu arbitran prononcadon de la katalunaj nomoj? Oni skri- 
bas, ekz., Pujola i Valles kaj oni donas la hispanigitan 
elparolon: Pukolan i Vallez. Kaj kun simila procedo, 
tio daŭras kun la ceteraj nomoj de niaj katalunaj pioniroj. 
Sed pro tio nenion suferas nia kataluna lingvo, sed ja la verko 
mem, kiu, espereble, en dua eldono ne suferos tiun. nelogikan: 

lamecon. — EDCA. 

Ilustrita Lernolibro de Esperanto por Prak- 
tika komenca kurso, de Delfi Dalmau. Format: 17X24- 

En encomanar-se'ns que fĉssim un comentari d'aquest bell 
«Manual Illustrat d'Esperanto per a un Curs Inicial Practic» 
va semblar-nos l'encĉrrec massa pesant per a la nostra contex- 
tura intellectual, donada la magnitud de la personalitat del seu 
autor. 

Nosaltres, recentment -reintegrats al moviment esperantista, 
jutges d'una obra didŝictica d'una autoritat pedagogica indis- 
cutible, un prestigi universalment reconegut en el camp de la 
filologia, especialitzat en la llengua catalana i l'idioma Es- 
peranto! Uns pigmeus jutjant un col6s! 

Ahl, pero, aquesta €s la nostra! No li'n perdonarem cap! 
A la portada trobem la preposicio «por» emprada en dos 

sentits. Per mes que els esperantistes erudits, Aadhuc el mateix 
Zamenhof, usin el mot «por» en frases com «Kun danko..; 
«por» patronado...», nosaltres trobem que Fagraiment sempre 
ve despres de la merce rebuda, ĉs a dir, a posteriori, 
perquĉ la gricia, el favor, l'afecte, ĉs el qui motiva la- 
graiment. Hauriem trobat mes intelligible si diguts: «pro 
patronado, pro tralego, pro korckto». Contririament, les 
destinacions son fetes a priori; primerament hom destina 
la cosa, desprĉs en fa ŭs. Doncs esta be: «Ilustrita Lernolibro 

«por» Praktika, etc.» 
Els professors han d'ensenyar que per a introduir les rela- 

 



  

28 KATALUNA ESPERANTISTO 

cions de «finalitat», de «destinacio», l'Esperanto disposa del 
mot «por», i per a fer-ho de les de «causa», t€ la preposicio 
«pro». 

Amb els alumnes que comencen a aprendre un llenguatge, 
hom no pot anar-hi amb filigranes estilistiques. 

Es mes discutible, hagut esment de la seva construccio, el 
plural «piedoj» de la proposicioĉ «Ankaŭ estas la dekstra kaj 
la maldekstra piedoj». (Kvina leciono). Aquesta propo- 
sici6 prove d'una ellipsi,. La proposici6 plena ĉs: «Ankaŭ es- 
tas la dekstra piedo kaj la maldekstra pieido ». La su- 
pressi6 del primer piedo no justifica la pluralitzacio del 
segon. Hauria estat millor, potser, que s'haguĉs construit ai- 
xi: «Ankaŭ estas la dekstra piedo kaj la maldekstra». 

Encara ĉs mds discutible el tracte donat als verbs-partici; 
pis, bo i aplicant-los les lleis de la concordancga com. si fossin 
adjectius-participis (o participis-adjectius). 

En la mateixa Ilic6 cinquena trobem la pregunta «Ĉu vi ha- 
vas amikinon logantan eksterlande?». La presĉncia de 
l'adverbi «eksterlande» ens mostra clarament el caracter ver- 
bal del participi «loĝanta», i, per tant, es demana una pre- 
dicaci6O, com en tots els verbs-participis (o participis- 
verbs). Es clar que els adjectius tamb€ s6n modificats per 
adverbis, i hom podria dir que amb la pregunta «Ĉu vi havas 
amikinon loĝantan eksterlande» es demana una atribuci6. 
Ah!, en aquest cas, pero, cal preguntar: ;L'amiga ĉs del pafs 
o estrangera? Si €s estrangera, «ja» t€ la «qualitat» de viure 
fora del pais, i la pregunta no pot fer-se sobre la «qualitat», 
sin6 sobre l'amiga. Nosaltres haurfem dit: «Ĉu vi havas ami- 
kinon eksterlandanan (aŭ eksterlandan)?» Perd, si "amiga mo 
€s estrangera, si l'amiga ĉs del pais, la pregunta €s sobre una 
«circumstancia» de Vamiga, no sobre una «amiga» que tĉ una 
determinada qualitat; el que es demanaria, no €s una atri- 
buci6, sind una predicaciĝ. En aquest cas, nosaltres 

haurfem dit: «Ĉu amikino via loĝas eksterlande? », o, apro- 
fitant la pregunta del text: «Ĉu vi havas amikinon loĝan- 
ta (sense la «n» de l'acusatiu) eksterlande ? ». 

Un altre cas semblant, pero invers, ĉs el no sotmetre a les 
lleis de la concordanca els noms propis en funci6 d'adjectius. 

En la Ilic6 quarta trobem el segiient exemple: «Hieraŭ mi 
vidis vian amikon Petro». Si el nom propi distingeix dos 
amics, l'un de Valtre, tambĉ els distingiria una qualitat qual- 
sevol, com, per exemple, el color de la pell. Si dos amics, ano- 
menats respectivament Pere i Joan, Vun €s negre i laltre ĉs  
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blanc, hom hauria de dir: «Hieraŭ mi vidis mian amikon ni- 
gran (aŭ blankan). Doncs, semblantment: «Hieraŭ 
mi vidis mian amikon Petron (aŭ Johanon)». 

Advertim al lector, perd, que el Sr. Delfi Dalmau s'ha ce- 
nyit a la doctrina consagrada per la tradici6 i pels bons autors, 
encara que nosaltres no hi estiguem conformes, i, consegient- 
ment, exposem amb lleialtat el nostre criteri. 

I, ara, diguem alguns mots sobre el susdit « Manual» com a 
instrument didactic. 

“Hem comencat qualificant-lo de bell. No hem exagerat. Es 
bell de forma i de contingut. 

Les seves ben metoditzades dotze llicons, totes a base d'- 

matges (lamines i dibuixos) llevat de l'ultima, evidencien el 
pedagog avesat a les modernes orientacions sobre Vensenya- 
ment dels idiomes. Res d'enfarfegosos tecnicismes ni lleis gra- 
maticals. Tot exercicis l conversacio „continua. El fet gra- 

m oatical no compta; nomĉs impera el fet de lIlen - 
guatge. Primerament Veducand ha de parlar, desprĉs gs- 
tudiara la gramatica. 

Heus aqui, en sintesi, quĉ €s aquest magnific auxiliar del 
professor i de l'alumne, no de Vautodidacte, que nosaltres re- 
comanem als qui es dediquen a l'ensenyament de la lengua in- 
ternacional. — SAMUEL ROCA I RODO. 

ENLANDA MOVADO 

Terrassa. — En la sidejo de Esp. Grupo Lumon okazis 
la ordinara ĝenerala kunsido kaj estis elektita la jena komita- 
to: Sebastia Chaler, prezidanto; Guiordano Moya, vicprezi- 
danto; Ramon Corominas, sekretario; Maxim Buisan, vicse- 
kretario; Josep Ribera, kasisto; Jaume Banyeres, bibliote- 
kisto; Ramon Marsŝ, kalkulisto; Antoni Vergĉs, Josep Hierro 

kaj Pere Mateu, voĝdonantoj. 
Samtempe oni decidis translokigi la grupejon al str. St. Pe- 

16, 40, 2N. 

Manresa. — La 9-an de februaro okazis la ĝenerala kun- 
sido de «Bela Espero». Dum ĝi oni priktraktis diversajn aspek- 
tojn de la Kataluna Esp. Kongreso, kies organizon prenis sur 
sin la malnova grupo. La multnombra Ĉeestantaro kun entyzias- 
mo aprobis la laborplanon de la O. K. Oni elektis novan komi- 

 



  

30 KATALUNA ESPERANTISTO 

taton, kiu sub la prezido de s-no Antoni Muset konsistos el la 

sekvantaj gesamideanoj: Modest Tuset, Angel Llobet, Josep; 

Comas, Joan. Ferrer, Elisi Barandalla, Ramir S4nchez, Carme 

Ramos kaj Concepci6 Tubau. 

Vic. — Kiu jam vidis la premion, kiun nia Esperanta Grupo 
donacas por la nunjaraj Floraj Ludoj, tiu konsentas, ke ĝi 
estas valora artaĵo. Ĝi konsistas el kvarangula dika arĝenta 
plato (58x50o milimetroj) sur kiu reliefiĝas du viraj figuroj 
surportantaj girlandojn de floroj. ĉe la centro montrigas la 
kvinpinta stelo, bele emajlita, kaj sub ĝi estas gravurita la 
jena teksto: «XVII Internaciaj Floraj Ludoj, Manresa, 1936. 
Premio de Esperanta Grupo de Vic». La plato estas fiksita sur 
nigra polurita marmortabuleto kaj la tuto enmetita en eleganta. 
ujo interne remburita per verda veluro. Certe ĝi estas ambi- 
ciinda premio. 

—Baldaŭ en nia grupo komenciĝos nova kurso kiel refreŝigo 
por la Vic-aj partoprenontoj de la Kongreso en Manresa. 

Roses. — La loka movado, dank'al la agemo de la grupo 
«Brava Marbordo», estas eksterordinare vigla. En la grupe- 
jo okazas tri kursoj de Esperanto, por knaboj, por knabinoj, 
kaj plenaĝuloj. Krom la poresperanta tasko la grupo disvol- 
vas grandan kulturan planon, el kiu ni mencias kurson de me- 
kanografio kaj alian de franca lingvo. Estas en preparo kurso 
de angla lingvo. Ĉiumarde okazas prelegoj kun multnombra 
Ĝeestentaro. Dum marto prelegis s-no Antoni Garriga pri «An- 
tikva Historio», s-no Antoni Portell pri «Deveno de la reli- 
gioj», s-no Pere Guitart pri «La seksaj sektoj en la Rusujo 
de la Caroj» kaj s-no Antoni Vila pri «Geologio kaj Biologio». 

Barcelona. — Sub la organizo de K. E. F. la 13-an 
de februaro okazis en la sidejo de Institut Naturista Ferrandiz 
prelego de s-no Jaume Grau Casas pri «La lingvo internacia 
Esperanto». Post la prelego anoncigis kurso de Esperanto kaj 
enskribiĝis multaj novaj lernantoj. La kurso okazas sub la gvi- 
do de s-no Josep Garganta. 

—En la sidejo de «Paco kaj Amo» s-no S. Alberic komen- 
cis novan kitrson laŭ praktika metodo. Partoprenas Ĉirkaŭ 39 
gelernantoj. 

—La 17-an de februaro nia s-no Josep Banet komencis per- 
fektigan kurson en la societo «Nova Sento» kun multaj par- 
toprenantoj.
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Valtĉncia. — La Grupo Esperantista Valencia dum la 
ĵus pasinta jaro tre vigle laboradis por nia idealo en diversaj 
kampoj, precipe ĉe Radio, Komerco, Instruado kaj Propagan- 
do. Tial oni pensis, ke dispublikigo de tiu sukcesa agado in- 
ter la neesperantistoj estus bona propagando por nia celo. Do, 
oni presigis milon da bonaspektaj broŝuretoj enhavantaj ne 
nur la jarraporton (1935) de la Grupo Valencia verkita de 
Bia agema Sekretario Sro. Bosch (G.) sed ankaŭ la verkon, 
kiun la Vic- Prezidanto Sro. Piŭ6 prezentis al la Ekonomia Kon- 
ferenco de la Valencia-lando. Ĝia titolo estas: «La tutmonda 
esperantista organizo je helpo al la Valencia Ekonomio». Am- 
baŭ artikoloj estas hispanlingvaj kaj la broŝurojn oni dissen- 
das al ĵurnaloj, gazetoj, instruistoj, politikuloj, kaj al Socie- 
toj instruaj, komercaj, literaturaj kaj ekonomiaj, k. t. p. 

Ĉiu, kiu deziras ricevi senpage ekzempleron, petu ĝin jal 
«Grupo Esperantista Valencia, Sangre, 9, Valencia». 

NIAJ MORTINTOJ 

Robert Kreuz, la Direktoro de U. E. A., mortis la 31-an de 
januaro en Genĉve neatendite. Nia Direktoro estis tre konata 
kaj estimata de la katalunaj esperantistoj, kiuj havis lian ku- 
neston «lum nia Kongreso en Palma de Mallorca. Kreuz estis la 
plej kompetenta esperantisto en la gvidado de nia movado kaj 
nur dank'al lia kompetenteco la financoj de U. E. A. povis 
trovi ekvilibron. La morto trafis lin ĝuste en la momento kiam 
nia organizo plej multe bezonis lian talenton. La grava, kri- 
zo de nia movado tre malfacile povos ĉesi sen lia gvido kaj 
konsiloj. Al lia funebranta edzino kaj familio ni esprimas mian. 
plej koran kondolencon. 

Nia samideano Adolf Figuerola ĵus forlasis nian mondon. 
Al lia familio nian sinceran kondolencon. 

Nia kunbatalanto Vicenc Navarro Lillo, 23-jara, mortis la 
13-an de marto, en Alacant, post nelonga malsano pro intesta. 
febro. Sinceran kondolencon. 

Al niaj amikoj Manuel Salom Fornals kaj Guillem Bosch, 
vicprezidanto kaj sekretario de Esperantista Grupo Valencia, 
ni esprimas nian kondolencon pro la morto de ilia patro. 

 



  

32 KATALUNA ESPERANTISTO 

LA GRANDA KRIMO 

Sajnas ke la mondo forgesis, ke dum kvar jaroj 1914-1918 
—la homoj faladis en la tiel nomata kampo de lhonoro. La 
plej grandaj hombuĉadoj okazis dum tiu terurega mondmilito, 

kiu postlasis tiom da mizero, tiom da 
larmoj, tiom da doloroj. Vidu kiom da 
mortintoj, vunditoj kaj kripluloj pos- 
trestis. Kiam post la kvarjara skuego 
super la homoj ekregis paco kaj la ka- 
nonoj silentiĝis, ĉiu havis la konvinkon, 
ke neniam plu la stulteco superregos 
nin. La sperto estis tro multekosta. La 
vizio de la teruraj militscenoj, de la 
miloj kaj miloj da orfoj, kripluloj, vid- 
vinoj, maljunuloj kun larmoj en la oku- 

loj pro la perdo de iliaj filoj, elokvente parolis pri la vera 
signifo de milito. 

Neniu povis supozi, ke iam, en baldaŭa 
tempo, la homoj denove estos pretaj ko- 
menci alian pli teruran tragedion. Oni for- 
gesis ĉion kaj novafoje ni staras apud la 
abismo. Simpla bloveto kaj la mondo ek- s 
brulos, ĉio detruiĝos, Ĉio pereos. Por ga- ZO mebi 
rantii daŭran pacon, ĝiu nacio armis sin 1625 -OO0 
ĝis super la kapo. Kun entuziasmo oni 3 
aplaŭdas la paradojn de miloj kaj mi- VUNDITOJ 
loj da soldatoj, oni admiras la geometrie 
perfektan superflugon de aermaŝinoj: bela spektaklo! Ĝi an- : 

taŭdiras, kio estos la nova freneza kri- 
mo: ekstermo, neniigo absoluta de ĉio ce- 
lanta alproksimigon de popoloj, disfalo 
de ĉiuj celadoj al pli justa harmonia 50- 
cio, mizero, morto, malamo. 

La ombro de tiuj, kiuj pereis barak- 
tante sur la koto de la batalkampoj, sta- 

riĝas kaj malbenas la senkonscian homa- 
ron, tiun privilegiitan specon, kiu staras 
sub la nivelo de la plej sovaĝaj bestoj. 

  

MORTINTOJ 

  

  

  

KRIPLULOJ 

(Desegnoj de J. Comella) S. ALBERIG JOFRE 

lmpremta aLa Renaixencan, Kucld.13 - Barcelona 
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LA GRAVECO DE 

NIA KONGRESO 

Dudek-ses jarojn. Katalu- 
na Esperantista - Federacio 
batalas por la disvastigo de 

A upo Esperanto en nia lando kaj 
3) MAJO, J-2 JUNIO 1936 : dek-sep Kongresoj okazis en 

: 3 la daŭro de ĝia agado, 
sed meniam nia movado havis antaŭ si la ŝancojn, kiujn pre- 

zentas la nunjara Kongreso de Manresa, kies honoran prezi- 

dantecon bonvolis akcepti la Konsilisto de Kulturo de la Ka- 

taluna Registaro, kiu promesis ĉcesti la Malferman Kunsidon 
kaj alparoli la katalunajn esperantistojn. 

Se per si mem. niaj Kongresoj havis ĉiam grandan gravecon. 

en la kultura vivo de la urboj, kiuj akceptis ilin, eksterordinare 

multe pli granda estos la graveco de nia XVIII, kiun honoros 
reprezentanto de la registaro kaj per tio la famo de nia festo es- 
tos ne nur loka sed tutlanda kaj ĉiuj kulturaj medioj, vole-ne- 

vole, devos atenti pri la movado, kiu sukcesis altiri la subtenon 
de la Konsilisto de Kulturo. 

Estus nepardoneble, se ni ne eltirus el la okazo la tutan pro- 

fiton, kiun ĝi povas doni al nia enlanda movado. Niaj propa- 
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gandistoj havas antaŭ si belan perspektivon kaj la laboro me 
povas halti. Diskonigu Ĝie la Kongreson. de Manresa kaj laŭte 
distrompetu la novaĵon, ke la plej alta reprezentanto de nia kul- 
turo estas ĝia honora prezidanto kaj ke li partoprenos ĝin. 

Sed la plej grava devo de Ĉiu esperantisto estas ĉeesti laj 
XVIII. Kio havas Ĉiujn ŝancojn de la plej granda sukcesp de 
nia multjara klopodado, farigos nia disfalo kaj tombo, se niaj 
kunbatalantoj, Ĉiuj konsciaj esperantistoj senescepte, ĉu mem- 
broj de K. E. F, aŭ ne, ne ĉeestos la Kongreson. Ne temas pri 
sukceso aŭ malsukceso de K. E. F. sed pri la vivo mem de mia 
movado, kiu staras multe pli altre. Ni esperas, ke ĉiu fervorulo 
—feliĉe restas multaj ankoraŭ—ne haltos en la propagando de 

la XVIII kaj instigos la malvarmulojn partopreni la esperantis- 
tan feston. Precipe respondaj estas Ja grupestroj kaj niaj dele- 

gitoj, kies kunlaboro estasnecesa por la sukceso. De ili ĉiuj de- 
pendas la tuta afero. Se ili sukcesos entuziasmigi la lokajn espe- 
rantistojn, se ili dediĉos sian tutan energion al la porkongresa 
batalo, la reprezentanto de nia registaro vidos antaŭ si grandan 
nombron da idealistoj venintaj el Ĉiuj anguloj de mia lando 
kaj li konkludos, ke certe nia afero estas subteninda, sed se 
nur kelkaj dekoj respondos al niaj alvokoj, ni tiam fermos la 
pordon de pli vastaj agadkampoj kaj tiom da klopodoj, espe- 
roj kaj iluzioj estos neniigitaj. 

La estonteco de nia enlanda movado estas en viaj manoj, 
Pruvu unu fojon ankoraŭ, ke via entuziasmo ne malvarmiĝis, 
pruvu, ke vi sentas profunde la idealon kreitan de la genia Za- 
menhof kaj ke vi konstante batalas por la dua lingvo de ĉiuj 

homoj kaj de ĉiuj popoloj. 
La XVII vokas vin ĉiujn. Manresa atendas vin, Esperanto 

esperas, ke vi guste komprenos la gravecon de la XVIII Ka- 
taluna Esperanto- Kongreso. 

OFICIALA KONGRESPROGRAMO 

Dimanĉon, la 31-an de majo. 

Je la ro-a: Oficiala akcepto ĉe la Urbdomo, Malfermo de la 
Kongreso sub la prezido de la Honorinda Konsilisto de Kul- 
turo de la Kataluna Registaro, Sro. Ventura Gassol, kiu 
faros la malferman paroladon, parolado de la prezidanto 
de K. E. F. kaj salutado de la delegitoj. 

Je la 11,30: Vizito al la Arkivo kaj Muzeo de la Urbo. 
Je la 12-a: Malfermo de Esperanto-Ekspozicio kaj Ekspozi- 
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cio de Akvareloj de nia samideano Jacint Comella el Vio 
en la Kongresejo (Grup escolar Renaixenca). 

Je la 13-a: Vizito al la sidejo de esp. grupo «Bela Espero». 
Je la 15,3o: Ekzamenoj en la Kongresejo, Oni bonvolu anon- 

ci sin antaŭe. 
Je la 16-a: Labora Kunsido en la Kongresejo; raporto de la 

sekretario, de la kasisto, diskuto de prezentitaj proponoj, 
kaj tiel plu. 

Je la 17,30; Festo de la XVII Internaciaj Floraj Ludoj en 
la Kazino de Manresa. 

Je la 20-a: Oficiala Festeno en Hotelo St. Domenec. Bile- 
to 12 ptoj. (Mendu antaŭc). 

Je la 22-a: Koncerto de «Orfc6 Manresi» kaj Ĉambromuzi.- 
ko en la sidejo de «Orfeo», placo Fius i Pali. 

  

Lundon, la 1-an de junio. 

Je la 9-a: Vizito al la plej rimarkindaj lokoj de lp urbo. 
Rendevuo en «Bela Espero». 

Je la 11-30: Labora Kunsido en la Kongresejo. 
Je la 13-a: Lunĉo en «Centre de Dependents», promenejo 

Pere III. 
Je la 16-a: Ferma Kunsido en la Kongresejo. 
Je la 17-a: Daŭrigo de la vizitoj. 
Je la 19-a: Danco de «sardanoj» en placo de "Om sub la ams- 

picio de «Foment de la Sardana» de Manresa. 
Je la 22-a: Projekcio de amatorfilmoj en. «Centre Excursio- 

mista de la Comarca de Bages», festoĉambro de «Orfeb 
Manres2» . 

Mardon, la 2-an de junio. 

Je la 8-a: Ekskurso al Sŭria kaj Cardona. Vizito al la sal- 
minejoj, kastelo, k. t. p. akcepto en la Urbdomo de Cardona. 
Bileto 13,50 ptoj. Kun tagmanĝo 11 ptoj. 

Je la 18-a: Alveno al Manresa kaj adiaŭado. 

KONGRESAJ SCIIGOJ 

Vojaĝo.— Estas rekomendinde, ke Ĝiuj kongresanoj estu 
en Manresa antaŭ la 10-a por Ĝeesti la (Malferman Kun- 
sidon kaj aŭskulti la paroladon de la Konsilisto de Kultu- 
ro de mia Registaro. Tial ke pro la diversaj vojageblecoj 
la kongresanoj ne povos alveni kune, ni rekomendas ke tuj 
post la alveno oni turnu sin al la Akceptejo instalita en la
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sidejo de E Grupo «Bela Espero», passeig de Pe- 
re JII, n.9 22. De tie oni iros kunc al la Urbdomo. Ĉiuoka- 
ze en la Fepleio oni donos la necesajn informojn, se la 
alveno de Sro. Konsilisto devigos nin fari iun ŝanĝon. 

Kongresinsigno. — En la Akceptejo ĉiu kongresano tri- 
cevos la konpreŝinsignon. Bonvolu porti ĝin konstante dum 
la kongresaj tagoj. 

Standardoj. — Oni rekomendas, ke ĉiu grupo portu sian, 
standardon. Pli ol iam ni devas pruvi antaŭ la manresa po- 
polo kaj precipe al la Honora Prezidanto, la Konsilisto de 
Kulturo, kiom potenca estas nia movado. 

Salutado de delegitoj. — La delegitoj, ĉe la Malfer- 
ma Kunsido, post la parolado de la prezidanto, povos saluti 
la kongresanojn. Por tio estas necese, ke Ĉiu delegito pre- 
zentu sian rajtigilon al la sekretario. ĉiuj grupoj, ĉu mem- 
broj 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 nia sekretario. Oni devos pagi la kuti- 

man sumon por la diplomoj de kapableco kaj de profesoreco. 
Ekspozicio. — Helpu la organizon de la Esperanto-eks- 

pozicio sendante materialon por gi al la O. K. Oni plej zor- 
ge atentos pri ĉiu ricevita prunto kaj ĉio estos ĝustatempe 
resendita. 

Festemo. — La Oficiala Festeno okazos en. Hotelo St. Do- 
imenec kaj Ĉiu bileto kostos 12 ptojn. Estas nepre necese sin 

anonci antaŭe por ebligi la organizon. Se vi ne sendis anko- 
raŭ vian aliĝon, uzu la aliĝilon, kiun ni sendas kun tiu Ĝi 
numero. 

Ekskurso. — Se vi intencas partopreni la belan ekskurson 
al Sŭria kaj Cardona, sendu tuj la kunsendatan aliĝilon. 
Vidu la prezojn en la Kongresprogramo. 

Hoteloj. — Jen kelkaj interesaj informoj pri ili: 
Mundial, Promenejo Pere III, 16, tuttaga pensio t5 pe- 
setoj.. 
St. Domĉnec, Placo St. Domenec, tuttaga pensio 12-14 | 
pesetoj. Manĝoj je 6-8 ptoj. 
Eŭropa, strato Nou, 6, tuttaga pensio 10 ptoj. Man- 

ĝoj je 5 ptoj. 
Centre, carretera de Vic, 9 i 11. Tuttaga pensio, 9-12 
pesetoj. Manĝoj je 4 ptoj. 
Peninsular, Placo Infants, tuttaga pensio 7 ptoj. Man» 

ĝoj je 4 ptoj. 

  
—— ; 3
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Perdiu. Promenejo Pere III, 4, tuttaga pensio 10-12 pe- 
setoj. Manĝoj je 5-6 ptoj. 
Gastejo, Massana. Str. Guimera, 7. Manĝoj tre mal- 
karaj. Dormoĉambro, 1,50 ptoj. 
Al la montritaj prezoj aldonu 10 0/) escepte al tiuj de Eu- 
ropa. En Manresa estas multaj «bar»-oj, en kiuj oni ri- 
cevas manĝon je tre malaltaj prezoj. 

Vagonaroj. — Estas multaj vagonaroj inter Barcelona kaj 
Manresa. Ni donas liston de la rekomendindaj : 

   

  

Kompanio. «Catalans» — Placo Hispanujo. 

Forveturo de Barcelona De Martorell Alveno al Manresa 

6 7708 8'24 
8725 9/14 10'21 

Forveturo de Manresa De Martorel Alveno al Barcelona 
18728 19'39 20'30 

EEG ZI 20156 2145 

X Nur dum festotagoj. Tial oni ne povos uzi tiun Ĉi vagona. 
ron la 2-an de junio. 

Prezo de la bileto, 3-a klaso, iro kaj reveno 5'20 ptoj. La 
bileto validos ĝis la lasta kongrestago. 

Kompanio de PNordo. 

Forveturo de; 

Barcelona = Sabadell o Terrassa Alveno al Manresa 

do 730 ŜIZ 8145 
8/30 8'57 9106 9135 

Forveturo de; 

Manresa — Terrassa Sabadell Alveno al Barcelona 
19'30 2005 20'14 20'45 

20'30 2105 2F14 2145 

2215 2253 23104 23730 

“ Forveturas de Nordstacio kaj la ceteraj for- aŭ ĝisveturas 
Placon Katalunujo. 

Prezo de la bileto triaklasa: ptoj. 8,70 ir-reveno. Speciala, 
tarifo al grupoj de almenaŭ 10 personoj 6,9o ptoj.; de 25, 
6,25 ptoj.; de 50, 5,85. La tarifon oni aplikas nur post inter- 
konsento kun la Kompanio. Pliajn informojn ni volonte havi- 
gos. La montritaj prezoj rilatas nur Barcelona. 
Kongreslibro. — Estas en preparo tre interesa Kon-  
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greslibro kaj ni esperas, ke oni povos gin publikigi. Tijlo 
dependas de la helpo de la anoncantoj kaj tias: ni ne povas 
diri la lastan vorton pri ĝi. La kongresanoj estos informataj 
pri tiu ĉi punkto dum la Malferma Kunsido. 

Membrokartoj. — La membrokartoj de K. E. F. estas 
tiuj de U. E. A. surstampitaj per nia federacia stampilo. Ni 
petas, ke Ĉiuj niaj membroj portu ĝin por eventuala ne- 
cesa kontrolo Ĉe la Laboraj Kunsidoj aŭ speciala favorpre- 
zo de la Kongreslibro. La membrokartoj sen la kupono de 
1936, kiun ni donas kun la jarkvitanco, ne estas validaj. 

Poŝtpropagando. — La poŝtoficejo de Manresa uzas 
poststampilon kun la teksto «XVIII Kataluna Esperanto- 
Kongreso, 31-V, 1-2-VI-1936». Ni publike dankas sinjo- 
ron F. Soler Valls, kies influo ĉe altaj medioj ebligis rapidan 
sukceson de niaj klopodoj. Dum la kongrestagoj sendu poŝt- 
kartojn al viaj korespondantoj kaj amikoj! 

Lastaj avertoj. Estu en Manresa antaŭ la To-a. Sen- 
du viajn aliĝojn por la Festeno kaj Ekskurso kiel eble plej 
baldaŭ. 

  

    

XVl INTERNACIAJ FLORAJ LUDOJ 

Verdikto 

ORDINARAJ TEMOJ 

ORIGINALAJ TEKSTOJ 

[. Originala versaĵo kantanta «Amon». Natura Floro al 
la verko nro. 73, «Familia Poemaro», devizita «Amo ĉius- 
peca». 

Unua mencio al la verko nro. 97, devizita «Universo». Dua 
mencio al la verko nro. 22, devizita «Tial: Hura!» Tria men- 
cio al la verko nro. 110, devizita «Auna». Kvara mencio al 
la verko nro. 78, devizita «Nemo». 

II. Originala ama verko en prozo. Premiita verko: nro. 
13, «Kunigitaj por Ĉiam», devizita «Paolo». 

Mencio al la verko nro. 98, devizita «Orfadeno». 

  

  

TRADUKITAJ TEKSTOJ 

1. Traduko de la kataluna versaĵo «En la Cruilla», de la   
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aŭtoro Ĵosep Carner. Premiita verko: nro. I, devizita «De- 
nove». 

Unua mencio al la verko nro. 84, devizita «Aŭtuno». Dua 
mencio al la verko nro. 16, devizita «Renkontiĝo». 

11. “Traduko de la kataluna rakonto «Traspuament de 
Llum», de la sama antaŭe citita aŭtoro. Premiita verko: nro. 
17, devizita «Arto, scienco kaj libero». 

Mencio al la verko nro. 39, devizita «Rozo skarlata». 

EKSTERORDINARAJ TEMOJ 

DIFINITAJ TEMOJ 

«Laŭdo al la kiso», fiksita temo de la premio VII. Premiita 
verko: nro. 9, devizita «Versaĵo kantanta amon». 

Mencio al la verko nro. 63, divizita «Labore et constantia». 
«Esperanto, la plej taŭga disvastigilo de kristana doktri- 

no», fiksita temo de la premio X. Premiita verko: nro. 91, 
devizita «Seriozeco». 

Mencio al .la verko nro. 113, devizita «Amu unu la alian». 
«Al la plej bela tradukita poemo», fiksita temo de la pre- 

mio XIX. Premiita verko: nro. 3, devizita «Hesperis». 
Mencio al la verko nro. 32, devizita «Vienano». 

Verko priskribanta katalunan folkloran temon, fiksita temo 
de la premio XXII. Premiita verko: nro. 112, devizita «Vi- 
laĝana moro». 

Mencio al la verko nro. 111, devizita «L'ermito». 

  

   

  

LIBERVOLAJ TEMOJ 
» 

ORIGINALAJ VERSAĴOJ 

Premio XIV al la verko nro. 18, devizita «Mi mem». Men- 
cio al la verko nro. 82, devizita «Verda gorĝo». 

Premio XI al la verko nro. 59, devizita «Purajn rimojn». 
Mencio al la verko nro. 5, devizita «Preterpasanto». 

Premio XXI al la verko nro. 66, devizita «Laboristaj po- 
netoj». Mencio al la verko nro. 56, devizita «Homo restas 
homo, eĉ ne dezirante tion». - s~ 

Premio XVI al la verko nro. 26-29, devizita «Amanto-So- 

piranto». Mencioj al la verkoj nro. 65 devizita «Jaro en me- 
zeŭropa montaro», kaj al nro. 7 devizita «Flandra esperantisi- 
tuno». 

  

'
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TRADUKITAJ VERSAĴOJ 

Premio IX al la verko nro. 20, devizita «Kantareto por es- 
peranto-instruo al infanoj». 

Premio XXV al la verko nro. 25, devizita «Dunedin». Men- 
cio al la verko nro. 30, devizita «Roslino». 

Premio XXIX al la verko nro. 36, devizita «Sopiranto». 
Mencio al la verko nro. 24, devizita «Batalo kaj amo». 

Premio XXVI al la verko nro. 709, devizita «Kun verda stelo 
kaj ruĝa koro». Mencio al la verko nro. 6, devizita «Aminto». 

Premio III al la verko nro. 31, devizita «Antikvaĵo». Men- 
cio al la verko nro. 63, devizita «Labore et constancia». 

Premio XIII al la verko nro. 49, devizita «Antaŭen». 

ORIĜINALAJ PROZAĴOJ 

Premio XV al la verko nro. 107, devizita « Marysia». Men- 

cio al la verko nro. 54, devizita «Taskoj maldolĉaj, enuaj...» 

Premio V al la verko nro. 12, devizita «Tezeo». Mencio al 

la verko nro. 45, devizita «Glis». 

Premio XII al 
Mencio al la verko 

Premio IV al la 
Premio XVIII a 

a verko nro. 35, devizita «Lernu obei». 

nro. 90, devizita «Pseŭdoscienco». 

verko nro. 80, devizita «Libera vivo». 

la verko nro. 94, devizita «Certe». Men.- 

  

ĉio al la verko nro. 93, devizita «Stranga». 
Premio XVII al la verko nro. 77, devizita «La ununura». 

Premio VIII al la verko nro. 57, devizita «Justeco». Men- 

cio al la verko nro. 92, devizita «Brava». 

     
TRADUKITAJ PROZAĴOJ 

Premio XX al la verko nro. 34, devizita «Pro flandria Ser- 

vanda». Mencio al la verko nro. 37, devizita «Mili». 

  

  

Premio XXX al la verko nro. 100, devizita «Sezam. malfer- 

migu». ) 
Premio XVII al la verko nro. 11, devizita «Ankoraŭ unu 

fojon». 
Premio XXIV al la verko nro. 44, devizita «Top». 

Premio XXIII al la verko nro. 104, devizita «Fraksen». 

Premio VI al la verko nro. 74, devizita «Popola sago». 

Premio I al la verko nro. 71, devizita «Manresa». 

Premio XXVII al la verko nro. 15, devizita «Reader of 

reade». 

Premio II al la verko nro. 61, devizita «Por». Mencioj al la   
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verkoj: nro. 43, devizo «Fabelmondo pasinta»; nro. 85, de- 
vizo «Orfo kaj hundo»; kaj nro. 86, devizo «Grindel Falk». 

La Ĵugantaro devis lasi ekster la konkurso la verkon nro. 
106, devizita «Ora et labora», Ĉar ĝia teksto estis skribita en 
malneto kaj per krajono. Ankaŭ ne povis konkursi unu ma- 
nuskripto alveninta 12 tagojn post la datolimo. 

Barcelona, 3-an de majo de 1936. Fred Pujula, 

Prezidanto. — 5. Alberich Jofre, Joan Gili Norta, Samuel Ro- 
ca i Rodo, Voĉdonantoj. — Eduard Capdevila, Sekretario. 

FINA LISTO DE VERKOJ RICEVITAJ — Verko 44, 
devizo: «Top», 45, 46, 47, «Glis», 48, 49, 50, «Antaŭen». 
51, «Monhelpo». 52, «Malnova fabel” pri mallnova okaz'». 
53, «Du partojn sentas mi en la animo». 54 «Taskoj mal- 
dolĉaj, enuaj...». 55, «Mi songis ĉe la festentablo». 56, 
«Homo restas homo, eĉ ne dezirante tion». 57, «Justeco». 58, 
«Nordo». 59, «Purajn rimojn». 60, «36. Inter la nacioj». 
Ĝi, «Por». 62, «Knabino kaj birdeto». 63, «Labore et cons- 
tantia». 64, «Melankoliaj poemoj». 65, «Jaro en mezeŭropa 
montaro». 66, «Laboristaj sonetoj». 67, «Ne armilo, sed plu- 
mo». 68, «Kial ne?». 69, «La lana jaketo». 70, «Ne ek- 
zistas honoro sen laboro». 71, «Manresa». 72, «Ok poemoj». 

73, «Amo ĉiuspeca». 74, «Popola saĝo». 75, «Vindicamus he- 
reditatem patrum nostrorum». 76, «Arto». 77, «La ununu- 
ra». 78, «Nemo». 79, «Kun verda stelo kaj ruĝa koro». 
8o, «Vivi kaj lasi vivi». 81, «Dankon, do». 82, «Verda gor- 

ĝo». 83, «Libroj». 84, «Aŭtuno». 85, «Orfo kaj hunda». 
86, «Grindel falk». 87, «Grindel falk II». 88, «Blanka ro- 
zo». 89, «SerĈu virinon». ĝo, «Pseŭdoscienco». gI, «Serio- 
zeco». 92, «Brava». 93, «Stranga». 94, «Certe». 95, «Post 
pluvo brilos la suno». 96, «Ankoraŭ paŝeto». 97, «Universo». 
98, «Orfadeno». 99, «Maritxu edera». 100, «Ni vokas»..I01, 
«Unu por Ĝiuj, ĉiuj por uno». 102, «Erla». 103, «Benko en 
parko». 104, «Fraksen». 105, «Abcde». 106, «Ora et la- 
bora». 107, «Marysia». ro8, «Maria Sot». I09O, «Sezam. 
malfermiĝu». r10, «Anna». 111, «L'ermito». r12, «Vilaĝana 
moro». rr3, «Amu unu la alian». 

Ekster la konkurso restis manuskripto devizita «Ne malpli 
ol unuan fojon», Ĉar ĝi atingis nin 12 tagojn post la ldatolimo 
fiksita por akcepto de manuskriptoj. 
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EDUARD CAPDEVILA, Sekretario. 
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PRI NIA KONGRESURBO MANRESA 

Dorlotita de rivero Cardener, kiu banas ĝian maldekstran 
flank n, Manresa, sur monteto, aperas antaŭ la okuloj de la 

anto sanktoleita per Ĝiuj gracioj de urboj kaj vilaĝoj, 
kiuj havas la ŝancon ĝo riveron pli malpli akvoriĉan sea kiu 
Ĉiam estas rido kantanta, kiu dolĉigas per siaj mildaj murmure- 
toj la monotonan bruon de la moderna masino, kiu tremas al- 
tirita de la progreso kaj de la noblaj homaj ambicioj. 

Kaj Manresa € asino, kiu movigas senĉese 
serĉante disvastigon al ĝia progresa kresko ĉu en la artoj, in- 
dustrio, agrikulturo kaj komerco, kiel pratempe ĝin faris ĝia 
antaŭirinto «Minorisa-Rubricata» de la romanoj, kuante Ĉiujn 
OS de sendependa urbo reganta sin per siaj leĝoj kaj kun 

rajto de ĝiaj civitanoj ĝui la honoroficojn de la imperio. La ci- 
vila historio de Manresa estas brilega en la xur kaj sekvantaj 
jarcentoj, kion atestas la multnombraj privilegioj, kiujn certi- 
gas' la rimarkinda diplomata kodo titolita Verda Libro, kiun 
zorge oni gardas en la Urba Arkivo. Tiuj privilegioj montras 
la fundamentojn de la progresa kresko, kiujn ni menciis, ĝis 
ili ĝin faris la dua urbo de Katalunujo. 

Serĉante en la arta aspekto ni trovas en Manresa diversajn. 
kaj tre rimar! kindajn monumentojn, kiuj ja meritas mencion. 

Unuavice staras inter tiuj ĝia Katedralo dediĉita al la Ĉieli- 
ro de Mario. Ĝi estas belega konstruaĵo, kiun oni ekstarigis en 
oktobro de 1328, kvankam nur 264 jarojn poste oni ĝin finis 
tia, kia ni gin vidas hodiaŭ. Ĝi havas puran ogivan stilon kaj 

ĝian ĉefan navon subtenas dek-ok okflankaj pilastroj kun cir- 
konferenco de 4,51 m., diametro de 0,56 m. esceptante du, 
kiuj subtenas la sonorilturon, kiuj havas diametron. de o,83 m. 
La tuta amplekso de la preĝejo estas 42 m. larĝa, 75 m. longa 
kaj [35 m. alia, 

El la antikva kanonikejo Sta. Agusteno, kiu estis romanika, 
oni. konservas la pordon de eniro en la klaŭstron sed nur kun 
unu kolono en ĉiu flanko anstataŭ du, kiujn gi havis. Ankoraŭ 
oni povas admiri tic, tamen, delikatajn laboraĵojn kiel la mal- 
grandegan frison sur la dentiklo, kiu kunigas la flankajn aba- 
kojn, kiu estas arta mi. helaĵo, kaj la abakojn de la samaj 

kapiteloj bele simbolantajn bibhajn epizodojn. La timpano de 
tiu Ĉi pordo estas unu el la plej bonaj ekzempleroj, kiujn oni 

konas en nia lando, 
Inter la artaj juveloj, kiujn oni povas admiri en la nuntempa 
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Katedralo de Manresa, staras unuavice la multvalora ogiva 
altaro, konstruita en 1394. La volbo kaj la muroj estas kovri- 
taj per blanka stuko kun branĉaroj kaj aliaj desegnaĵoj els- 
tarantaj, laŭ renesanca stilo. Tiuj Ĝi estas tute oritaj kiel la ab- 
sida ŝlosilo. En ĉiu apartaĵo oni vidas belajn ovoformajn me- 
dalionojn el blanka marmoro kaj de preskaŭ natura grandeco. 
La retablo de la kripto estas duoncirkla volveto, subtenata de 
sep kolonoj elruĝa marmoro kun kapiteloj kaj sokloj oritaj; en 
la centro granda urno el ligno kun kristaloj kaj sur gi bildo de 
Sta. Agneso, el blanka marmoro kiel tiuj de Sta. Maŭrico kaj 
Sta. Fruktuoso kaj Diakonoj Auguri kaj Eulogi, kiuj estas 
Ĉe la flankoj; ili ĉiuj estas rimarkindaj pro sia esprimo kaj 
labordelikateco. Ili estas rimarkinda specimeno de baroka gus- 
to, kiu regis Ĉe la fino de la XVIIt jarcento, dum kiu estis kons- 
truita la dirita retablo, laŭ la dato 1781, kiun oni legas ĉe la 
piedo de la nomita urno. Fermas la kripton, ĉe la fino de la 
ŝtupoj, arta krado el fero forĝita kun manĉizitaj ornamoj. 

Citon meritas ankaŭ la bela romanika portalo de la monaĥe- 
jo de Sta. Klaro, kiu hodiaŭ estas parto de la pregejo de la sa- 
ma patronino. 

Manresa, kiu, kiel ni diris, estis la «Minorisa» de la roma- 
noj, konservas el tiu tempo sian faman Malnovan Ponton de 
kvin kuraĝaj arkadoj super Cardener. Konstruita, onidire, Ĉir- 
kaŭ ducent jaroj antaŭ nia tempokalkulo, ĝi estas ŝtona ates- 
tanto de diversaj generacioj, Ĉiam firma, spite de la skuegoj 
de pereigaj akvofluegoj, malĝojmemoro de la urbo. 

El la katalung trad. SALJO 

  

   

  

   

    

   

    

    

  

ĈU KULPO AŬ SORTO? 

(Fino) 

Malrapide anonciĝis la naskiĝanta tago. En griza lumo ŝi 
ekdistingis konatajn domojn, la stratoj reakceptis sian longoni 
kaj profundon kaj ĉio aspektis ne eldireble malgaje. Ankaŭ en 

Ŝia animo tagiĝis: grize kaj malgaje. Revenis la kapablo senti 

kaj pensi. Profunde Ŝi kompatis sin mem, sed tuj poste ŝi kons- 

ciigis pri sia terura akuzo. Ankoraŭ li estas savebla. Tiu ĉi 
penso redonis al ŝi ŝian energion. Necesas agi, agi tuj! 

Post kelkaj minutoj ŝi jam staris antai la junulo. Dankoni 
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al Dio, ŝi pensis forte spirante, li ankoraŭ deĵoras. Li kompre- 
nos dej liberigos Aleĉjon.. 

Ader rav mia edzo estas senkulpa, mi ĵaluzis, pardonu, 
liberigu lin! 

Via edzo, kamaradino — kaj liaj okuloj glitis laŭ ŝia valo- 
1a pelto — via edzo, sinjorino, estis antaŭ du horoj mortpafita. 

Mori-pa-ĵita? 
—Jes, ne estis kaŭzo pridubi akuzon de edzino. 
—Mort-pa-fita, mia Aleĉjo, mia dolĉa senkulpa Aleĉjo mor- 

ta, mi mortigis lin... 
Sia veado sufokiĝis en singulta ploro 
La antaŭtagmezon ŝi pasigis en la preĝejo. Milfoje ĉi reme- 

morigis. al si ilian unuan renkontiĝon. Estis la sama societo 
kiel hieraŭ. Ho kiel bela, kiel aminda l estis. Kaj ŝia animo 
avide dronis en la revoj de ilia vekiĝanta amo, en la feliĉa 
pasinteco por forgesi la teruron de l'nuno. Kaj ŝi trovis kon- 
solon. La doloro ne plu pezis tiom kaj radio de nova €spe- 
ro eĉ ekĝermis sur la fundo de ŝia koro: la junulo mensogis, 
ĵes, li certe mensogis por timigi ŝin. Aleĉjo vivas kaj reve- 
nos, devas reveni. ŝia animo alkroŭiĝis al tiu ĉi savesperero 
per ĉiuj siaj forto a pulso energie ekbatis kaj ŝia sango fe- 
bre ekskandis: li vivas, li revenos; li vivas, li revenos... 

ŝi eliris el la preĝejo. Estis tagmezo. Ne sciante kial, ŝi 
ekiris, komence iom heziteme, al la tombejo. La subkonscia 
forto pelis ŝin al tiu Ĉi paca kaj sankta kampo. Ĉu paca kaj 
sankta? Jam de malproksime ŝi vidis dekmilojn da kadavroj 
amasigitaj je terura piramido. Proksimiĝante ŝi distingis iom 

post iom. aretojn. da kadavroj, homaj kadavroj, pli poste iliajn 
kapojn, krurojn kaj manojn. Flejparte ili estis nudaj, nur Ĝi- 
fita Ĉemizo aŭ kalsono kovris ilian nudecon. Infanoj kaj mal- 
junuloj, viroj kaj virinoj, Ĉio en naŭziga, terure ĥaosa inter- 
plektaĵo: la hara senkarna mano de griza maljunulo kuŝas 
sur la brusto de juna virino, kvazaŭ senhonta kadukulo man- 
flatus la mamojn de publikulino... knabego, ne ankoraŭ ju- 

nulo, montras sian nudan kaj malgrasan postaĵon kontraŭ la 

griza, plumbopeza Ĉielo, cinika pozo, en kiu esenciĝis lia filo- 
zofio: alian respondon meritas nek la homo nek dio, nek vivo 

nek morto... kaj mil aliajn senhontajn kaj groteskajn grupojn 
kaj pozojn krcis la abunda fantazio de I'hazardo, la plej in- 
yentema reĝisoro: la «enterigistoj» ĵetis la kadavron sur la 
amason. Jen ĉio. Sed antaŭe ili senvestigas ĝin kaj vendas la 
veston sur la bazaro. Malkare kun tifa morto aldone. La ka- 
davroj estis frostiĝintaj kvazaŭ osto, ilia koloro similis al mal- 
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nova eburo. Jen mano de juna virino en gips-bandago mina: 
ce streĉita kontraŭ la ĉielo. Jen viro kun pafvundo ĉe Ikolo. 
Jen knabineto en malpura ĉemizeto kaj en ties faldo longa, Jon- 
gega vico da frostigintaj pedikoj: miloj da pedikoj, unu apud j 
la alia. Jen maljunulo kun ligna piedo. Ĉu invalido el la rus- b 
japana milito ? Cu invalido de laboro ? Ne, lia barbo ne estas 
blanka, ĝi estas bruna. Estas nur neĝeroj, plum-molaj ne- 
ĝeroj de l'pasinta nokto, kiuj kaptiĝis igante la barĥon. blani- 
ka. Pli malsupre estas la neĝo pli aga, la fundamenton de 
l'piramido kovras neĝo jam de aŭtuno... same flava kiel la 
kadavroj mem. 

Anjuta malrapide ĉirkaŭiris la amason kaj atente rigardis 
Ĝiun kadavron, unu post alia...: Aleĉjon ŝi ne trovis kaj febre 
varma sango martelis en ŝiaj tempioj: li vivas, li revenos, Al- 
proksimiĝis du viroj, junulo-ruĝarmeano kaj mezaga policano, 

—Bela heredaĵo, Ĉu ne? -- moke diris la juna soldato. 
—Heredaĵo ? De kiu ? 
—Nu de la malbenita Kolĉak. Eĉ siajn mortintojn li ne 

sukcesis prizorgi kaj volis zorgi pri vivantoj — diris la soldato 
ridante pri sia spritaĵo. 

—Ne estu maljusta, kamarado. Neniu povos scii, ke la tifa 
epidemio forrabos dekoble pli da homoj ol estis aŭtune prepa- 
ritaj tomboj. Kaj nun eĉ per dinamito vi ne sukcesos fari 
tombon. Sed kio okazos, kiam printempa suno Ŝanĝos la ka- 
davrojn putrantan amason. ĥolero anstataŭos tifon. 

—Militkaptita inĝeniero ellaboris kaj proponis planojn, laŭ 
kiuj estas brikfabrikoj ŝanĝgotaj en kremaciejojn. Sed ver- 
Ŝajne oni surversos petrolon kaj bruligos Ĉion. Ne pensu, ke 
tiu Ĝi putranta ostamaso estas la sola en Siberio. Ĉe ĉiu urbo | 
kaj urbeto troviĝas simila. Ne estas malfacile trovi ĝin: sufi. 
Ĝas, se oni sekvas la grakantajn korvojn, ili estas la plej fidin- 
daj gvidantoj. Jen rigardu, kiel la diablidoj avide okulumas 
de sur la arboj. Ĉu vi aŭdis pri Novo-Nikolajevsk? Ne? Jen 
kiel ili liberiĝis de siaj karaj mortintoj: ili metis llin unu sur 
la alian kaj regule kiel ŝtipojn en. vagonojn kaj 30 plenple- 
najn vagonojn ili sendis kiel helparmeon post Lia fuĝanta Ge- 
nerala Moŝto Kolĉak. Tamen ili ne povis savi lin; la loka 
soveto en Irkutsk mortpafis lin. De tiu tempo la Vagonaro de 
V'Morto promenveturas sur 6,o000 kilometroj da reloj de Omsk 

ĝis Vladivostok tien kaj reen; neniu staciestro toleras ĝin en. 
sia stacio pli longe ol nepre necese. Sed jen kio okazis. En 
malgranda stacio la oficistoj forŝtelis unu vagonon. opinian- 
te, ke ĝi entenas botojn kaj vestojn, ha, ha, ha kaj de tiu tago  
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pendolas inter Omsk kaj Vladivostok nur 29 vagonoj. Ĉu ne 
brila ŝtel-majstraĵo ? 

— Jes, pro tio devis veni la revolucio. 
Anjuta finaŭskultis la babilaĵon de l'juna soldato kaj for- 

iris. Lacega ŝi atingis ilian hejmon. Febro ardis sur ŝiaj vai 
goj. ŝi ne kuraĝis eniri en la loĝejon, kiun ili antaŭ 24 horoj. 
kune forlasis kiel feliĉa geedza paro. Kia ŝanĝo dum tiom. 
malmultaj horoj. Ŝi ka sur la ŝtupo por iom. ripozi kaj 
ŝirmi sin kontr a malvarmo. Siaj tempioj ritme 
martelis. Antaŭ ŝiaj okuloj ruĝa nebulo koncentriĝis en gran- 
daj rondoj, kiuj malgrandiĝante ondis ĝis meza flava punkto, 
kiu fine malaperis kaj restis nur ruĝa nebulo, kiu koncentriĝis 
en grandaj rondoj, kiuj... Kun mira atento ŝi komence sekvis 
ĉ tiun koloran ludon de Vruĝa nebulo kaj kreiĝanta rondo 
ĝis la ma nita flava punkto, Tiu Ĉi regula malaperado ko- 
mencis timigi ŝin. Ŝi prov haltigi la ondantajn rondojn. Va- 
ne. Ĉu infanaj fingretoj povas haltigi moviĝantan ombron ? An- 
goro plenigis ŝian koron, Sed fine tamen sukcesis la miraklo, 
la ritma martelado ĉesis, la ruĝa nebulo heligis kaj ŝi ekvi- 
dis lin... AleĉjonI Ondo da varma ĝojo trakuris ŝian korpon. 

—Aleĉjo, ora, dolĉa Aleĉjo... pardonu. Mi ja sciis, ke vi vi- 
vas kaj revenos... mia karulo... Feliĝe ridetante Ŝi fermis la 
okulojn. 

Matene oni trovis ŝin frostiĝinta. 
s 

    

        

    

        

    

      

   

  

THEODOR KILIAN 
Premiita en Ripoll. 

28 UNIVERSALA KONGRESO 
DE ESPERANTO 

Wien 1., Neue Bur$, Aŭstrio 

Kongres-karavanoj. La preparoj por bona frekventigo de la, 
28-a vigle progresas, kiel ni sciigas el la eksterlandaj raportoj. 
Jen la listo de Esperantaj karavanoj al la Viena Kongreso: 
Brita Esperantista Asocio (Cecil C. Goldsmith, London) — 

Bulgara Esperanti ta Asocio (Kotov, Ruse). — Estona Espe- 

ranto-Asocio (s-ino Dresen, Tallinn). — «La Estonto estas 

      

    

  

   
Ni (Reisburcau L. E. E. N., Amsterdam). — Pola Espe- 

ranta Delegitaro (Kutscher, Krakow). — Societo por Propa- 

gando de Esperanto en Francujo (Petit, Rosny-s/Bois). Sve- 
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da Turista Komisiono Esperanta (E. Malmgren, Stockholm). 
—Svisa Esperanto-Asocio (Dr. Spielmann. Bern). — S-ro. Ĵ. 
Telling kun s-ro. Damen de Katolika Esperanto-organizo en 
Nederlando (Rotterdam). 

Loka Kongresa Komitato ĵus eldonis 4-paĝan detalan kon- 
gresprogramon, kiun ĝi por propagandaj celoj en dezirata kvan- 
to dissendis al la karavanestroj, Esperanto-organizoj kaj cete- 
raj interesuloj. 

«El la Kongresurbo». — La profesora kolegio de la Tekni- 
ka Altlernejo en Wien ĵus nomis s-ron d-ron Sirk lektoro de 
Esperanto por la dirita Instituto. S-ro Sirk ankoraŭ en tiu Ĉi 
monato komencos prelegojn pri Esperanto, diskonigitajn per 
radio kaj per gazetaro, unuavice por la studentoj de la «Tek - 
niko» kaj duavice por eksteruloj-gastoj, interesigantaj pri nia 
lingvo. 

«La teatraĵo de la 28-a» estas la ĉarma opereto «La blanka 
Ĝevaleto», muziko de Ralf Benatzky, teksto de Hans Muller, 
kantoj de Robert Tillberg, Esperanta traduko de red. Nikolao 
Hovorka. La preparoj por prezentado de tiu fama kaj reprezen- 
tacia verko de laŭstria bonhumoro kaj serena gajeco, kiu estis 

jam en tutmondo multe aplaŭdata kaj filmigita, vigle progresas. 
Pri tiu Ĝi opereto kaj ĝia enhavo ni skribos detale cn nia sck- 

vanta komuniko kaj aldonos al tio el ĝi kelkajn karakterizajn, 
eltiraĵojn. 

«Malfaciloj por elvojaĝo», Ĉu ili koncernas vizajn aŭ va- 
lutajn aferojn, estu sciigataj al L. K. K., kiu — se nur eble — 

penos en ĉiu konkreta kazo pri ilia forigo, resp. mildigo. Ek- 
zemple koncerne la sciigitajn «limigojn por elvojaĝo el Ne- 

derlando», L. K. K. ricevis de l'tiea aŭstria -ambasadoro la 
informon, ke la malfaciligoj nun «ne validas» kaj kredeble an- 
kaŭ en la plej proksima tempo «ne ekvalidos». 

LOKA KONGRESA KOMITATO 

      

    

Wien, 25, 4 36. 

BIBLIOGRAFIO 

Faldprospektoj. 

Viena Foiro eldonis okpaĝan ilustritan propagandilon. 

Laŭ ĝi Wien nuntempe estas unu el la plej malmultekostaj: 
grandurboj en la mondo.
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Japanujo, eldonita de Japana Fervoja Ministrejo kun 

20 pĝ. kaj 24 ravaj fotoj, tre lerte kompilita kaj interesa pre- 
cipe por okcidentanoj, kiuj havas nur supraĵan ideon pri la 

malproksima Japanujo. Oni povas ricevi senpage la eldonon 

post peto al Direkcio por Turismo (Kokusai Kankoo-Kjoku), 
Japana Fervoja Ministrejo, Tokio. 

Gorssglockner Transalpa ŝoseo estas la nomo 
de tre bela gvidprospekto, kiu prezentas la faman ŝoscon intcr- 
komunikantan Salzburg kaj Karintio. Belegaj fotoj antaŭvidi- 
gas kiom ĝuos la partoprenontoj de la vojaĝo «Tra Aŭstrujo» 
de la XXVIII. Tradukis kort. kons. Hugo Steiner. 

Gvidfolio por Vojagantoj en Manĉoŭkŭo es- 
tas la unua gvidilo publikigita en esp. de The South Man- 
churia Railway Company. Se vi volas ricevi la ilustritan pros- 
pekton petu gin de Sud-Manĉuria Fervoja Ko. (S. M. R.) — 
Dairen, Sud- Manĉurio. 

Wien. — Faldprospekto priskribanta la mirbelan urbon, 
kies monumentoj, palacoj, salonoj, muziko, virinoj, k. t. p. gaj- 

nis la tutan mondon. 

Budapest. — La metropolo de la Sanigbanejoj. Kvarpa- 
ĝa propagandilo diskoniganta la plej famajn hungarajn kurac- 
banejojn. 

Aŭstrio. — 24 paĝa gvidlibro pri la konata Ĉarma lando. 
Ĉiu paĝo prezentas al vi ravan foton kaj nur senhavulo restos 
hejme okaze de la XXVIII en Wien, kiu donas la eblecon vi- 
ziti je malalta prezo la veran paradizon. La tradukon faris laŭ 
la kutima kompetenteco s-ro kortega konsilisto Hugo Steiner. 

Wien kaj Niederosterreich. — Ankoraŭ nova 
propagandilo pri la lando de la XXVIII. Ĝi enhavas Ĉiaspe- 
cajn informojn por la turistoj. Kiel kutime belegaj fotoj clok- 
vente parolas pri la enviinda lando pri kiu Ĉiu homo volonte 
dirus «mi ja ne bedaŭrus, se tiu lando estus mia patrujo». 

Adreslibro de la komercaj reprezentantoj en Bukaresto, 
eldonita de la Komerca kaj Industria Ĉambro tiea en lingvoj 
rumana, franca, germana, angla kaj esperanta. 

Historio pri la skismo en la laborista espe- 
ranto-movado, — Dokumentaro, kiu montras la kaŭzojn. 
kaj respondecojn kaj preparas la bazon por unueca agado. 20
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pg. I3X19, prezo 2 fr, Eldonis 5. A. T. 67, Avenue Gam- 
betta, Paris, 20. 

La Plenumkomitato de S. A. T. objektive priskribas la nas- 
kigon, evoluon, batalon kaj atakojn, kiuj okazis en la vicoj de | 
la klasbatalaj esperantistoj. Certe ne Ĉiu konsentos kun la kom- 7 
pilintoj, tamen ĉiu legos kun intereso pri tiu ĉi grava movado 
de la esperanto-mondo. 

Jarlibro de la Lingva Komitato kaj de ĝia Akademio, 
eldonita de Esp. Centra Librejo, 11 Rue de Sĉvres, Paris 6, 
1035, Pezoj 2 kro 

Ĝia enhavo konsistas el Statutoj, Interna Regularo, Nomaro 
de la Lingvo-komitatanoj, k. t. p. 

Astronomio. — Kompilis kaj eldonis Joĉasien, P. O. 
Kesto 274, Shanghai, Ĉinujo. 24 pg. 171hX91/,. 1 respond- 
kupono. 

Per facila stilo la aŭtoro prezentas al mi kelkajn trafajn 
klarigojn pri la suno, steloj, planedoj, satelitoj, kometoj, kaj 

tiel plu. Kvankam Ĉiu mezinstruita homo konas la elementan, 
enhavon de la broŝuro, Ĉiam oni relegas kun plezuro kelkajn 
precizajn ciferojn pri la grandiozeco de la universo. 

SALJO   
ENLANDA MOVADO | 

Vic. — Pro la foresto de nia pioniro, s-no Jacint Comella, 
nia movado trankvile dormis dum kelka tempo kaj nur dank'al 
la reveno de nia altŝatata kunbatalanto nia afero reprenis sian 
vivon. 

Roses. — La loka grupo «Brava Marbordo» havas la sek~ 

vantajn fraŭlinojn en. la listo de novaj membroj: Lola Roma- 
nyach, Margarida Berta, Demĉtria Marĉs, Roseta Margalef, 
Roseta Lagresa kaj Maria Marĉs. La jenaj junuloj ankaŭ ali- 
gis al la grupo: Josep Guitart, Pere Mari, Joaquim Ortensi, 

Josep Godo kaj Domĉnec Bordes. Niaj amikoj Josep Marti kaj 
Josep Roig gvidas kurseton por la nomitaj novaj gekunbata- 
lantoj. Nia fervora samideano Manuel Cortada transloĝiĝis 
al Figueres pro studaj postuloj. Espereble li daŭrigos en. la 
nova loko la batalon por Esperanto. 

Barcelona. — Okaze de la inaŭguro de monumento al



   

    

      50 KATALUNA ESPERANTISTO 

Pi i Margall multaj esperantistoj partoprenis kun standardoj 
grandan manifestacion. Estas sciate, ke la granda defendinto 
de la federaciaj principoj diversokaze defendis la ideon de lingr- 
vo internacia per fervoraj artikoloj. 

—La 27-an de aprilo komencigis novaj kursoj en la sidejo 
de A, E. Espero. La unuagtada okazas sub la gvido de sno, 
F. Fuster kaj la duagrada sub tiu de R. Gisbert kaj S. Albe- 
ric. La kursoj estas multnombre ĉeestataj. 

—La 15-an de aprilo la malnova grupo «Barcelona Stelo»: 
malfermis novan kurson kun sukceso. 

—Nia kara Sekretatio, s-no Rafael Gisbert, estis elektita! 
ĉefdelegito por Katalunujo kaj Balearaj Insuloj de Marista Li- 
go Esperantista, kaj nia kunbatalanto, s-no Josep Gargantai 
delegito de Barcelona. La Marista Ligo povas esti fiera, ke 
ĝi elektis niajn plej fervorajn samideanojn. Gratulon al la no 
vaj delegitoj. 

  

Terrassa. — Okaze de la inaŭguracio de la nova side- 
jo de Esperantista Grupo «Lumon», ni havis eksterordinare 
brilan feston la 9-an de majo. Ĉirkaŭ 125 geesperantistoj par- 
toprenis la feston, dum kiu ni havis lunĉon. Ĉe la prezida ta- 

blo sidiĝis kun la prezidanto de la grupo, nia pioniro Sro. „Se- 
bastia Chaler, la prezidanto de K. E. F. Sro. Alberic, la vic- 

prezidanto Sro. Gili, Sro. Dalmau, Sro Sola, kaj aliaj malno- 
vaj kunbatalantoj. Post la lunĉo paroladis la prezidanto de 
Lumon, la reprezentantoj de K. E. FE. kaj multaj aliaj sami- 
deanoj, kiuj laŭdis la multjaran fervoran bataladon de la grupo. 
La festo finiĝis je tre malfrua horo kaj dum ĝi regis granda 
entuziasmo. 

La 12-an de majo komenciĝis nova kurso kun partopremo 
de multaj novaj adeptoj. 

      

Eksterlandaj samideanoj nin vizitas. 

Ni guis la agrablan viziton de Sro. Grenkamp-Kornfeld, laj 
lerta ĉefredaktoro de «Nia Gazeto», kapabla kaj fluparolanta 

esperantisto, kaj elstara kunlaborinto de la «Plena Vortaro de 
Espcranto» kaj aŭtoro de kelkaj libroj pruvantaj plene liam 
eklektitan kulturon. 

Lia malkaŝa karaktero kaj sincera malfermiteco, ambaŭ tre 
ofte renkonteblaj en niaj sudaj landoj, tuj prenis kontakton. 
kun ni, kaj ni havis la plezuron konstati. en kiom da aferoj 
rilatantaj nian movadon ni devis konsenti kaj samopinii. Li 
ja vivis kaj vivas la movadon de proksime, korpe al korpe — ni
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povus diri—, kaj enblovas en ĝin sian meritan fervorecon kaj 
junecan entuziasmon. 

Dum lia kelktaga restado en Barcelona, en la lasta monato 
aprilo, li havis okazon viziti du el la ĉi-tieaj grupoj plej vi- 
glaj kaj unu el ili ĝuste hazarde oni vizitis en tago kiam oka= 
zis por-esperanta propagandfesto. Li profitis tiun okazon por 
diri kelkajn vortojn al la Ĉeestantaro, interpretita de nia pre- 
zidanto Sro. Alberich, kaj estis varme aplaŭdata de la neespe- 
rantista publiko lin aŭskultinta. 

Foradiaŭo al Sro. P. von Prabucki. 

Nia estimata amiko, pola samideano P. v. Prabucki, res- 
tinta dum naŭ monatoj inter ni, forveturis bicikle el Barcelo~ 
na la 6-an de pasinta aprilo, kun la intenco komenci sian de- 
longe intencitan vojagon tra la mondo kun la celo propagandi; 
Esperanton. Li biciklos, komence, al Ja sudo de Hispanujo, 
nordafriko, Portugalujo, kaj revenos al Barcelona tra la norda 
de Hispanujo, kie li planos detale sian entreprenotan mond- 
vojaĝon. 

En la momento kiam mi skribas tiujn Ĝi liniojn mi havas 
leteron de li, kaj li, kiu jam atingis nordafrikan urbon Tetun, 
ĝoje sciigas nin pri la unua sukceso de lia vojaĝo. Post kel. 
kaj tagoj (dua semajno de majo) li komencos kurson de Es- 
peranto en Tetun kaj poste simile en Ceuta. Ankaŭ oni aran- 
ĝis en ambaŭ urboj prelegojn por-esperantajn ĉe kulturaj so- 
cietoj kaj Ĝe radiostacioj. Ni korc gratulu pro la sukcesoj 

jam atingitaj al la fervora pola samideano. 
Ni devas tamen fini tiun Ĉi raporteton, dankante al la fir- 

mo SanromA el Barcelona, reprezentanto de la konata biciklo- 
fabriko «Orbea», la malavaran helpon donitan al Sro. Pra- 
bucki per unu el la cititaj bicikloj «Orbea». 

NIAJ MORTINTOJ 

Artur Domĉnech, mortis! 

Nia kara amiko, nia senlaca kataluna pioniro, nia merita 
poeto ne plu estas inter ni! Kelkaj minutoj sufiĉis por estin.- 
gi lian vivon, en subita koratako. Sendolore li mortis; sendo- 

lora estis lia malsano, lian korpon atakinta antaŭ kelkaj ja- 
roj. Sed doloran penetrantan frapon sentis nia koro Ĉe l' sciiĝo 

pri lia malapero.
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Juna, tro frue lin rabis de ni la morto. Kvindek ok-jara 
apenaŭ li estis, kaj 26 jaroj de konstanta sindediĉo kronas 
lian esperantistan agadon. Kiu ne memoras ankoraŭ lian su- 
bitan aperon Ĉe niaj vicoj en la jaro 1914? Tri monatojn li 
bezonis por ellerni Esperanton. Li, la iama profesoro de lati- 
na lingvo, aperis subite en nia movado dum la Kongreso de 
K. E. F. okazinta la jaron 1914 en Sant Feliu de Guixols; kaj 
ne kiel simpla kongresano li Ĉeestis nian ĉeffeston esperan- 
tistan, sed kiel poeto gajninta. la Naturan Floron li aperis, 
ĉe l' brako de la tiama Reĝino de la Floraj Ludoj. 

Depost tiam li estis plene altirita al nia agitanta idealo. 
Kursoj kaj kursoj estis lia konstanta okupatiĝo. Kiom da per- 

fektaj esperantistoj eliris el liaj kursgvidadoj. Ni povus diri, 
ke kelkaj miloj da personoj guis liajn gramatikajn klariga- 
dojn, en la daŭro de lia longtempa batalado, ĉe grupoj «Bar- 

celona Stelo», «Nova Sento» kaj dum la radiodissendoj de 

«Radio Barcelona». 
Ne malpli valora estis lia tasko ĉe la literatura kampo. Kvar- 

foje li atingis la Naturan Floron Ĉe niaj konataj Internaciaj 

Floraj Ludoj, krom ankaŭ aliaj poeziaj premioj. Ankaŭ kel- 
kaj tradukoj el la kataluna lingvo pruvas pri lia bonstila, fun- 

damenta esperanto. Vera poeto, fervora literaturamanto, sen- 

laca pioniro estis nia plorata Domenech. 
La 30-an de pasinta aprilo ni akompanis lin al la lasta ri- 

pozo, sentinte fortan Ĉagrenon, antaŭsentantan ke io vivinta 

dekarniĝis el la korpo de nia movado. Ni ne trovos vortojn 
esprimantajn nian sinceran kondolencon al la funebranta fa- 

milio, nia amiko Jaume Grau Casas, lia bofilo, bone in- 

terpretos niajn embarasitajn vortojn pro emocio, kaj bonvolos 

ilin transdoni al la senkonsolaj vidvino kaj gefiloj. 

EDCA 

  

Korekto 

En nia lasta numero, en la artikolo «Pri la lernolibro «Curs 

Complet d'Esperanto», aperis la jena teksto: «Mi oftege kon- 

sultis la esperantan -katalunan vortaron de Frederic Pujula, 

hodiaŭ ne tute bonan.» 
Tio, kompreneble, estas eraro. Ĝi devis teksti: «Mi oftege 

konsultis la esperantan-katalunan vortaron de Frederic Pujula, 

hodiaŭ ne tute kompletan, sed ĉiutempe tu- 
te bonan». 
  

Impremta uLa Renaixenca», Kucid,13 - Barcelona
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VIN KATALUNA 
ESPERANTO -KONGRESO 
La esperantistoj, kiuj par- 

toprenis unu. post la alia la 

ANRES diversajn Kongresojn de K. 
Ve XVIN KATALUNA ESPERANTO-KONGRESO E. F. povas konstati, ke 

XVII INTERNACIAJ FLORAJ LUDOJ a 24 ; MAJO. 1-2 JUNIO 1936 1 ĉiu nova Kongreso superas 
a Kon- 

TTT] moj 

: = la antaŭajn. N 
greso en Manresa postlasis grandan optimismon ĉe ĉiuj parto- 

prenintoj kaj en vero oni demandas al si, kial kelkaj esperan- 

tistoj obstinas fermi la okulojn antaŭ la kreskanta forto de nia: 

landa organizo, kies Kongresoj tiel klare prezentas la konstan- 

tan progreson de nia enlanda movado. Nia XVIII venkis fa- 
cile la diversajn barojn, kiujn starigis antaŭ ĝi la organizantoj 

de alia Kongreso, pri kies rezultato mi povos legi nur blufon, 

se oni ne havos la sincerecon. konfesi, ke la katalunaj esperan- 

tistoj partoprenis nur sian Kongreson kaj ke la aliaj esperantis- 

tistoj en la duoninsulo restis hejme. La leciono povus esti tre 
Kroeo dona. se ĝi sukcesus komprenigi, ke K. E. F. estas la 

landa asocio en Katalunujo kaj ke sen -ĝia kunlaboro oni ne 
povas entrepreni certajn agadojn. Ni timas tamen, ke la lecio- 
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non oni me lernos. Ĝi estas facila, sed ne en ĉiu kaĝo estas 
saĝo. 

Manresa akceptis la kongresanojn kun larĝe malfermitaj 
brakoj. La tuta urbo rigardis kun simpatio la Kongreson, kiun. 
oni opiniis granda honoro. La vasta propagando disvolvita de 
la O. K. per la gazetaro kaj precipe per la loka radiostacio es- 
tis tre efika. Ciuj loĝantoj komentariis la belan feston kaj 
ĉiuj konversacioj temis pri la alta signifo de esperanto. 

Antaŭ la sidejo de «Bela Espero» la gekongresanoj kolekti- 
ĝis je la fiksita horo. Ne malpli ol 250 gesamideanoj ricevas 
la belan kongresinsignon, kiu konsistas el granda verda stelo el 

celuloido kun la blazono de la urbo kaj surskribo pri la Kon- 
greso. Kun flagrantaj standardoj la kongresanaro sin direk- 

tas manifestacie al la Urbdomo, kie okazas la 

  

OFICIALA AKCEPTO 

La granda Gefĉambro de la Urbodomo estas premplena kaj 

kelkaj esperantistoj devas resti en apudaj Ĉambroj. La urbes- 

tro, Sro. Francesc Marcet, kiu havas apud si ĉe la prezido kel- 
kajn. konsilistojn, alparolas la gekongresanojn kaj esprimas sian 
emocion pro la granda Ĉeesto de batalantoj de la. lingvo inter- 
nacia, kiun li Ĉiam rigardis kun simpatio. Li ĝojas, ke li po- 
vas partopreni tian feston, kio estas kvazaŭ oazo en la kons- 

tanta, kelkfoje malagrabla batalo de la politiko, en kiu disvol- 
viĝas la vivo de la gvidantoj de la urbo. Li dankas la esperan- 

tistojn, kiuj bonvolis elekti lian urbon por sia Kongreso kaj de- 

klaras ke kiel li mem Ĉiuj manresanoj estas pretaj scrvi la Ĝa- 

tindajn honorgastojn, al kiuj li esprimas la plej koran bon- 

venon. 
Post dankaplaŭdado de Ĉiuj ĉeestantoj, Sro. S. Alberic, nia 

prezidanto, eldiras kelkajn vortojn de danko kaj faras skizon 
pri la celo de esperanto kaj pri ĝia taŭgeco en la rilatoj de di- 

verslingvaj popoloj kaj homoj, precipe kiam temas pri humili- 
taj lingvoj, kiuj per esperanto povas stari. fiere sur la sama ŝtu- 
po de ĉiuj ceteraj lingvoj. 

La urbestro ree dankas kaj proponinte la ĉambron por la 
kunvenoj de la Kongreso forlasas la salonon kun siaj konsilis- 

toj. Post tio komenciĝas la 

  

   

  

MALFERMA KUNSIDO 

La prezidanto de K. E. F. kun la membroj de la komitato    
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kaj Sro. Antoni Muset, prezidanto de la O. K. sidiĝas ĉe la, 
(prezida tablo. 

Sro. 5. Alberic faras la malferman paroladon: Li komencas 
rememorante, ke antaŭ unu jaro ni renkontiĝis en unu el la plej 
historioplenaj urboj de nia lando kaj ke tiam. ni ĝuis la plej be- 

lajn tagojn de nia esperantista vivo. Nia lastjara Kongreso en. 
Ripoll — li diras — transiris al la pagoj de nia historio kun 
la plej rimarkindaj reliefoj. Hodiau ni kunvenas en ne malpli 
interesa kaj grava urbo kaj ĉiuj ŝajnoj antaŭvidigas novan. suk- 
ceson. de nia movado kaj de mia kara K. E. F. kiu en la daŭro 
de sia longa batalado por la lingvo internacia, tiom da belaj 
kaj sukcesaj entreprenoj efektivigis. Mi salutas vin plej kore 
kaj kun la plej granda emocio, plena de ĝojo kaj espero. Mi 
esprimas al vi bonvenon de samideana amikeco kaj diras al vi: 
“Ni venis al Manresa ne por la amuzoj, kiujn tiel lerte kunmetis. 
la O. K., la laborema esperantista grupo «Bela Espero», sed 

precipe mi venis al la XVIII kun la firma decido labori frukto- 
done por nia afero, atente pristudi niajn problemojn kaj dili- 
gente priatenti la diversajn aspektojn de nia movado. Nia Kon- 

greso estus bedaŭrinda foruzo de niaj energioj, 'se la tuta tas- 
ko de niaj kunsidoj konsistus el belaj paroladoj, agrablaj amu- 
zaj festoj kaj ekskursoj. Tiu parto de niaj kongresoj estas in- 
teresa kaj subteninda, sed ni starigu unuavicen la interesojn de 
nia movado kaj tio estu la kerno de nia tuta laboro. 

La parolanto aludas la situacion de U. E. Al. kaj priskribas 
la bedaŭrindan batalon inter la diversaj tendencoj. Li esprimas 
la esperon, ke post kelka tempo la afero estos en ordo kaj la. 
internacia organizo funkcios normale. La prezidanto dediĉas 
kelkajn paragrafojn al la karmemora Kreuz, kiu havis Ĉiam 
ĝustan koncepton pri la kataluna esperanto-movado. Aludante 
la tutmondan kaoson li diras: Mi ne povas diri, ĉu la krizo pe- 
zanta sur mia organizo estas trenata de tiu pli generala krizo, 
kiu tenas la mondon en konstanta malekvilibro kaj Ĉiuj mora- 
raj fortoj submetiĝas al la premado de materiaj postuloj, kiuj 
neniigas la idealojn kaj faras la homojn simplaj figuretoj de 
ŝakludo, dum kiu ili estas puŝataj en divarsajn direktojn laŭ la 
postuloj de la reguloj. Sekvas analizo pri la kataluna esperan- 
to-movado kaj studo pri la psikologio de la katalunoj kaj li el- 
tiras saĝajn konkludojn pravigantajn la kialon de la individua - 
lismo superreganta multajn agadojn. Li faras varman alvokon 
al komuna agado por eltiri la maksimuman profiton por nia 
afero. 

La prezidanto detale priskribas la sintenadon de K. E. F. 
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rilate al la Kongreso de H. E. A. en Barcelona kaj la kongre- 
sanoj substrekas per aplaŭdoj kelkajn paragrafojn. 

Sro. Alberic finas sian paroladon esprimante plej koran bon- 
venon al ĉiuj gekongresanoj kaj esperante, ke la taskoj de la 
Kongreso estos fruktodonaj. 

La sekretario, Sro. Rafael Gisbert, legas la sekvantajn ali- 
ĝojn: Urbestraroj de Barcelona, Manresa, Vic, Cardona, Ma- 
taro, Badalona, Armentera, Manlleu, Palafrugell, Sta. Colo- 

ma de Queralt, Vilafranca del Penedes, Sabadell, Granollers, 

Girona, Caca de la Selva, Banyoles, Reus, Ripoll, Lleida, Ro- 

ses kaj Vendrell. Societoj: «Flugiloj» el Caca de la Selva, 
«Brava Marbordo», el Roses, «Esperanto-Grupo» el Ripoll, 
«Ateneu Polytechnicum» » el Barcelona, «Atencu Enciclopedic 
Popular» el Barcelona, «Caixa d'Estalvis» el Manresa, «Co- 

operativa Obrera Manresana», «Foment de Turisme» el Man- 
resa, «Orfeo de Sabadell», «Ateneu Cultural» el Cac4 de 
la Selva, «Amics de VArt i de les Lletres» el St. Feliu del Llo- 

bregat kaj «Ateneu de Tarragona». 
Telegramoj kaj salutleteroj: Roma Amperi Rius el Sta. 

Coloma de Queralt, Maria kaj Enriqueta Genis el St. Antoni 
de Vilamajor, Joan Calahorra el Madrid, Manuel Maynar el 

Zaragoza, honora membro de K. E. F., J. Kuadras el Sta. 

Margarida de Montbuy, Jaume Argelich el Agramunt, «Gru- 
po Laborista Esperantista» el Valencia, Enric Aiguadĉ el Reus, 
Narcis Bofill el Palma de Mallorca, Elinjo Pabn el Tartu (Es- 

fonio)), «Literatura Mondo» el Budapest, Louise Brig; 
West Lea (Anglujo), Steiner en la nomo de «Aŭstria Espe- 
ranto-Asocio» kaj loka Kongresa Komitato por la 28-a Uni- 

versala Kongreso de Esperanto en Wien, Emma L.Osmond el 

Ealing (Britujo), Cecil C. Goldsmith, direktoro de «U. E.A.» 

kaj Pierre Petit, konstanta sekretario de «Sociĉtt Francaise 

pour la Propagation de l'Esperanto». : 
La kongresanoj dankas kun entuziasmo ĉiujn aliĝintojn kaj 

ĉiujn afablajn salutintojn. ĝ 
La sekretario klarigas, ke nun l legos la aligojn de tiuj 5o- 

cietoj kaj instancoj, kiuj sendis reprezentanton. al la Kongre- 

so kaj li petas ĉiun reprezentanton veni sur la podion por diri 

kelkajn ĝentilajn vortojn al la gekongresanoj. Tion. faras la. 
sekvantaj: Eduard Capdevila el «Barcelona Stelo» (Barce- 
lona); Joan Oliveres el «Enciklopedia Akademio Espero» 
(Barcelona); Josep Andrevf el «Cooperativa Obrera Manre- 

sa» (Manresa); Pere Estanet el «Juneco Liberpensula» (Mo- 

nistro]); Joaquim Vila el «Girona Espero» (Girona); Tomas 
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Unanue el «Paco kaj Amo» (Barcelona); Joaquim MHute- 
sa el «Aplec Esperanta Grupo» (Sabadell); Ramon Coromi- 

mas el «Esperantista Junularo» (Tlrrassa); Josep Pratdesa- 
ba en la nomo de la Urbestraro de Vic; Jacint Casademunt el 

«Universala Frateco» (Barcelona); Sebastia Chaler el «Lu- 

mon» (Terrassa); Joan Aulina en la nomo de la Urbestraro 

kaj esperantistoj de Banyoles; Jacint Comella el «Esperanta. 
Grupo» (Vic); Josep Banet el «Nova Sento» (Barcclona); 
Jacint Figueras el «Ridio Club Terrassa»; Antoni Marti el „ 
Orfeo de Sabadell; Francesc Guitart kaj Salvador Esvertit el 
«Frateco» (Vendrell); Jaume Grau Casas, en la nomo de 

la Lingva Komitato kaj Anna Galeazzi,~en la nomo de la eks- 

terlandaj esperantistoj. 
La Prezidanto esprimas sian miron, ke la Honora Prezidanto 

de la Kongreso Sro. Ventura Gassol, Konsilisto de Kulturo de 
nia registaro, kiu ankoraŭ antaŭ du tagoj promesis sendi repre- 

zentanton al la Malferma Kunsido kaj sian ĉeeston en la Ferma 
Kunsido, ne bonvolis havigi al la Kongreso la altan reliefon de 

sia Ĝoesto aŭ reprezentanto. Li propomas, ke per telegramo la 
Kongreso esprimu la esperon, ke li estos kun ni morgaŭ Ĉe la 
Ferma Kunsido. 

Post aprobo la prezidanto legas la programon. de la hodiaŭa. 
tago, rekomendas akuratecon kaj fermas la kunsidon je la 11,30. 

  

VIZITO AL LA ARKIVO KAJ MUZEO DE LA URBO 

ĉe la eliro el la ĉambro ĉiu kongresano ricevas riĉe ilustri- 
tan. ekzempleron de «Revista Ilustrada Jorba», kiu enhavas 
bonvenajn vortojn en esperanto kaj diversajn artikolojn pri la 
vivo de la majstro, pri la historio de 'esperanto, pri la espe- 
rantista movado en Manresa, k. t. p. Ni plej kore dankas la 
direkcion de Magazenoj Jorba pro la gentila donaco kaj 
pro la propagando, kiun ĝi bonvolis fari per tiel disvastigita 
TEVUO. 

En la urbodomo mem trovigas la Arkivo kaj Muzeo de la 
Urbo. Sro, Balet gvidas la vizitantojn kaj havigas al ili tre in- 
teresajn informojn pri diversaj tre valoraj dokumentoj kaj ob- 
jektoj, kiujn la urbo tie gardas kun granda amo. 

MALFERMO DE LA EKSPOZICIOJ 

Tagmeze la kongresanaro kolektiĝas antaŭ la tre bela mo- 
derna lernejo «Renaixenca» sur kies fasado pendas granda afi- 
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Ŝo kun surskribo «Kongresejo». En unu el la multaj Ĉambroj 
de la lemejo estas instalita bela esperanto-ekspozicio kun abun» 
da materialo kaj apud ĝi la ekspozicio de akvareloj de nia pio- 
miro Jacint Comella el Vic, kies arto altiras Ĉies atenton kaj 
laŭdojn. En la sama ĉambro Iberia Esperanto-Servo insta- 
lis riĝan standon kun multaj libroj por disvendo. Dum la mal- 
fermo, en kiu partoprenis la urbestro kaj kelkaj konsilistoj, 
oni disdonis al la kongresanoj interesan Kongreslibron 112 pa- 
ĝan kun belaj ilustraĵoj, detaloj pri la plej rimarkindaj monu- 
mentoj de la kongresurbo kaj informoj pri loka movado kaj 
pri la kataluna esperantista organizo. 

    

EKZAMENOJ 

Posttagmeze, je la 3,30, malfermiĝis la ekzamenoj kaj oni 
aljuĝis la diplomon Atesto pri Lernado al Sro. Francesc Ca- 
sanaves kaj al f-ino Manuela Pons. La tribunalo konsistis el 
profesoroj Delfi Dalmau, Jaume Grau Casas kaj Marian Sola. 

UNUA LABORA KUNSIDO 

En la Lerneja Grupo «Renaixenga» de Manresa, la 31-an 
de majo 1936, je la 16-a. Prezidas Sro. Sebastia Alberic kaj 
protokolas Sro. Rafael Gisbert. Ĉeestas 118 gekongresanoj. 

Sro. Alberic klarigas, ke hodiaŭ matene oni ricevis telegra- 

mon adresitan al Sro. Pujula sed tial ke Sro. Pujula alvenis 
post la Malferma Kunsido nur post ĝi mi povis sciigi pri 

Ŝia enhavo, kiu tekstas: «Mi petas reprezentu min ĉe la Mal- 
ferma Kunsido Esperanto- Kongreso kun. entuziasma aliĝo, Ven- 

tura Gassol.» Sro, Alberic invitas Sron. Pujuli kiel oficialan 

reprezentanton de la Konsilisto de Kulturo okupi honoran lokon 

Ĝe la prezida tablo. La kongresanoj stariĝas kaj dediĉas var- 

man aplaŭdon al la reprezentanto de Sro. Gassol. 

La. sekretario legas la protokolon pri la lasta ĝenerala kun- 
sido ordinara kaj la kasisto, Sro. Josep M. Coll, tiun pri la 
financoj. Ambaŭ raportojn oni aprobas. 

Sro. Rafael Gisbert legas la Jaran Raporton al la Kongre- 
so. Resumon pri ĝi ni domas: 

Denove mi havas la honoron legi al vi la Jaran Raporton 
pri nia Federacio, informante vin pri la tasko disvolvita de la. 

Komitato ; tasko, kiun ni konsideras tre modesta, ĉar multo por 
fari estas ankoraŭ en nia movado. Ni nur deziras, ke nia labo-
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ro estu al vi kontentiga, ĉar, kiel ni diris en la lasta raporto, 

ni nur estas viaj mandatplenumantoj. 
Propagando. Al tiu ĉi gravega aspekto de mia movado 

ni dedigis ĉiujn eblecojn niajn. Ĉefe ni nin okupis pri la orga- 
nizo de nia Delegitaro, efika bazo de multfronta disvolvo. Ni 
havas nuntempe Delegitojn en la jenaj lokoj, el kies kunlaboro 

multe ni esperas: Reus, Vilafranca del Penades, Girona, Man- 

resa, Sta. Coloma de Farners, Terrassa, Vendrell, Vic, Ripol, 

Sabadell, Sta. Coloma de Queralt, Vilassar de Mar, Banyo- 

les, Tarragona, Manlleu, Agramunt, Roses, Sta. Margarida de 

Montbui, Puigcerda, St. Antoni de Vilamajor kaj St. Quinti 
de Mediona. 

La propagando per radio meritis grandan atenton. nian. Al 
«Ridio Barcelona» ni proponis organizi dissendon pri turisma 
propagando aŭ pri sciigoj el nia lando, Ni atendas respondon. 
Konsenton partopreni «La mitja hora de l'estudiant» de «Ra- 
dio Barcelona» ni atingis, dank' al la kunlaboro de nia kunso- 
cietano Sro. Esparza. Ni deziras profiti la cirkonstancon, ke 
nia plorata Majstro estis studento, kiam nian belan lingvon 
li kreis, kaj fari radian paroladon, celantan altiri la atenton de 
pluaj studentoj al nia movado. Pri la Kongreso ni faris kvar 
paroladojn per «Radio Barcelona», unu per «Radio Associa- 
ci», kaj sendis paroladojn al aliaj radio-stacioj katalunaj. 

La okazon de la Kongreso ni profitis por fari grandan propa- 
gandon ĉiuflanken. Krom la menciita per radio, ni skribis le- 
terojn al Ĉiuj kultur- kaj sportsocietoj el Katalunujo, invitante 
ilin aliĝi al la Kongreso. A) la plej gravaj el ili ni sendis kon- 
gresafiŝojn por esti fiksataj Ĝe iliaj ejoj. Ankaŭ ni skribis al 
la plej gravaj Urbestraroj el nia lando, petante premiojn por 
la Imtemaciaj Floraj Ludoj kaj aliĝon al la Kongreso. Aro da 
ili aliĝis, kaj sendis premion. 

Pri la enkonduko de esperanto en mediojn bezonamtajn pro- 
fesie la esperantouzon ni zorgis. Kaj ni atingis organizi kur- 
son Ĉe «Ĝenerala Asocio de Asekuraj Kontoristoj», bone sub- 
venciata, kaj gvidata de Lingvokomitatano Sro. Jaume Grau 
Casas. 

Por turisma propagando ni elektis Komitaton, kaj ni deziras, 
ke ĝiaj klopodoj atingu sukcesan rezultaton. 

Al la esperantistaj Grupoj de Barcelona ni sugestis okazigi 
esperantistajn mitingojn; kaj ni proponis al ili nian kunlabo- 
ron por prizorgi la paroladojn kaj kunhelpi la organizon de la 
mitingoj. Bedaŭrinde, Ĉi tiu propagando ne efektiviĝis pro la 
pasiveco de la Grupoj. 
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La ĵurnalaron Ĉiukaze ni utiligis, okaze de organizo de kur- - 
soj, paroladoj, k. t. p. Precipe ni oftigis tiun propagandon dum 

la preparo de la Kongreso. 
Kongresafiŝojn ni fiksigis „Ĉe Fervojstacioj, Postpalaco en! 

Barcelona, Palaco de «La Generalitat», Urbodomo de” Barce- 

lona, kaf Ĝe vendejoj situantaj en ĉefaj lokoj de Barcelona. 
Paroladojn, de ni organizitajn, faris Sroj. Paul von Prabuc- 

ki, Jaume Grau Casas kaj Sebastia Alberic Jofri 
Klarigado de kursoj. — Krom la dirita Ĉe 

de. Asekuraj Kontoristoj, en Barcelona, ni organizis kursojn Ĉe. 
«Institut Naturista Ferrandis», «Paco kaj Amo» kaj «Enci- 
klopedia Akademio Espero», gviditaj de Sroj. Josep Gargan- 
ta, Sebastia Alberic kaj Rafael Gisbert. Sub 'gvido de sinjoro 
Jaume Grau ni organizis leterkurson. Ni havas en preparo 
aliajn. kursojn. 

Eldona ĵako. — La Kataluna ŝlosilo jam „estas verkita de 
nia Prezidanto, Sro. Sebasti Alberic. Por Kataluna Esperan- 
tisto ni propagandis plej intense, celante varbi pluajn abonan- 
tojn, kies nombron mni plialtigis, 

Membraro de K E. F. — Lastan jaron nia Federacio ha- 
vis 320 membrojn, kaj mun ĝi kalkulas 349. Prosperis, do, 

ankaŭ en tiu Ĉi aspekto nia Federacio: 
Sidejo. — «Institut Naturista Ferrandis», en. kies sidejo ni 

estas klarigaŭtaj kurson, havas bonan. centran ejon, eĉ kun be: 
la teatreto. Ni estas pritraktantaj, okazigi Ĉe la dirita sidejo 
de .«Institut Naturista Ferrandis» niajn kunsidojn, “prelegojn, 

festojn, k; 4. p. 
La Esperantistan Librojeston mi okazigis ĉe «Paco kaj 

Amo». 

Subvencio de la Kataluna Registaro. — Ni preparis raporton. 

subskribitan de geesperantistoj, de nia Komitato, kaj de ĵur- 
nalistoj, verkistoj, kuracistoj, desegnistoj, oficialaj kaj priva- 
taj instruistoj, profesoroj, komercfirmoj, kaj aliaj, petante al 
la Kataluna Registaro subvencion kaj Ĉian kunhelpon. -Ĝin ni 
liveros. al la Honora Prezidanto de la Kongreso, Sro. Konsi- 

listo de Kulturo de la Kataluna Registaro, okaze de lia Ĉeesto 

al mia Kongreso, 
Enkonduko de Esperanto en la unuagradajn Lernejojn. — 

Al la Urbestraro de Barcelona ni petis la enkondukon de Es- 

peranto en la unuagradajn lernejojn, kaj proponis laŭleĝajn. 

kaj kapablajn profesorojn el nia Federacio. 
Honora prezidanteco de la Kongreso. — Ni. direktis niajn. 

klopodojn atingi ke nia Kongteso estu ĉi jaron. pli brila kaj 
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altnivela, sub la Honora Prezidanteco de la Konsistilo de Kul- 
turo de la Kataluna Registaro. Niaj klopodoj sukcesis, kaj 
ni havos la honoron admiri la elokventecon kaj ĝui la simpa- . 
tion de Sro. Ventura Gassol, 

HEA. — Grandajn ĝenojn kaj laboron ŝarĝis sur niajn ŝul- 
trojn la malaprobinda agado de la «Hispana Esperanto-Aso- 
cio», pri kio nenion plu ni diras, Ĝar oportune ni poste pritrak- 
tos la aferon. Ni nur devas diri, ke la valoran tempon perditan 
ni estus povintaj dediĉi al pluaj fruktodonaj aferoj. 

Jugantaro de la. Internaciaj Floraj Ludoj. — Pezan laboron» 
ĝi havis sur si. Specialan mencion. meritas la Prezidanto, nia 
eminenta pioniro „kaj verkisto, famkonata ĵurnalisto, Sinjoro 
Fred Pujula Vallĉs, kaj la Sekretario, Sro. Eduard Capdevila. 

Organiza Komitato de la Kongreso. — Vigle, ageme, entu- 
ziasme laboris miaj geamikoj el Manresa. Al ili ni ŝuldas la suk-, 
ceson. de la Kongreso kaj Ĝi tiujn emociajn tagojn, kiujn ni tra- 
vivas. Ili varme propagandis, ĵurnale; radie, k. t. p. Ni devas 
citi la gazeton de firmo «Jorba», dediĉitan al nia afero: efi- 
kega propagandilo. Nia movado Guldeis multon al la bravaj ge- 
kunbatalantoj de la Organiza Komitato. 

Niaj mortintoj. — Kun granda Ĉagreno ni devas konstati: la 
perdon de kelkaj el niaj karaj kaj entuziasmaj samidcanoj, in- 
ter ili nia admirata pioniro Artur Domĉnec, al kiu dediĉis be-' 

lan nekrologian artikolon nia kunkomitatano Sro. Eduard Cap- 
devila. Ripozu pace niaj mortintoj. 

Nia Prezidanto. — La raporton ni ne povas fini ne dediĉanta 
la plej- grandan admiresprimon al nia meritplena Prezidanto, 
Sro. Sebastia Alberic. Lia laborkapablo estas tiel altnivela kiel 
laj meritoj. Kaj, super Ĉio, lia oferemo fatas lin la ideala Pre- 
zidanto. Ke li vivu multajn' jarojn “por la bono de Esperanto 
kaj de nia Federacio. 

La raporto estas aprobita kaj aplaŭdita. 
La sekretario legas pluajn salutojn al la Kongreso. 
Sro. Sebastia Alberic prezentas la presprovojn de la «Ka- 

taluna Slosilo». Pro neglektemo de la presisto ankoraŭ la 
«Slosilo» ne estas presita. 

Pri la verkado de la vortaro kataluna esperanta informas 
Sro. Jaume Grau. Rememorigas Sro. Sebastia Alberic, ke ĝi 
estas tasko efektivigota en longa tempo. 

La Prezidanto informas pri la agado de la Komitato rilate 
al la konduto. de Flispana Espezanto-Asocio. La sinteniĝo de 
la Komitato estas aprobita. : 
“Sro. Rafael Gisbert proponas, ke la pedagogoj kaj lingvis- 
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toj de K. E. F. studu metodojn de instruado por niaj gvidan- 

toj de kursoj, aplikeblaj laŭ la kapablo kaj preparo de tiuj Ĉi, 
konsiderante, ke la necesa nombro da kompetentaj profesoroj 

mankas, kaj ke oni devas profiti ĉiujn entuziasmajn sed ofte ne 

bone preparitajn gvidantojn. Faras interesajn paroladojn pri 

la afero Sroj. Delfi Dalmau, Josep Albagĉs, Jaume Grau, Sa- 
muel Roca, Sebastia Chaler kaj Secbastia Alberic. Laŭ pro- 

pono de Sro. Samuel Roca, oni aprobas, ke Sro. Jaume Grau, 

aŭtoro de la verko «Curs Complet de la llengua internacional 
esperanto» («Kompleta Kurso de lingvo internacia Esperanto»), 
kaj Sro. Delfi Dalmau, aŭtoro de la «Ilustrita Lernolibro de 

Esperanto por Praktika Komenca Kurso», faru prelegojn pri 

la apliko de siaj metodoj. 
Laŭ propono de Sro. Fred. Pujula, oni aprobas respondi te- 

legr la telegramon de Sro. Konsilisto de Kulturo, dankante 

lin, kaj profunde bedaŭrante, ke lia neĉeesto estas pro malsano. 
Fermo je ah. kaj 15 

  

   

  

XVII INTERNACIAJ FLORAJ LUDOJ 

Kun la jam konita tradicio kaj soleno okazis la festo de niaj 
floraj ludoj en la Kazino de Manresa, kies teatro estas la plej 
vasta kaj luksa de “tiu laborema urbo. 

Duonhoron an la komenco de la festo ĉiuj sidlokoj ĉe 
la partero kaj Ceferaĝo estas jam okupitaj, kaj kiam la aŭtori- 
tatuloj kaj ĉiuj membroj de la Juĝantaro aperas sur la scenejo, 
la vasta teatro prez tre interesan aspekton. Oni vidas ko- 
natajn familiojn el Manresa okupantaj la loĝiojn kaj elsta- 
ras la mulmmombreco de fraŭlinoj tra la tuta teatro, kun siaj 
belaj festvestaĵoj. 

Sro. Muset, prezidanto de la organiza kongreskomitato, kiu 

portas la reprezentantecon de la Urbestro, stariĝas kaj diras 
la E. vortojn: Oni komencas la ĵeston. 

La Sekretario de la nunaj Floraj Ludoj, Sro. Eduard Capde- 
vila, stariĝas, kaj en momentoj vere silentaj komencas sian ra- 
porton j ŝ 

Sinjorinoj kaj sinjoroj: 
Grandan emocion mi sentas en tiuj ĉi momentoj, plenplenaj 

de intima kontenteco pro la disradianta ĉarmo de tiu Ĉi festo 
de Poezio kaj belo. Tute kompensita estas la peza tasko de la 
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Sekretario kaj „ceteraj Juĝantoj antaŭ la kuraĝiga rezultato, 
kiu nun montriĝas. 

Ni esprimu sinceran dankemon al la kafalunaj pioniroj, kiuj 
26 jarojn subtenas plej vigle kaj fervore nian ĉefan landan ins- 
titucion KATALUNA ESPERANTISTA FEDERACIO. Nur 
dank'al mia kara K. E. F. okazis 18 naciaj Kongresoj, kaj en 

la kadro de tiuj kunvenoj ĉiam brile kaj sukcese estis organi- 
zitaj la Internaciaj Floraj Ludoj. 

Floraj Ludoj. Kia bela nomo, sinjorinoj kaj sinjoroj. Kiom 
altire ĝi pompas en la Alvoko, komence, en la Verdikto, pos- 
te, kaj fine ĉe la festo mem, antaŭ tiu Ĝi kulturama publiko, 
antaŭ la ri ektindaj aŭtoritatuloj de tiu Ci urbo, kaj sub la 
prezido de la simpatiaj kaj admirindaj fraŭlimoj, kiuj post kel- 
kaj momentoj sidigos en tiu ĉi scenejo. 

Parfumo-Carmo-Belo, Laboro-lntelekto-Fervoro. Jen du 
triptikoj, kiuj harmonie interplektiĝas en la daŭro de tiu ĉi. 
festo. Ses vortoj, kiuj unuope kaj per si mem malmultan valo- 
ron havas, sed kunigitaj kaj enblovitaj de plej alta kaj fordona 
kreemo de la homo, ili starigas tiun ĉi esperantistan monumen- 
ton, jam oficialan, jam famkonatan, jam. plensukcesan: la In- 
ternaciajn Florajn Ludojn. 

Kaj komparu la kontraston de nia festo kun la kruda kaj 
senkompata vivo, kiu floras kaj disetendiĝas ekster la kvar mu- 
soj de tiu ĉi salonc r de tiu ĉi konstruaĵo, kiun 
nun mi volas nomi templo de Poezio, tie, oni ĥaose kreas kaj 

detruas por-kaj kontraŭ la vivo. Sed «en nian templon de Poe- 
zio ni delikate nur portas tiun parton de la ekstera vivo krean- 
tan kaj plialtigantan la homan spiriton: la kulton al la parolo. 
Kaj tio estas en esenco nia festo. Kulto al la parolo, al la in- 
itelekto, al la homa saĝo. 

Gesinjoroj; Mi pensas, ke nun estas jam la momento por ke 
ni malkovru la nomon de la ĉefa laŭreato en tiu Ĝi festo de 
Poezio kaj Belo. Li esta enlaca kataluna pioniro, la meri- 
ta poeto Jaume GRAU C „el Sant Quinti de Mediona. 

Li elektis Regino de niaj Floraj Ludoj belan kaj simpatian 
fraŭlinon naskiĝintan en via gastama urbo. Ni estu pretaj ri- 
verenci Ŝian majestecon kaj kun ĝojplena sento eldiru Sian 
nomon : 

      

    

  

Anna-Maria PUIG VILAJOANA 

La publiko starigas kaj fervore aplaŭdas la elekton de la 
Reĝino de nia festo. Intertempe la ĉeflaŭrcato, Sro. Grau Ca- 
sas, ricevas de la manoj de la Prezidanto de la Floraj Ludoj  
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la belan kaj plenparfuman bukedon, kiu enhavas la Naturan 
Floron. La Poeto, akompanata de kelkaj membroj de la Ju- 
ĝantaro kaj de la aŭtoritatuloj ĉeestantaj nian feston, malsu- 
preniras la ŝtupareton, kiu kunigas la scenejon al la partero 
de la teatro, kaj ili ĉiuj direktas siajn paŝojn al la Hal! de la 
teatro, kie en apuda ĉambro atendas la Regino kun sia Ama 
Kortego la alvenon de la florkronita poeto kaj akompanantoj. 

Post keikaj momentoj kaj sub la agordoj de triumfa marŝo 
aperas ĉe la enirejo de la partero la bela Reĝino ĉe'l brako 
de la poeto kaj sekvata de siaj simpatiaj fraŭlinoj de la Ama 
Kortego. La publiko interrompas tiujn solenajn momentojn per 
forta aplaŭdado, kaj la tuta ama sekvantaro okupas siajn lo- 
kojn sur la scenejo; la Reĝino sian imponan tronon, la fraŭ- 
linoj Maria-Lluisa Guilla, Maria Viadiu, Montserrat Jorba, As- 
sumpci6 Tomas, Conxita Illa kaj Nuri Sellarĉs prenas sidlo- 
kon en apudaj brakseĝoj, rimarkindaj pro ilia eleganteco, kaj 
la Juĝantaro kaj aŭtoritatuloj eksidas en siajn antaŭajn lokojn. 

Post tiuj pompaj movoj, oni facile rimarkis ke kelka emocio 
penetris la korojn de la ĉeestantaro. El la scenejo forte dis- 
radias la tuta aranĝo. La esperantaj flagoj, tapiŝoj, kulisoj, 
k. t. p., ĉio donas elstarantan kadron al la bela grupo de blan- 
kevestitaj fraŭlinoj prezidantaj tiun lteraturan solenaĵon. Ele- 
ganta diademo delikate premas la harojn de la Reĝino, dum 
multekosta kolringo palpebrumas ĉe ŝia kolo kaj la bukedo kun 
la Natura Floro kvazaŭ duonsvene kuŝas inter ŝiaj nudaj bra- 

koj.. 
ibe „fariĝas silento, kaj la sekretario Sro. Capdevila, per 

laŭta voĉo daŭrigas la legadon. de sia raporto. 

ORDINARAJ TEMOJ 

Originalaj tekstoj, I: Poemo Kantanta Amon. 

Premio de Kataluna Esperantista Federacio. 
Dek-tri amaj poemoj grupiĝis por tiu ĉi premio. Nur kvin el 

ili elstaris rimarkinde, sed la tasko aljuĝi la premion estis tute 
glata al la Juĝantaro, ĉar oni premiis sendiskute kaj unuanime 
la Naturan Floron al la verko nro. 73, titolita Familia Poe- 
maro. Kvar senriproĉaj kaj vere inspiritaj sonetoj, en kiuj la 
poeto ĉagrene, estime, ame kaj karese prikantas siajn sentojn 
al la patrino, fratino, edzino kaj filino, la kvar virinoj kiuj la- 
sis profundan sulkon en la koro de nia festata poeto, Sro. Jau- 
me GRAU CASAS, el Sant Quinti de Mediona. 

La laŭreato Sro. Jaume Grau Casas, sur la scenejo, ŝintaŭe-
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FAMILIA POEMARO 

Devizo: «Amo ĉiuspeca». 

AL MIA PATRINO 

Pro via frua morto mi vin NE rememoras, 
mi povas iel diri, ke mi ne konis vin; 
sed tamen tute ofte mi vin funde priploras... 
ĉar vi simile iam priploris ankaŭ min. 

Ne estas kon', memoro, sed vin mi ne ignoras, 
mi sentas en mi ion el via propra sin'; 
perdita lula vorto eĉ nun vibras, sonoras, 

aŭ en silenta vivo mi nur imagis ĝin. 

Min vivo ne dorlotis, vi ankaŭ ĝin ne povis, 
neniam miaj vortoj respondon vian. trovis, 
ne sentis mi karesojn patrinajn, el la kor'; 

sed en momento ĝoja aŭ en moment” Cagrena, 
en. horo plej intima, en horo plej solena, 

vivadas en mi ĉiam, patrin', via memor”. 

AL MIA FRATINO 

Fratino: ankaŭ niaj destinoj estas frataj; 
mi same luktis kontraŭ malver' kaj hipokrit'; 
por ambaŭ ni la vojoj de l' viv” ne esris glataj, 
vivbaroj niaj estis montaroj el granif'. 

Malsano sur ni pezis en horoj senkompataj ; 
sentemo tro viveca kaj troa korekscit' 
akcentis la ĉagrenon de l' baroj renkontataj ; 
la korpo—tro malforta; tro vigla—la spirit. 

Sed ne malhelpas troa pasi', tro da esprimo, 
ĝi ŝprucas el la grandaj profundoj de l'animo, 
el forta personeco, el vigla karakter'. 

Ke la spirite etaj personoj rampu tene 
en Ŝajna sereneco, kviete, senkolere, 
malplenaj, en silento, sen bril' kaj sen fier”, 
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nigas kaj laŭtvoĉe deklamas siajn sonetojn, kunigitajn sub la 
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AL MIA EDZINO 

Hodiau mi plej ĝoje rigardas vin, edzino, 
pensante ke unue vi estis amikin', 

( ; ke poste niajn vivojn kunigis la Destino, 
ke vi de mia kara idar' iĝis patrin'. 

Sed ĉiam por mi restos vi kara fianĉino, 
belega, juna, dolĉa ĝis komplezem' sen fin'; 
vi iutempe estis kaj restas l' amatino : 
amiko, edzo, patro kaj vir”... mi amas vin. 

  

Pro mi suferis vi malĝojon kaj mizeron, 
sed ne memoru nur doloron kaj suferon : 
post malfeliĉa tago, venas feliĉa hor. 

Ni ridas dum mateno, dum. posttagmezo ploras, 

sed dum la tuta tago gefilojn ni adoras, 
kaj nokte ĉiam restas amplena nia kor”. 

AL MIA FILINO 

Mi pleje amas vin, ho ĉarma filineto, 
burĝono nia, revo, espero kaj promes”. 
—Ke vi feliĉe kresku! —flustras patrina peto. 

e, kun via frateto, vi ludadu sen. ĉes' | 

  

Ke malĝojo de l' vivo por vi restu sekreto! 
Ke ne sufoku vin la vivo-malsukces'! 
Ke de viaj gepatroj vi farigu portreto, 
sed vi trovu ĉe l' mondo iom pli da kares'! 

  

La gepatroj por vi ĉiam bonon deziras, 
idante vin kreski, ili sole sopiras 

ke. ĉe vi plenŝanĝigu la fatala destin”. . 515 
   

   

Vi fariĝu sentimaj, eltenemaj, kuraĝaj, 
eĉ en saĝaj momentoj estu iom malsaĝaj 
kaj ne ĉiel klopodu imitadi vi nin. 

JAUME GRAU CASAS 

Longan aplaŭdadon meritas tiu ĉi soneta kvaro, bele dekla- 

mita de nia konata poeto. Kiam fariĝas silento, la Sekretario 

daŭrigas jene sian raporton. 
La unuan mencion meritis sesstrofa versaĵo titolita «La Di-
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= siĝo» ; verko nro. 97, kies aŭtoro estas Sro, Stevan Zivano- 
vic, el Beograd, .Iugoslŝvia. 

Duan mencion oni aljugas al la verko nro. 22, titolita «Hu- 
ra! ŝi amas minl», bela soneto elfluinta el la plumo de ŝinjo- 

ro Martin Strumpfel, el LOmitz, Alemanya. 
Tria mencio estas aljuĝita al la verko nro. tio, titolita «Po- 

tenco de l'Amo», kaj la aŭtoro de tiu ĉi poemo en ok strofoj 
estas Halina Weinstein, el Varsovio, Polonia. 

Kvaran mencion ricevas la verko nro. 78, titolita «Amo Er- 
go Sum», pro amo batanta versaĵo dank'al la plumo de la flua. 
poeto Robert Swietoszewski, el Wyszogrod, Polonia. 

  

Originalaj Tekstoj, II: Ama Verko en Prozo. 

Premio de Kataluna Esperantista Federacio. 
Ok manuskriptoj estis klasifikitaj por tiu Ci premio. Super 

diuj unnanime meritis la premion la verko nro. 13, titolita 
«Kunigitaj por ĉiam». Unu el la plej bonaj originalaĵoj rice- 
vitaj por tiuj ĉi Floraj Ludoj, kies enhavo pruvas pri vera ver- 
kista talento. La aŭtoro estas Sro. Leo Belmont, el Varsovio, 

Polonia. 

Mencion meritas la verko nro. 98, titolita «Siaj Larmoj». 
Aŭtoro: Sro. Stevan Zivanoviĉ, el Beograd, Iugoslavia. 

   

  

Tradukitaj Tekstoj. 

Premio de Kataluna Esperantisia Federacio al la plej ko- 
rekta traduko de la kataluna versaĵo «En la Cruilla», de la 

aŭtoro Josep Carner. 
Kvin tradukoj alvenis de la aludita versaĵo. Nediskuteble 

meritis la premion la verko nro. 1, devizita Denove, kiu en 

formo artisma interpretas la fundon kaj formon de la poemo. 
Ĝian tradukon ni ŝuldas al Sro. Jaume Grau Casas, el St. Quin- 

ti de Mediona. 
En yaloro sekvas la verko nro. 16, davizita «Aŭtuno», kiu 

meritas la unuan mencion kaj aŭtoro estas Fraŭlino Amalia 
Nufiez Dubŭs, el Pamplona. 

Jua mencio estas donita al la verko nro. 16, devizita Rew- 
kontigo, kies aŭtoro estas nia vigla batalanto Sro. Jacint Ĉo- 
mella, el Vic. : 

Premio de Kataluna Esperantista Federacio al la plej korek- 
ta traduko de la kataluna prozaĵo «Traspuament de Llum», 
de la aŭtoro J. Carner, 

Ses katalunoj sendis tradukon de la citita rakonto kaj nur 
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du sukcesis ĉe la tradukado de tiu malfacila peco de Josep 
Carner. 

La premion ricevas la verko nro. 17, devizita Arto, scienco 
kaj libero, kiu trafe transsaltis ĉiujn malfacilaĵojn kaj glate 
interpretas la frazturnojn de la aŭtoro. La sukcesinta tradu- 
kinto estas Sro. Delfi Dalmau Gener, el Barcelona. 

Mencion meritas la verko nro. 30, devizita Rozo Skarlata, 
ne malpli merita ol la antaŭa, sed ne tiom. sukcesinta en du 
aŭ tri momentoj de la tradukado. Ĝia aŭtoro estas Sro. Llufs 
Mimo Espinal, el Sabadell. 

EKSTERORDINARAJ PREMIOJ 

Difinitaj Temoj. 

«Laŭdo al la Kiso», fiksita temo de la premio VII. 
Kvar manuskriptoj originale verkitaj partoprenis tiun ĉi pre- 

mion. ; 
La premion rajte atingis la verko nro. 9, devizita «Versaĵo 

kantanta amon», kiu en soneta formo prikantas kun ama elfluo 
la kison. La aŭtoro estas nia trobadoro Sro. Jaume Grau Ca- 
sas, el Sant Quinti de Mediona. 

Mencion oni aljuĝas al la verko nro. 63, titolita «La Kiso», 
ne tiom. inspirita kie] la antaŭa, sed korekte sbribita de sinjo- 
ro Hector Vermuyten el Antwerpen, Belgica. 

«Esperanto, la plej taŭga disvastigilo de Kristana Doktrin- 
no», fiksita temo de la premio X. 

Tii verkoj alĝustiĝis al tiu ŝi temo, sed nur unu plene sukce- sis altiri la atenton de la Juĝantaro pro ĝia erudicio pritrak- 
tanta la socian signifon de la eklezia juro. La premiita verko 
estas devizita Seriozeco kaj numerita 91. Aŭtoro: Sro. Jacob 
Schmid, el Bern, Suissa. 

Mencion meritas la verko nro. 113, devizita Amu unu la alian. Estas la aŭtoro de tiu ĉi manuskripto, Sro. Ramon Ca- sas, el Manresa. 
«Al la plej bela tradukita Poemo», fiksita temo de la pre- mio XIX. 
Multaj versaĵoj. povis esti grupigitaj por tiu ĉi premio, sed la Juĝantaro elektis kvin aŭ ses, kiuj montris originon de mal- 

facila tradukebleco. El tiuj, fariĝis tuj rimarkinda la verko 
nro, 3, devizita esperis, kiu estas traduko de la enkonduka 
parto de la konata ataluna poemo ATLANTIDO, malfacilega tamen plene sukcesinta laboro, kiun ni Ŝuldas al la sperta plu- 
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mo de nia literaturamanta samideano, Sro. Ramon Prada, el 
Sant Justi de Vallbona. 
„Mencion meritas la verko nro. 32, devizita Viemano, kies 

„enhavo estas traduko de la poemo «La Morto de Tiberio», 
laŭ la germana originalo de Emanuel Geibel, korekte esperan- 
tigita de Sro. Karl Jimel, el Vieno, Aŭstria. 

«Verko priskribanta Katalunan Folkloran Temon», fiksita. 
temo de la premio XXII. 

Meritis la premion, pro ĝia pli korekta kaj gusta priskribo, 
la verko nro. 112, devizita «Vilaĝama moro». Aŭtoro: Sinjo- 

rino Dolors Bassols de Comella, el Vic. 

Mencion oni aljuĝis al la verko nro. I11, devizita L'ermito. 
Estas aŭtoro de tiu ĉi manuskripto, Fraŭlino Montscrrat Cin- 
ca, ankaŭ el Vic. 

    

   
   

      

LIBERVOLAJ TEMOJ 

Ma Originalaj versaĵoj. 

Tridek-unu versaj verkoj pledis por atingo de premioj en 
tiu Ci grupo, sed apenaŭ la triono povis esti konsiderata kiel 
indaj aspirantoj, pro iliaj korekteco, sentoflueco kaj origina- 
leco en la versado, kvankam ĉiuj verkoj enhavis longajn kaj 

'diverstemajn poemojn. 
PREMIO XIV al la verko nro. 18, devizita Mi mem, tre 

kortuŝa soncta triptiko, kiu en profunda formo martelas kel- 
kajn sentojn pri la vivo. Ĝia aŭtoro: Sro. Nikolajs Kurzens, 
el Riga, Letonia. 

Mencio al la verko nro. 82, devizita Vemda gorgo, du mal- 
longaj sed delikatsentaj poemoj de mia juna batalanto, sinjo- 
ro Josep Garganta, el Barcelona. 
PREMIO XI al la verko nro. 59, titolita A/ la Muziko, kiu 

prikantas en bela esprimo la vivplenecon. de la muziko. Estas, 
aŭtoro de tiu bela poemo, Sro. Adalberto Berohm, el Buca- 
reŝtii, Rumania. 
WW: Mencio al la verko nro. 5, titolita A/ Preterpasato, de nia 
konata flandra pioniro, Sro. Jan van Schoor, el Antwerpen, 
Belgica. 
PREMIO XXI al la verko nro. 66, titolita Laboristaj Sone- 

toj, kvar sonetoj bele elfluantaj. Aŭtoro: M. Striimpfel, el 
Losznitz, Saxonia. 

Mencio al la verko nro. 56, devizita Homo restas homo ec 
ne dezirante tion. Aŭtoro: Sro. H. Sazonov, el Moskvo, Rŭssia. 

PREMIO XVI al la verko nro. 26-29, devizita Amanto- 
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Sopiranto, kolekto de 17 poemoj en libera poezio kaj imitan- 
taj la francan skolon de Apollinaire. Aŭtoro de tiuj inspiritaj 
poemoj estas nia 17 a samideanino Vera Gutmann, el Ta- 
llin, Estoni 

  

    

jn meritis la verko nro. 65, de Sro. M. Striimpfel, 

ia, kaj la verko nro. 7, kies aŭtoro estas 
ideanino Martha Vervloet, el Mortsel, Bĉlgica. 

  

Menc 

      

Tradakitaj versaĵoj. 

“PREMIO IX al la verko nro. 20, devizita Kentareto por 
esperanto-instruo al injanoj, dek-du konataj germanaj kantoj 

kun akompano de ktivaj melodioj. Ciuj lerte tradukitaj 
kaj kun bonaj rimoj, ellaboritaj de Sro. Martin Strŭmpfel, el 

LoOsmitz, Alemanya. : 

Wi PREMIO XXV al la verko nro. 25, devizita Dunedin, tradu- 

ko de Edinburch after Flodden de la angla verkisto William 

toun. Ok-silaba longa poemo rakontanta historian militan 

epizodoit en Skotlando, lerte tradukitan de la sperta esperan- 

tistino Louise Briggs, el Leeds, Anglaterra, 

Mencio al la verko nro. 30, devizita Roslino, du tradukoj de 

la anglaj aŭtoroj Sir W alter Scott kaj Charles Kingsley, de 
la sama tradukintino antaŭe citita, Louise Briggs. 
PREMIO XXIX al la verko nro. 36, titolita «La Ĉina Flu- 

10». Okd poemoj d riaj E depost la epoko 7-jar- 

centa antaŭ Kristo ĝis laŭ la kompilo de Hans Be- 
= Tiu ĉi manuskripto KUDE MAS el 132 paĝoj, enhavante 

la fino longan. kaj tre interesan studon pri la Ĉina Hiriko, 
“Tium ĉi kolosan laboron entreprenis nia laborema literatura- 

manto, Sro. Jan van Schoor, el Antwerpen, Belgica. 
ncio al la verko nro. 24, devizita Batalo kaj amo; kelkaj 

poemoj traduk 2 kaj pola lingvoj. Aŭtoro: sinjoro 

W. Hryniewicz, el Stalino-Dofibas, Russia. 
= VI al la verko nro. 79. de vizita Kun verda ste- 

lo kaj rugu koro, ses teksimotivoj por konataj melodioj de 

fam aj germanaj komponistoj. Ni Ŝuldas ilian tradukon al sin- 
joro Karl Vanselow, el Berlin, Alemanya. 

Mencio al la verko nro. 6, devizita Aminto. Traduko de la 
poemo «La Kiskomerco» de la germana aŭtoro Ernst Lang- 
bein. Ĝia tradukinto estas Sro. Jan van Schoor, el Antwerpen, 
Btelgica. 

PREMIO NI al la verko nro. 31, titolita A/ Amatino, de la 
fama greka 
tri versoj s 

  

    
     

          

   

  

    
      

    

     

    

  

ke 

    

  

  

kistino Sappho. Bela poemo kvar-strofa, kun 
aj kaj unu adonisiakaj, vera perlo de la malnova 
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greka literaturo. Bone kaj arte sukcesis ĝia tradukinto, sinjo- 
ro Kaxl Jimel, el Vieno, Austria. 

Mencio al la verko nro. 63, devizita Labore ef constantia. 
Du poemoj de la flandra verkisto Guido Gazelle, tradukitaj 

de Sro. Hector Vermuyten, el Antwerpen, Bĉlgica. A 
PREMIO XIII al la verko nro. 49, devizita «Antaŭen». 

Traduko de poemo de la nederlanda aŭtoro Hilarion Thans. 
Korekte tradukis Sro. Pol. van der Poel, el Mechelen, Ho- 
landa. 

  

Originalaj prozaĵoj. 

Tridek-kvar prozoj originale verkitaj konkursis al la sep 
premioj destinitaj por tiu ĉi grupo. Nur dek-du estis konside- 
rataj kiel bonaj, pro iliaj lingvo-korekteco kaj montro de vi 
kista talento. La restantaj konkursintaj verkoj estis interesaj, 
sed kvankam kelkaj montris verkistan kapablecon, mankis al 
ili la sufiĉa kono de Espcranto por flue interplekti la pemsojn 
tra la argumento de la manuskriptoj. Tamen, ke ili ne restu 

senkuraĝaj por proksimaj konkursoj. 
PREMIO XV al la verko nro. 107, devizita Marysi«. Inte- 
a manuskripto, 70 paĝojn amplesanta, kiu vere pruvas 

la aktoro posedas veran facilecon por entrepreni sukcese ver- 
kadon de longaj romanoj. La lingvo korekte priskribas per 
verkista lerteco travivitajn momentojn ĉe pola urbeto, kie la 
aŭtoro ŝajne estas la poŝtestro. La sukcesinta verkisto de tiu 
ĉi manuskripto estas Sro. Paul von Prabucki, el Miloslaw, Po- 
lonia. 

Mencio al la verko nro. 54, titolita «En ĉambreto de de- 
ĵor-Oficiro» mallonga sceno pri la lasta Granda Milito. Ĝia 
aŭtoro estas Sro. E. K. Drezen, el Moskvo, Russia. 

PREMIO V al la verko nro. 12, titolita «En Labirinto de 

Amo». Tre longa rakonto skribita en formo tre originala, kiu 
vere montras harditan plumon de verkisto. Tiun bonstilan pro- 
zaĵon ni devas danki al la malnova pioniro Sro. Leo Belmont, 
el Varsovio, Polonia. 

Mencio al la verko nro. 45, devizita «Glis», kiu priskri- 
bas viziton faritan al sveda vilaĝo post la Stockholma Kon- 
greso. Aŭtoro: Miss Frances M. Bartholomew, el Letchworth, 
Anglaterra. 

REMIO XII al la verko nro. 35, titolita «La Lego de la 
Severeco». Sceno pri lukto inter aglo kaj vulpo tre detale 
priskribita de ĝia aŭtoro, Sro. Alois Hochreiner, el Franken- 

burg, Austria. 

    

ges 

    

Tre:     
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Mencio al la verko nro. go, devizita «Pseŭdoscienco», kiu 

tre klare konkludas pri la laŭleĝa praktikado de Eŭtanazio kaj 
ĝiaj kontraŭjuraj konsekvencoj. Aŭtoro de tiu ĉi profunda stu- 
do estas Sro. Jacob Schmid, el Bern, Suissa. 
PREMIO IV al la verko nro. 80, devizita «Libera vivo», 

prozaĵo kiu bele rakontas en klara stilo terurajn momentojn 
de malsanulo en febra stato, kiu kondukas lin al simbola kri- 
mo. Aŭtoro de tiu ĉi originala priskribo estas Anna Galeazzi, 
el Varsovio, Polonia. 

PREMIO VI al la verko nro. 74, devizita «Popola saĝo», 
kiu estas interesa studo pri la katalunaj popolkantoj kaj po- 
poldancoj, skribita per senbalasta kaj flua lingvaĵo de ĝia aŭ- 
toro, Sro. Ramon Prada, el Sant Justi de Vallbona. 

PREMIO XVIII al la verko nro. 94, titolita «Pri la Mal- 

juniĝo». Kelkaj penseroj, enblovitaj de trafa konsidero, pri 
la maljuniĝa epoko, esprimitaj per facila stilo de Sro. Jacob 
Schmid, el Bern, Suissa. 

Mencio al la verko nro. 93, devizita «Stranga», mallonga 
studo pri la rilatoj inter superstico kaj scienco, de la sama an- 
taŭe «citata aŭtoro, Sro. Jacob Schmid. 

PREMIO XXVII al la verko nro. 77, titolita «Patrinjo», 
verkita en flua kaj korekta lingvaĵo de nia konata verkistino 
Maria Elworthy-Poscnacr, el Mariaburg-Eeckeren, Belgica. 

PREMIO VIII al la verko nro. 57, devizita «Justeco», Ra- 
konto bele priskribanta non dum kristnaska nokto, dank'al 
la plumo de Sro. Henryk Gielb, Varsovio, Polonia. 

Mencio al la verko nro. 92, devizita «Brava», kaj kiu es- 
tas biografio pri la kardinalo Eŭgeno Pacelli, lerte verkita de 
Sro. Jacob Schmid, el Bern, Suissa. 

  

    

  

Tradukitaj prozaĵoj. 

m PREMIO XX al la verko nro. 34, devizita «Pro flandria ser- 
vanda». Tiu ĉi manuskripto estas plena traduko de tuta roma- 
no el la flandra lingvo, ampleksanta preskaŭ zoo-paĝojn. La 
verko estas modela traduko de la romano Ernest Staas, advo- 
kato, Skizoj kaj Bildoj de la flandra aŭtoro Anton Bergmann, 
kaj entreprenis la kolosan laboron de ĝia tradukado, la senlaca 
“flandra pioniro, Sro. Jan van Schoor, el Antwerpen, Belgica. 

Mencio al la verko nro. 37, devizita «Mili», kiu estas tra- 
duko de Toni Kytes, la Trompeganto de-la angla aŭtoro Tho- 
mas Hardy. Ĝia tradukinto estas Louise Briggs, Leeds, An- 
glaterra. 

PREMIO XXX al la verko nro. 1009, devizita «Sezam mal- 
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fermiĝu». Simila verko kiel la antaŭe premiita, laŭ amplekso 
kaj enhavo, sed ĝi venas el la riĉa hungara literaturo kaj ĝia 

aŭtoro estas la konata Ludoviko Zilahy, kies plaĉa argumento 

kaj bela stilo estis senriproĉe interpretita de ĝia tradukinto, 
Sro. Ladislao Spierer, el Budapest, Hongria. 
PREMIO XVII al la verko nro. 11, devizita «Ankoraŭ unu 

fojon». Flua traduko de la franca verkisto Romain Rolland, 
kies kritika studo pri Wagner, okaze de Siegfried, estas trans- 

plantita en nian lingvon per majstra traduko de nia kataluna 

pioniro, Sro. Marian Sola i Montserrat, el Tarrassa, 
PREMIO XXIV al la verko nro. 44, devizita «Top», kiu 

estas traduko de la nederlanda rakonto Bonŝanco, kies aŭtoro 
estas Top Naeff. Amuza rakonto pri sceno en lernejo, lerte 

tradukita de Martha Vervloet, el Mortsel, Belgica. 
PREMIO XXIII al la verko nro. 104, devizita «Fraksen». 

Traduko de La Murdo-Juĝado de la angla verkisto Charles 
Dickens. Supreflue estos diri ion ajn pri la enhavo de tiu ĉi 
manuskripto, ĉar la aŭtoro mem estas jam. tutmonde konata. 

Flua traduko kiun ni ŝuldas al Sro. G. Badash, el Rotherham, 

Anglaterra. 
PREMIO I al la verko nro. 71, devizita «Manresa». Longa 

kaj bonstila traduko el la kataluna lingvo, laŭ la originalo de 
J. Calzada, kaj kies tradukinto estas Sro. Jaume Herp, el 
Barcelona. : 
PREMIO XXVIII al la verko nro. 15, devizita «Reader of 

reade». Traduko de la rakonto Aventuro kun Ursino, de la 

angla aŭtoro Charles Reade. Bela kaj emociiga sceno dum ĉa- 
sado en arbaro, majstre tradukita de la klera esperantistino 
Louise Briggs el Leeds, Anglaterra. 

PREMIO JI al la verko nro. 6I, devizita «Por», kiu enha- 
vas tradukon de Dolĉa Morto de la kataluna verkisto Joan Puig 
i Ferrater. Sehriproĉe kaj trafe tradukis tiun belan pecon, sin- 
joro Josep Alberich, el Barcelona. 

Mencioj al la verkoj nro. 43, devizo «Fabelmondo pasinta». 
Kelkaj longaj tradukoj el diversaj germanaj aŭtoroj. Tradu- 
kis: Sro. Dro. Wolfgang Bichler, el Graz, Austria, nro. 85, 

midevizo «Orfo kaj hundo». Traduko el la hispana lingvo. Aŭ- 
toro de tiu ĉi traduko: Amalia Nufez Dubŭs, el Pamplona 
(Hispanujo). Verko nro. 86, traduko el la rusa lingvo ellabo- 

rita de Sro. Serej S. Miĥajlov, el Leningrad, Russia. 
I ara per acabar, permeteu-me que digui uns mots en llen- 

gua catalana per a donar les grĉcies a tots vosaltres per ]'aten- 
ci6 i el respecte que heu mostrat en llegir-vos el meu raporti 
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de Secretari d'aquests Jocs Florals Internacionals Esperantis- 
tes, que pel fet d'esser escrit en Esperanto molts de vosaltres: 
no haureu entĉs, pero si haurcu compres l'esperit que els anima. 

La Federacio Esperantista Catalana ha establert el costum 
ŭnic en el camp en que ella batalla, de celebrar en tots els seus 

Congressos nacionals aquest concurs literari saturat de la saba. 
1 de Pessĉncia que ja 1 n el Jocs Florals catalans. 

Pero i com els Jocs Florals catalans abasten els literats 

que parlen i escriuen en la nostra llengua millenĉria, els que 
acabem de celebrar reuneixen en les mateixes ĉmsies de supe- 

racio molts homes separats mŭtuament per milers de quilo- 
metres, parlant dilerents llengues i cultivant religions antago- 
niques. 

   
  

  

  

ssei    

   
  

        

Tots han rebut la merescuda distincio en aquesta festa, tots 
admira set la bellesa que eflueix de la 
Regina i senyoretes la d'Amor que la presideixen, 
tots retran homena d'agraiment a aquesta ciutat, bella en 
situacio, trel per antonomacia i aimadora de la cultu- 
ra per definicio. Es tambĉ aquesta la ciutat que ens ha acollit 

e dit. 

  

   
    

  

lade 

aimorosament, ĉs la vostra ciutat, ĉs Manresa. H    

EDUARD CAPDEVILA I BUIL 

Parolado de la Prezidanto 

Honorinda Reĝino, 
Honorindaj Korteganinoj, 
Sinjorinoj kaj Sinjoroj, 

Ne mia estas la kulpo, se mi nun al vi parolas kaj okupas 
postenon de kie iu ajn el miaj samideanoj povus pli bone ol 
mi pliagrabligi vian a n al mia Festo de la Floraj Ludoj. 

Preferinde estas, ke vi kulpigu neniun. Se tamen vi sentas 
la preman neceson trovi kulpulon, via kolero falu sur la ka- 
pon de ti 3j, ne singardemaj, alfrapigis mian hejmon kaj 
el ĝi mi 

2 

      

   
      

Ĉio aminda en la vivo estas ĉi tie reprezentita per la Reĝi- 
no, per kiu la premiita poeto volis premii nin. ŝi kaj ŝia bela 
Kortego He Amo estas la beleco, la juneco, la optimismo, la 
sunradio kiu de trans buloj venas al ni rememorigi, ke Prin- 
tempo refloras ĉiujare kaj donas al ni kuraĝon por iri la vojon 
gis la jaro sekvanta. 

La Poetoj, kiuj el malproksimaj landoj respondis al la voko 
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de mia turniro, estas la internacia spirito, kiu ĉiam kun pli stre- 
ĉitaj fortoj posedas la homan koron. 

La aŭtoritataj moŝtoj, kiuj nin prezidas, estas miaj ordo kaj 
ordono libere elektitaj, kaj ili reprezentas, fine, en. tiu Gi mo- 
mento kaj post jarcentoj de foresto, tiun nacian volon, sen kiu 
la vera internacia spirito ne estas ebla kaj sen kiu vane ni ce- 
lus senti amon, belecon, junecon kaj optimismon. Kaj la lu“ 
mon. de mia suno. 

Vi, vi estas la popolo, nia popolo, nia ĝardeno de floroj tiel 
diversaj tio estas gia Ĉarmo — kaj. ĉiuj tiel belegaj. 

Sed ne estas rozo sen dornoj, nek ĝardeno sen kardoj, nek 
ĝojo sen doloro, kaj por ke vi ne havu pri la vivo tro mildan: 
ideon. kaj por ke per kontrasto vi pli bone povu admiri ĝiajn 
belajn facetojn, mia rolo Ci tie estas maldolĉigi vian ĉeeston 
per lego de parolado. 

Tamen, mi ne trouzos mian devon Car, ofta ĉeestanto en kun- 

venoj kiel la nuna, mi ĉiam kalkuladis kun paniko la paĝojn, 
kiujn tumis tiuj sinjoroj, kiuj legas de postenoj kiel ĉi tiu 
kaj me ne volus, ke vi pensu pri mi tion, kion pri ili mi pensis. 

Tial ke mi volas allogi vian indulgon, mi tuj diros, por ko- 
menci, ke nun mi rompas tradicion. Laŭ kutimo de niaj Flo- 
raj Ludoj, ĉio devas esti dirita en Esperanto kaj tio estas logi- 
ka pro la plezuro, kiun ni sentas, kiam mi parolas la lingvon. 
internacian kaj pro varbemo: tiun ĉi okazon ni proponas al pu- 
bliko, kiu honoras niajn festojn per sia ĉeesto, kiel evidentan 
pruvon de la efiko de nia helpa lingvo. 

La publiko, tamen, kiu en la komenco aŭskultas scivoleme, 
laciĝas tuj pro tio “ke ĝi ne komprenas kion ĝi aŭdas. Mi ams- 
taiaŭigos tian laciĝ gon per tiu, kiun vi. sentos pripensantĉ pri 

tio, kion al vi mi diros katalune. 
La fremdaj samideanoj, se ili kuragas, povos legi en niaj re- 

vuoj la esperantan tekston de tiu Ci parolado. Vi ne tro multe 
gajnos per la ŝanĝo de lacigo sed se vi ne konsentas kun mi, 
vi povos diri al mi la kialon. 

        

    a 

      

    

     

  

= a 

En tiu ci Poczia festo mi volas fari al la Poetoj la honoron: 
diri, ke ili estas la unuaj, kiuj sentis, komprenis kaj rekonis 
la voĉon. de la vento, la kanton de la birdoj, la zumadon de la 

insektoj, la parfumon, kiu estas la voĉo de la floroj, la pezon 
de la korpoj, kiu estas la universala parolo de la mondoj sen- 

  

   

  

fine grandaj aŭ malgrandaj, de la planedaj sistemoj, kiuj, en 
la nemezurebla dezerto de la atomoj, turniras laŭ rapidecoj  
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senfine grandaj Cirkaŭ senfine malgrandaj centroj de altireco. 
Ili, la Poetoj, antaŭsentis, ke la ideo ne estas apanaĝo nur 

de homo. Kiu povus nei ĝin ĉe la abelo, la formiko, la. bir- 
do, ĉe arboj kaj mineraloj ne falante en la eraro interpreti; 
la Universon laŭ antropomorfismo egoista kaj. fiera ? 

Kiu povus nei, ke ĉio, kio ekzistas, enskribas sian ideon en: 

Tempo kaj Spaco laŭ formo, kiu respondas al tio, kio, ĉe la 

homa. estaĵo, estas la vorto; pento kunliganta Materion kaj 
Spiriton, videbla kaj palpebla «elmontro same de la Ideo kiel 
de la Parolo? 

Ne eligu ni el la ensorĉita regolando de la Poezio kaj ni. ak- 

ceptu tion kiel certa. ; 
Mi volas nur nun diri, ke la triangulo, en kiu moviĝas ĉiaj 

homaj' agoj, celoj kaj idealoj havas kiel pintojn la Ideon, la 
Vorton kaj la Parolon, kiuj estas la triunuo de nia mondo, laŭ 
tri mialsamaj- elmontroj kaj unu sola vera reprezento de la vi- 
vantaj kreitaĵoj. 

lli ne povas disiĝi sen detruigo. Ni me povas koncepti unu 
sen la alia, escepte se ni foriras el la reala vivo kaj eniras en 
la relativecon de la imagaj mondoj. 

Ni, homoj, tamen posedas plie kaj super la aliaj estaĵoj kaj 
kreitaĵoj, por nia bono aŭ por mia malbono, la dian aŭ demo- 

han: povon esti mastroj de niaj ideoj kaj de la iloj elmontri 
ilin. 

Vento audigas sian voĉon. same hodiaŭ kiel antaŭ miloj da 
jarcentoj; trilas birdo kun sama ritmo je la irado de Tempo ; 

la nestoj de formikoj kaj abeloj, la bufaj galerioj, identaj tra, 
la jarcentoj, imperativaj, eksteraj je la fluo de iu ajn evolucio.' 
Ni admiru tamen la Homom, sinjoro kaj mastro de sia Ideo 

— spite ĉiuj tiranoj — kiel li evoluas, kiel ĝi perfektigas siajn. 
sentojn, siajn organizaĵojn, kiel ĝi plialtigas kaj plilarĝigas 
sian indecon. Ni admiru ĝin, astro kaj sinjoro de siaj es- 
primiloj, kiel gi uzas la artojn, superegas, perfektigas kaj stt- 
das ilin, kiel ĝi ordigas kaj analizas la Vorton kaj la Parolon 
— „spite ĉiuj imperialismoj. 

La homa Volo estas, kiu estras. 
La' homo de hodiaŭ ne pensas, ne sentas, ne parolas kiel Ja. 

hieraŭa homo. ? 
Se la Verbo kreis la mondon, la: homo, hodiaŭ, kreas la Pa- 

rolon, kiu kreas univ ersojn. AL ĉiu el siaj eltrovoj ĝi kreas la 
preĉizan vorton. Al sia j novaj'ideoj ĝi donas novan leksikonon. 

Al la nova internacia sento li oferas la internacian lingvon. 

Kiam la scienculoj observadas bestojn, plantojn kaj mine- 

  

   



  

  
La Manresaj aŭtoritatuloj inaŭguras la Esperantan Ekspozicion
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Ekskurso al Cardona: vizito al la fama kastelo 
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ralojn kiel erojn de la Naturo, ili universaligas ilin. per-nomoj 
grekaj aŭ latinaj, internaciaj lingvoj de la senpatrolanda scienco. 

Kiam. en ia nacia lingvo ni parolas pri amo, pri patrino, pri 
beleco, pri tero kaj ĉielo, ni esprimas la idcon pri ĉielo, teroj 
beleco, amo kaj patrinoj de la lando, kies lingvon ni uzas. 

Kiam ni parolas en internacia lingvo, pri la tuta tero, ĉielo, 
amo, kaj :beleco, pri“ciuj patrinoj en. la mondo ni esprimas la. 
ideon. 

Jen kial ni volas, amas, miras kaj admiras la internacian, 
lingvon, kiu ebligas al ni esprimi niajn ideojn kaj ilin subs- 
treki per la universala sento, kiun pri la mondo ni havas— ; kiu 
ebligas al ni altigi nin, superflugi, la landlimojn kaj elmontri 
nian panoraman vidon de la mondo. 

Jen «estas unu el niaj kialoj kaj pravigi oj. Estas multaj aliaj 
pri kiuj mi silentas ĉar mi ne volas vin eltiri el'tiu Ĝi Poezia 
festo, kie la imago rajtas flugi senpeza kaj sen timo, kaj enkon- 
duki vin en. feston de la Utopio: parolante al vi pri internaciaj 
amo kaj frateco. 

El tio ankaŭ konsistas niaj revoj! 
Car, inter.ni mi diros —: sed ne disvastigu la konfidencion 

— ĉiujn fervorajn anojn kaj propagandistojn de la interna- 
cia lingvo doloras iom. la virto kaj la malvirto revi. 

   

  

  

FRED PUJULA 

La prezidanto de la O. K. Sro. Muset, fermas la feston per 
kelkaj vortoj de danko al la multnombra publiko kaj subs- 
trekas la altan signifon de Esperanto en la kulturo de la 
popoloj. La publiko aplaŭdas kun fervoro dum la Reĝgi- 
no kaj ŝiaj korteganinoj. forlasas la festoĉambron. La fes- 
to finigas kun granda entuziasmo kaj la. publiko disiras ko- 
mentariante la belecon de la festo kaj alte taksante la ĉarmon 
de la internacia lingvo, kiun por la unua fojo multaj aŭdis. 

    

OFICIALA FESTENO 

Sub la prezido de la dolĉa Reĝino kaj belaj korteganinoj, 
kiujn akompanis Sro. Fred. Pujula, la poeto Sro. Jaŭme Grau 
Casas, la sekretario Sro. Eduard Capdevila kaj aliaj pioniroj, 
okazis en hotelo St. Domenec la oficiala festeno. Partoprenis 
ĉirkaŭ cent gekongresanoj kaj dum.Ja festeno regis granda ka- 
maradeco.. Je la fino Sro.; Pujula eldiris belan paroladon pri 
sia multjara esperantista vivo, el kiu li citas kelkajn interesajn 
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anekdotojn kaj epizodojn, kiujn la ĉeestantoj aŭskultas kun 
plezuro. Sekvas paroladoj de Sroj. Cases Carb6, Grau, Dal- 

mau, Capdevila kaj aliaj. 

KONCERTO 

Finiĝis la unua kongrestago per koncerto en Orfeo Manresi. 

Profesoroj Josep Duran, Marian Homs kaj Antoni Muset re- 

galis nin per majstre luditaj komponaĵoj, kiujn oni premilsi 
per varmaj aplaŭdoj. 

DUA KONGRESTAGO 1-a de junio. 

La dua kongrestago komenciĝis per kelkaj vizitoj al la plej 
interesaj lokoj de la kongresurbo. La plej multnombra grupa 
vizitis la artoplenan katedralon kaj la Sanktan Kavon. Niaj 
gastigantoj gvidis nin tra la plej rimarkindaj lokoj kaj pris- 
kribis la historion kaj valoron de la vizitataj monumentoj. La, 
gekongesanoj admiris kun plezuro la artajn trezorojn, kiujn 
enhavas la antikva Manresa, kiu ludis tiel altan rolon en la 
historo de Katalunujo. 

DUA LABORKUNSIDO 

Sama loko, la 1-an de junio, je la 11-a h. kaj 30 m. 
La honoran Prezidantecon okupas Sro. Fred. Pujula. Pre- 

zidas Sro. Sebastia Alberic. Protokolas Sro. Rafael Gisbert. 

Partoprenas 115 gekongresanoj. 
La sekretario legas kelkajn telegramojn kaj leterojn. 
Sro. Fred. Pujula legas la sciigon publikitan de «Full Ofi- 

cial». Sro. Prezidanto de Katalunujo akceptis Honoran Pre- 
zidantecon de la Kongreso de H. E. A., kaj petas, ke oni pro- 
tokolu la proteston. Laŭ propono de Sro. Fred. Pujula unua- 
nime oni aprobas telegrafi al Sroj. Prezidanto kaj Konsilisto 
de Kulturo. Oni longe aplaŭdas la tekstojn de la telegnamoj. 

Laŭ propono de Sro. Rafael Gisbert, estas elektata Arta Di- 

rektoro de K. E. F. nia eminenta artisto Sro. Jacint Comella 

kaj oni dediĉas al li, per longa aplaŭdado, la admiron de la 
gekongresanaro pro lia bela ekspozicio de akvareloj kaj oleaj 
pentraĵoj, plene sukcesinta. 

Sro. Samuel Roca proponas telegrafi al la Urbestraro de 
Barcelono pri la petskribo rilatanta al la enkonduko de Es- 
peranto en. la lernejojn, kaj estas aprobita. 
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Sro. Samuel Roca parolas pri sia verko «Catalunya i la 
llengua internacional» ( «Katalunujo kaj la lingvo internacia» ), 
konkursanta la premion «Prat de la Riba», kaj legas la antaŭ- 
parolon. Ankaŭ li parolas pri la eldono de la verko, kaj petas 
la patronadon de K. E. F. Oni aprobas komplezi, laŭeble, 
Sron. Roca. 

Sro. Eduard Capdevila diras, ke gis nun ni okazigis 17. 
Internaciajn Florajn Ludojn, kaj, ke same kiel ni havas la be- 
lan «Katalunan Antologion», ni devus kolekti en libro ĉion. 
rilatantan al tiu grava festo kaj la plej rimarkindajn verkojn 
premiitajn ĝis nun. Aldonas, ke tiu libro estus tre grava, kaj, 
ke por la plej granda sukceso de la projekto oni proponu la 
eldonon al A. E. EB. A. 

Parolas pri la afero Sroj. Comella, Roca, Gili kaj Gisbert. 
Sro. S. Alberic diras, ke la eldonisto povus esti tiu menciita 
de Budapest, sed, ke oni al ili povus proponi, ke la verko estu. 
presata en Katalunujo, ĉar tiel la preskosto estus malpli alta. 
Esta aprobita. 

Laŭ propono de Sro. Gisbert longan aplaŭdadon oni dedi- 
ĉas al la Kongresa Komitato de Manresa pro ĝia laŭdinda 
agado. 

Laŭ propono de Sro. Chaler, oni dediĉas unuminutan. si- 
lenton al niaj mortintoj. 

Oni aprobas daŭrigi la diskuton de proponoj ĉe la ferma 
kunsido. 

Fermo je la 13-a. 

     

LUNĈO 

La organizantoj de la Lunĉo ne supozis, ke tiom multaj 

kongresanoj partoprenos ĝin kaj tial rezultis ke tiu parto de 

la programo ne disvolviĝis kontentige. Multaj partoprenantoj 

ne trovis sidlokon kaj estis devigataj ĉeesti kiel rigardantoj 

. dum la aliaj gaje ricevis siajn porciojn. Malgraŭ cio neniu 
protesto aŭdigis kaj la festo disvolviĝis kontentige. 

FERMA KUNSIDO 

En la Urbodomo. Posttagmeze, je la 16-a. 

Sro. Fred. Pujula okupas la Honoran Prezidantecon. Pre- 

zidas Sro. Sebastia Alberic. Protokolas Sro. Rafael Gisbert. 

La sekretario legas telegramon ĵus ricevitan, kies tekston 

ni tradukas: «Ĝeneralitato de Katalunujo al Sroj. Fred. Puju- 
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la kaj Sebastia Alberic. Tial ke ne estas eble veturi al Man- 
resa, bonvolu reprezenti min en la Kongreso kaj Floraj Ludoj. 
Kredu ke mi sentas grandan seniluziiĝon, ke mi ne povas kun- 

labori en viaj taskoj, kiuj havos tiel altan efikon en la rilatoj 
inter ĉiuj homoj kaj Ĉiuj popoloj. Esprimante miajn bondezi- 
rojn por la triumfo de via idealo vin ĉirkaŭbrakas Ventura 
Gassol. La gekongresanoj .per tondra aplaŭdo dankas la te- 

legramon de la Konsilisto de Kulturo de nia registaro. 
Sro. Peris proponas kiel Kongresurbon por 1937 Terras- 

sa-n. Sro, Chaler, nome de la tieaj gesamideanoj, varme ak- 
ceptas la sugeston, kaj promesas, ke la Kongreso atingos ri- 
markindan reliefon. La gekongresanoj aprobas la proponon. 
Sro. Gili rimarkigas, ke en 1937 Pentekosto. estos en. la tagoj 
16 kaj 17 de majo, kaj ke la Kongreso okazos, do, en la tagoj 
16, 17 kaj 18 de majo. 

Sro. Jaume Grau anoncas sian projekton eldoni volumon kun 
20-25 poemoj de Artur Domĉnec, kaj rekomendas al la Gru- 

oj, ke ili pretigu sin fari mendojn. Li rememorigas la mirin- 
daĵon, ke nia plorata Domĉnec, post 2-3 monatoj eklerni Es- 
peranton, gajnis la naturan floron de la Internaciaj Floraj 
Ludoj. 

Oni pritraktas la elekton de la nova Komitato. La gekongre- 
sanoj proponas tutan reelekton. Kelkaj komitatanoj me povas 
akcepti tiun honoron. Estas unuanime elektita la jena Komi- 
tato: Prezidanto: Sebastia Alberic; Vic-Prezidanto: Joan Gi- 
i; Sekretario: Josep Garganta; Vic-Sekretario: Jacint Ca- 
sademunt; Kasisto: Josep M. Coll; Kalkulisto: Josep Banet. 
Bibliotekisto: Eduard Capdevila; kaj Voĉdonantoj: Josep Al- 
ibagĉs kaj Jaume Herp. 

Sro. Samuel Roca, per bela parolado, liveras al la Honora 

Prezidanto petskribon por la Kataluna Registaro, pri subven- 
cio kaj ĉia kunhelpo. 

Sro. Fred. Pujula, reprezentanto de la Konsilisto de Kul- 
turo, prenas la petskribon, kaj faras belegan paroladon por 
ermi la Kongreson. Liaj ideoj fluas tiel bele tra liaj inspiritaj 

frazoj, ke entuziasma kaj longa aplaŭdado de la gekongresanoj 
montras ĉies admiron. 

Post kelkaj paroloj de la Prezidanto, Sro. S. Alberic, la ge- 
kongresanoj ekeliras kun entuziasmo dezirante ĉeesti la prok- 
siman. Kongreson. 

Fino je la 18-a. 
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LASTAJ EPIZODOJ DE LA DUA KONGRESTAGO 

'Posttagmeze oni daŭrigis la vizitojn al la plej belaj lokoj 

de la kongresurbo kun partopreno de multaj gekongresanoj, 
kiuj povis konstaŭ, ke Manresa estas moderna urbo en kiu re- 
Jiefigas la amo al la kulturo, al la laboro kaj al la arto. 

Vespere, ĵe la sepa, en placo de Om okazis la anoncita dan- 
cado de sardanoj per kiu «Foment de la Sardana» regalis la 
kongresanojn. Ankoraŭ multaj gekongresanoj dancis a kata- 

lunan nacian dancon. La Reĝino kaj korteganinoj de la Floraj 
Ludoj ankaŭ dancis kaj donis al tiu parto de nia programo sian: 
Carmon. kaj altiron. 

Finiĝis la dua kongrestago per la projekcio de interesaj ama- 
toraj filmoj en Centre Excursionista de la Comarca de Bages. 
La gekongresanoj plej multe ŝatis la filmon de nia samideano 
Jaume Herp, kiu prezentis tre dokumentitan raporton pri niaj 
lasta Kongreso en Ripoll. La belaj scenoj de tiu neforgesebla 
Kongreso revivigis la tagojn travivitajn en Ripoll en la lasta 
jaro. 

LASTA KONGRESTAGO 

La ekskurso al Cardona altiris ne malpli ol 60 gekongresa.- 
nojn. La vetero ne volisaliĝi al la ekskurso kaj ĝi trompis nin; 

per ofta pluvo. Ne pro tio la ekskursantoj malkuras giĝis kaj 

la bonhumoro kaj gajeco konstante estis kun ni. En la Urbo- 
domo de Cardona la urbestro kaj la sekretario akceptis nin. 
kun plezuro kaj bonvenaj vortoj al kiuj respondis nia prezi- 
danto kun danko kaj priskribo pri la tasko, kiun efektivigas la 
esperantistoj en la tuta mondo. 

Post la akcepto oni vizitis la antikvan preĝejon de Cardo- 

na kaj la salminejon, tiel faman en la historio de Katalunujo. 
La vetero ankoraŭ volis fuŝi la viziton. Sub la gvido de sin- 

joro Josep Guix ni vizitis la plej rimarkindajn lokojn kaj ni 
povis konstati la mirindan. lertecon de la naturo. 

En Hotelo Comerc okazis komuna tagmanĝo kaj ĉe ĝia fino 
elokvente parolis la prezidanto de la O. K. Sro. Muset, kiu! 
dankis la l kongresanojn kaj esprimis sian. ĝojon, ke Ja. Kongre- 

so tiel bone sukcesis. Sro. Alberic en la nomo de ĉiuj gekon- 

gresanoj dankas la organizintojn de la Kongreso kaj precipe 
Sron. Muset kaj liajn plej proksimajn kunlaborintojn, kies lon- 

ga laboro kaj entuziasmo ebligis la efektivigon de la nunjara 
festo. Sro, Jaume Grau legas improvizitan soneton en katalu- 
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na lingvo, kies versoj trafe respegulas la dolĉecon nia Reĝino. 
Post la manĝo oni vizitis la ruinojn. de la fama kastelo dej 

Cardona kaj post tio la aŭtobusoj rekondukis nin al Manresa. 

ĜIS TERRASSA 

Nun la gekongresanoj disiras. Manpremado, adiaŭado kaj 
bondeziroj. La O, K. akceptas la lastajn. dankesprimojn kaj 
promesas daŭrigi la laboradon por Esperanto por eltiri el la: 
bela rezultato de la Kongreso la maksimuman profiton por nia. 
afero. Adiaŭ, karaj manresanoj. Via gastamo kaj sincera ami- 
keco longe restos en nia koro. Ni ankaŭ promesas konstante 
labori en niaj lokoj por la komuna idealo kaj mi esperas, ke 
en Terrassa ni revidos nin ĉiujn. Vivu Esperanto! 

    

VERDAJ ĈEMIZOJ 

En gazetoj ni legas, ke la svi- 
sa juĝistaro sekvestre retenis U. E. 
A. en Ĝenevo. 

  

La perforto kaj ĉemizoj sukcesas en la mondo. 
Sed pli ol armeoj, kanonoj kaj aviadiloj, eĉ super «barba- 

raj» popoloj (ĝenerale pli honestaj, pli humanaj kaj homaj 

ol la t. n. civilizitaj) — sukcesas la venengasaj bomboj. 

La diktatorecoj kaj ĉemizoj heroas pro siaj kulturaj mur- 
doj. 

E = 

Ne estas mirinde, ke sub tia mondkultura influo ankaŭ ĉe 
ni ekfuncias verdaj legioj kaj verdaj Ĉemizoj... 

e 

Pro la granda idealo por la homaro kaj paco la esperantis- 
toj estas la plej nobla kaj la plej kultura popolo, ec pli ol la 
Ioma... 

  
Kreiĝas dn en mia menso jena genia penso: 

igu la verda armeo kaj en nobla gesto por kulturi kaj 
i la mondon ĝiaj gvidantoj ekgvidu ĝin kontraŭ la bar- 

   



  

KATALUNA ESPERANTISTO 83 

bara mondo, kiu en sia mallumo ankoraŭ ne komprenis la gran- 
dan valoron de la esperanta kulturo... 

kon ok 

  

Kaj mi jam vidas kun tremanta koro kaj radianta gojo, kiel 

dum granda parado en Ĝenevo niaj ankoraŭ de Svisujo nesek- 

vestritaj gvidantoj akceptos heroe sur la sojlo de sendef 

U. E. A. la defilantajn verdajn legiojn post ilia venko... 

  

oko dk de 

istaro 

  

Sed kio okazus — vi povus demandi — se la svisa j 

estus sekvestrinta la kulpajn gvidantojn pro la malbona kaj 

facilanima kontrolado de U: E. A. anstataŭ la restojn de ĝia 
kapitalo ?!... 

S. GRENKAMP 

UNIVERSALA ESPERANTO-ASOCIO 

LA LASTAJ OKAZINTAĴOJ 

  

Esperantistoj sendube bone memoros, ke la vocdonado de 
la delegitoj pri la ŝanĝo de la statuto kaj sekve la translokigo 
de la oficejo montris, ke 80 90 el tiuj, kiuj voĉdonis, aprobis 
la ŝanĝon. Pro tio, ĉiu atendis baldaŭan solvon. de la problemo 

kaj komencon de la vere nec laboro de la centra oficejo. 
Bedaŭrinde la svisaj protestintoj rifuzis akcepti la rezulton, 

kaj ne ĉesigis la leĝan proceson, kiu malhelpas la transloki- 
gon kaj aldonas altajn kostojn. al la jam suferanta budĝeto de 
nia organizo. Por pravigi tiun agon, ili prezentas ses kritikojn: 
— Oni sendis «aerposte» bultenojn al kelkaj malproksimaj lan- 
doj; la cirkulero al la delegitoj estis subskribita de la Prezidan- 
to, sed ne de la Direktoro, k. t. p. Sed la unua kritiko estis, ke 

la Prezidanto ne formale voĉdonigis la Komitaton pri okazi- 
go de la delegita voĉdonado. Tio estas vera, ĉar ekzistis jam 

antaŭe voĉdono de la Komitato por translokigo al Londono. 
Neniu bonvola homo pretendos, ke estis necese revoĉdonigi ĝin 
kaj malŝpari ankoraŭ kelkajn monatojn kun la koncernaj al- 

taj elspezoj por nur «formala» aprobo de la delegita ve 
pri aliigo de la statuto, kiu estas la sekvo de la aprobo jam do- 
nita. Kaj kion tia dua voĉdono de la komitato estus ŝanĝinta 
en la rezultato ? 
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Post la 4a de julio la Prezidanto traktis kun la protestintoj, 
kaj dum la unuaj tagoj de la Viena Kongreso ŝajne estis espe- 
ro pri akordiĝo. Je la 14a de aŭgusto li ricevis leteron de Sin- 
joro Bouvier, kiu malaperigis tiun esperon kaj montris, ke la 
protestintoj estas decidintaj konduki la proceson ĝis la fino. 
Laŭ la kalkulo de la Komitato tiu certe daŭrus minimume sep! 
monatojn, kaj, laŭ la advokato, eĉ pli ol unu jaron. U. E. A. 
ne plu posedas sufiĉe da mono por elteni dum tiom da tempo, 
ĉar intertempe ĝi povus preskaŭ menion fari. La protestintoj 
per leĝa proceso malebligas la funkciadon en Londono, kaj an- 
kaŭ malpermesas, ke la elektita Direktoro laboru en Ĝenevo, 
dirante ke li estis elektita nur por Londono. Fakte, do, tio sig- 
nifas la morton de U. E. A. Pro tio, la komitatanoj en Vieno, 
kun granda bedaŭro, unuanime akceptis la ĉi-kunan rezolucion. 

Post la kongreso la Prezidanto vizitis S-ron. Bouvier, kiu pro- 

mesis paroli kun siaj amikoj, kaj doni respondon. je la fino de 
aŭgusto. La nespondo alvenis, kaj denove montris, ke ili ne 
volas ĉesigi la proceson. 

Tio montras, ke kelkaj malmultaj personoj tute ne volas ak- 
cepti la deziron de la granda plimulto, sed volas devigi la ko- 
mitaton resti en Ĝenevo, kvankam ĝi bone scias, ke tio estas fi- 

nance neebla. La komitatanoj, opiniante ke forta imternacia or- 
ganizo, kiu volas kaj povas labori en la intereso de la movado, 

estas pli grava ol iu nomo, decidis starigi novan organizon sub: 

la nomo «Internacia Esperanto-Ligo». Ili atendas la subtenon. 
de ĉiu Esperantisto, kiu deziras unuecon kaj bonan laboron. 

(El «Esperanto Internacia».) 

  ————— i 

«NIA BATALADO», 100-paĝa ilustrita libro pri Litovujo kaj 

ĝia ĉefurbo Vilnius, estas senpage sendata al ĉiu petanto. 

Skribu al: «Vilniui Vaduoti S-ga, Kaunas, Litovujo». 

———— 
  

-emta «La Renaixencan, Kucld, rg - Barcelona 
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HALTO SUR LA VOJO 

„“La bedaŭrindaj bataloj, kiuj daŭras en nia lando pro la ia- 
sista ribelo, kiu tiom da sango verŝigas, devigas nin halti sur 
la vojo dum ni atendas la finon de la milito. 

Nia halto por la momento rilatas nur la eldonon de nia ga~ 
zeto. La komitato de K. E. F. pro militaj postuloj estas parte, 
malpliigita: kelkaj komitatanoj estas sur la batalfronto kaj 
aliaj pro la nova ekonomia ordo estas tre okupitaj. Ĝi tamen. 
klopodos daŭre subteni la rilatojn. inter la enlandaj esperantis- 

toj kaj kapti Ĉiun favoran okazon por enkonduki esperanton en 
Ĉiujn mediojn. 

Krom tio, ŝajnas, ke nia publika agado devas adaptiĝi al la. 
nova situacio kaj la senkolora enhavo de nia gazeto devas fariĝi 

pli viva kaj nuntempa. Por tio, kiam la Ĉiutaga vivo fariĝos pli. 
normala kaj kvieta, ni vokos niajn membrojn al eksterordinara 
kunveno kaj tiam. ili montros, kiun vojon devas iri K. E. F. 
Se la federacianoj opinias, ke tiu kunveno devas okazi tuj ne 
atendante tiun normalecon aluditan, tiam ili sin turnu al ni laŭ 
tiu senco kaj ni volonte atentos ilian deziron. Dume ni haltas 
sur la vojo kun la espero, ke en baldaŭa tempo ni povos daŭ- 
rigi la iradon. 

 



BONŜANCO 

Mi sidas pro puno en la plej malantaŭa benko. Unue mi si= 
dis pro puno en la plej antaŭa, tute apud la stableto, ĉar mi 
malantaŭe ŝtelrigardis en mian libron. Sed tiam mi Stelrigar- 
dis antaŭe en la libron de l' instruisto, kiun li ĉe ]” demandado 
pri la leciono, sufiĉe malsaĝe, renversfaligis ĉe l” dikfingroj sur 
sian ventron, tiel ke mi facile povis legi ĉiujn frazojn. renverse, 
„—Reiru! — li diris. 
Tiel mi revenis, kun reirbileto, en la plej malantaŭan benkon. 
Dumvoje, dum mi provis vidigi al Kees Klink kaŝtanojn en 

mia bluzo, vi povis nombri la tuberojn sur mia korpo, mi per- 
dis tri el ili, kiuj rulfalis kun granda bruo ĝis sub la forno... li 

La instruisto estis jam kolera kaj iĝis ankoraŭ pli kolera, 
kiam Kees laŭte rikanis: «Nun ili fritas». 

Tiam mi, ne Kees, denove ricevis admonon. Mi opiniis, ke 
ĉi tio ne estis justa kaj mi bedaŭris la kaŝtanojn. 

La instruisto diris: «Mi avertas vinl» Sed ĉi tie malantaŭe . 
mi sidas en sufiĉe sendangera loko. 

Kiam mi metas miajn piedojn sur la sidilon de Pier Roest, 
tio signifas sur la sidilon de la benko sur kiu sidas Piet Roest, 

“kaj puŝas, mi balanciĝas tiel agrable kiel en boateto de vapor- 
karuselo. 

La instruisto plilongigas sin ofte sur siaj piedfingroj sur la 
stableto, por vidi kion mi denove faras, kaj tiam Piet igas sin, 
kiel eble plej larga kaj mi min tre malgranda malantaŭ lia 
dorso. 

Ni havas geografion. Mi nenion scias pri ĝi. Ĉar hieraŭ mi 
kuniris al la teatraĵo «La onklino de Charley», tiel amuza, kaj 
tien mi tamen ne povis kunporti la geografian libron. 

Mi intencis frue ellitiĝi ĉi tiun matenon pro ĝi, sed post bo- 
na pripensado, mi opiniis, ke ĉi tio ne estis postulebla de kna- 
bo de mia aĝo, kiu enlitiĝis la antaŭan vesperon je la dekunua. 
La instruisto ankaŭ estis en la teatro, li ridis tute kiel ordina- 
xa homo, mi povis vidi lian dorson skuiĝanta. Ekster la ler- 
nejo li estas ja agrabla viro, sed. ĉi tie estas kvazaŭ li rampas! 
en alian haŭton. Li vidis min hieraŭ. Mi vetas, ke li demandos 
la lecionon al mi, intence... Jen jam okazas! 

—Rikkers. 
Estas mi. 
—Venu al la karto. 
—Mi petas ?  
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Mi demandas tion por gajni tempon kaj prepari min al la 
malvenko, kiu estas neevitabla. 

La instruisto faras signon per la bastono. Mi formetas miajn 
piedojn de la benko de Piet kaj glitas el la mia. 

Kaj promenante tra la benkostrateto, mi atente rigardas la. 
grandan karton de Sud-Ameriko, por iom alkutimiĝi al tiu ko- 
loŝaĵo. Estas tiel malfeliĉige: el la malproksimo, de mia loko, 
mi povas diferencigi la punktojn, sed tuj kiam mi staras an- 
taŭ ĝi, suprenrigardas al tiu brilanta ebenaĵo, mi estas tute: 
konfuzita, flugas per la bastono laŭ ĉiuj direktoj de norde orien- 
ten, de sude okcidenten, kaj renverse, trans la nepriskribebla, 
miksaĵo de mirinde disĵetitaj literoj, urboj kiel celpunktoj, mon- 
taroj similaj al raŭpoj! Mi montras landlimojn anstataŭ rive- 
rojn kaj riverojn anstataŭ landlimojn, celas ĉiam maltrafe, ne 
povas kompreni la sufloradon, kaj havas nur unu ideon: kiell 
longe ĉi tio ankoraŭ daŭros! 

En Sud-Ameriko mi konas nur unu urbon: Buenos-Ayres, 
tie loĝas kuzo de mi; tio helpas. Mi tiom pensis pri tio, ke mi 
montris Buenos-Ayres, kvankam la instruisto demandis pri 
Bahia-sur la supra duono de la karto, laŭ tio kion mi poste eks- 
ciis. Poste mi devas montri: Kordova. Pri tio mi tute ne havas 
elementan konon, kaj krom tio la malfeliĉaĵon senutile sciigi, 
ke mi ja scias iun en Hispanujo ; kio tute ne interesas la ins- 
truiston en la leciono pri Sud-Ameriko kaj Kees rikane diri- 
gas: «transloĝiĝis.» 

Post kelkaj pli malgravaj. eraroj miaflanke la instruisto kon- 
kludas: «Vi nenion. scias pri ĝi». 

Mi nur povas aprobi tion per deca silento. 
—Venu ĉi tien, por ke mi vidu kion vi scias pri la produktoj. 
Mi alproksimiĝas al la stableto, sed je la malĝusta flanko de 

J” tableto, tiel ke la malfermita libro, en kiu la instruisto ser- 
ĉas kion mi devas scii parkere, ne utilas al mi. 

—Kio venas el Brazilio ? 
Brazilio... kiel konate tiu vorto ŝvebas antaŭ mi. Kie miaŭ- 

dis ĝin... Kiu venis de tie? Denove kuzo ? Ne... tamen paren- 
co ?... Mi memoras: la onklino de Charley! Klare mi ree aŭ- 
das Ŝin diri: 

—Mi venas el Brazilio, de kie venas la simioj... 
—$imioj! — eksplodas triumfe tra mia buŝo el mia sufoki- 

ĝa koro. 
La instruisto serĉas en la libro, kapsignas fine malforte : 
—Ne estas indikite, sed nu... Kio ankoraŭ ? 
La tuta klaso klopodas komprenigi al mi, kio ankoraŭ tie  
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kreskas krom simioj, kaj precize tiu konfuza montrado per la; 
lipoj tiel embarasas min. 

Fine mi sukcesas deĉifri unu vorton el la gimnastikaj ek- 
zercoj de Kees Klink : 

— Kotono — mi diras kun trafa certeco, ĉar mi bone kom- 

prenis. 
—Tio estas bona. Kio ankoraŭ? Rapidu! 
Mia kapo ekturnigas. La flustrado zumas en miaj oreloj., 
—Ne sufloru — malpermesas la instruisto. Mi staras kun, 

okuloj, oreloj, nazo kaj buŝo malfermitaj por kapti ion. 
—Nu Rikkers, kio venas ankoraŭ el Brazilio krom kotono ? 
La tento por fini la aferon ja per la nomado de la sola de mi; 

konata artiklo iĝas tro granda por mi. 
Mi ripetas denove la piece de rĉristance 1 : 
—Kotono. — Kaj finas humile: — Kaj... kaj la onklino de 

Charley. 
Kees Klink, kiu estis en la teatro, laŭte ekridegas. Kelkaj 

aliaj knaboj, kiuj ne tiel rapide kapablas memori la produk- 
ton, stulte kunridas. Piet Roest, samkiel Kees, agrable memo- 
rigataj pri la antaŭa vespero, eksaltas de entuziasmo en sia benko. 

En minimumo da tempo mi estas, laŭlonge de Sud-Ameri- 
ko, el la klaso, aŭdas ankoraŭ la koleran: «Al la direktoro, tuj. 

al la direktoro! », de la instruisto. 
En la malvarmeta koridoro, kun la frapo de la pordo anko- 

raŭ en miaj oreloj, mi malbenas la onklinon de Charley, plus 
la simiojn kaj eĉ la senkulpan kotonon. Kia lando Brazilio! Tute 
ne interesas al mi, kio kreskas tie krom onklinoj. 

Kiel silente estas en la koridoro! Al la direktoro mi nepre ne 

iros. Tiu diris : 
—Rikkers, se vi ĉi tiun monaton ankoraŭ unufoje estos pe= 

lata el kurso, mi malpermesas al vi dum unu semajno la eni- 

ron en la lernejon..: 
Estus nepardonebla stultaĵo, se mi kun tiu verdikto antaŭ 

la okuloj flugus kiel rostita birdo en lian buŝon. Mi ja restas 
ĉi tie. Mi havas ankoraŭ kvar kaŝtanojn en mia bluzo, kaj bri- 
ligos ilin por pasigi la tempon per mia ĉapo, kiu pendas ĉe la 

vesthokaro. Je la dekunua mi ja povas iom eniri tiun. ŝrankon, 
ĝis la instruistoj ŝanĝis de klaso kaj la instruisto de geografio 
sendanĝere preteriris. Poste mi reeniras kvazaŭ Brazilio ne ek- 
zistus en la mondo. = 

La kaŝtanoj belege brilas. Mi blovas mian spiron, sur ilin 

(1) Rezistaĵon )Noto de la tradukintino)
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kaj poste forfrotas ĝin, unue per mia ĉapo kaj poste ankoraŭ 
foje sur mia pantalono. 

Du estas pretaj, tiujn mi ree glitigas en mian, bluzon. ĉi tiu 
estas dika! Hoj! Jen ĝi falas! Jen, jen! la du aliaj ankaŭ... 
rikketik sur la pavimojn... mi rekaptas ilin ! 

Je l ĉielo! jen krakas pordo!... Se estus!... En la ŝran- 
kon... Plene! regimento da kunrulitaj landkartoj, tiuj aĵoj per- 
sekutas min! Sube difektitaj pluvŝirmilujoj, Mi ne povas eni- 

. Kio nun! Jes, mi aŭdas paŝojn... 
ka mia malespero mi saltas malantaŭ la malfermitan ŝrank- 

pordon, premas min al la muro, retenas mian spiron. Mi ŝtel- 
rigardas tra la fendo: estas li! La direktoro! Li iras malra- 
pide kaj legas en kajero. Sed la ŝranko, tute malfermita, kuni 
tiu malordo en si, devas altiri lan atenton. Li haltas apud la 

fenestro. Kiel malfacile mi spiras, mi ekŝvitas... Nun li denove 
daŭrigas sian iradon, notas ion per krajono en la kajero. Nu, 
se li tiel preter la ŝranko... Nun mi ne plu povas vidi lin... 
Sed mi aŭdas... o ve, li serĉas ion en la ŝranko... ĉu mi tenu 
la pordon per la Ŝlosilo... Tiru pli forte ol li, se eble? Ne, 
tion mi ne kurag 

La sekvantan momenton okazis. Mi ne precize povas tion re- 
rakonti. Subite estas hele. Mi fermas la okulojn, atendas. En 
mia mano mi tenas la sole postrestantan kaŝtanon, kiu devas es- 

ti bone stufita tie en la varmo, en la alia mian ĉapon. Mi tre- 
metas, ne, mi tremegas! De l' direktoro mi nur vidas la kru- 
rojn. Sed mi konas lian vizagon parkere, Ĝi estas ronda, kun, 

kiam li estas en bona humoro, komikaj malgrandaj okuletoj, 
kvazaŭ butontruetoj kiam li ridas kaj sulketigas sian nazon, tiel 
ke liaj oraj okulvitroj tremetas. Sed kiam li faras al iu ripro- 
ĉon — severe — tiam ili trarigardas vin. 

Nu, mi restos senmova, mi. ja estas mehelpeble perdita... 
Unu semajno... Kiom panjo ĉagrenos. 

—Ĉu vi staras tie malantaŭe, por ke mi ne vidu vin, Rikkers? 
Lia voĉo sonas malvarmege. 
— Bedaŭrinde por vi, ke mi ĵus devis havi ion el tiu ŝranko. 
— Jes, sinjoro, tre bedaŭrinde. 
—Kial vi tiom timis renkonti min ? 
—ĉar vi diris: se vi ankoraŭ unufoje ĉi tiun monaton estos 

pelata el kurso, vi dum unu semajno... Kaj nun mi esperis, ke 
i... preterirus... sed... mi havis malbonŝancon... 
—EI kia kurso vi denove estas pelita ? : 
—Geografio, sinjoro. : 
—Kial? 
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—Unue... mi hazarde — mi malfermas la manon por vide- 
bligi la rakonton — faligis kaŝtanojn... kaj poste mi ne sciis; 
kio kreskas en Brazilio, krom... kotono. 

—Certe okazis ankoraŭ io pli. Mi deziras la tutan veron, 
Rikkers. 

Mi ja inklinas por rakonti la tutan veron, se mi nur scius 
kiel... La direktoro ne iris al la teatro, do mi devus, por bone 

komprenigi al li la aferon, unue rakonti kiu estis Charley, kiu 

lia onklino, por tiel alveni al Brazilio kaj la simioj kaj la tuta 
historio. 

—Nu? 
Devigite mi do komencas : . 
—Hieraŭ vespere mi iris al la teatro, tre amuza teatraĵo: 

«La onklino de Charley». Charley estis studento, kaj tiu ha- 
vis amikon... tre dikan! Kaj ankaŭ onklinon, kiu devis. viziti 
lin... 

La direktoro atente aŭskultas. 
Sed ŝi ne venis — mi diris, por mallongigi la rakonton. 

—Ĉu tiu onklino iel koncernas vian konduton de ĉi tiu mate- 

no, se ne vi sparu al mi, mi petas, nenecesajn detalojn — petas 

la direktoro, kaj ŝajnas al mi, ke alia sono ol ĵus antaŭe treme- 
tas en lia voco. 

Jes, tie sidas ja la nodo, sinjoro. Nun mi daŭrigos mian 

  

rakonton. — Post nova, profunda ekspiro mi daŭrigas, revi- 
vanta kun en tiaj cirkonstancoj miriga vigleco la agrablan an- 

taŭan vesperon. — Imagu, sinjoro, car la onklino ne venis kaj 

ili nepre volis havi onklinon, tiu studento, tiu dika, surmetis 

maljunulajn vestaĵojn kaj ĉapelon kaj perukon kun kork- 

tiriloj. Kaj li tiam tiel idiote aspektis, tute kiel... — Simio mi 

volis diri, sed retenis tion, ĉar pri simioj en lernejo mi tute ne 

plu volas aŭdi. 
—Mi demandis al vi, Rikkers, kio okazis hodiaŭ matene en 

la geografia kurso, ne hieraŭ en la teatro. 
La direktoro evidente ne jam komprenas la interrilaton ! 

—Pri tio mi tuj parolos. Vidu, tiu onklino, la vera, logis en 

Brazilio, vi ja scias supre en Sud-Ameriko, nu, kaj la geogra- 
fia leciono ci tiun matenon hazarde temis pri Brazilio. — Mi 

nun. sentas, ke mi proksimiĝas al la ĉefa punkto, tie kie mi mem 

eniras la scenejon, kaj sincere dirite mi iom hezitas pro tio. 

Mi eble ankoraŭ povas plilongigi la enkondukon : ; 

—O jes — mi diras komplezeme—, mi tion preskaŭ. forge- 

sis. Ankaŭ du junulinoj vizitis tiujn studentojn, ili estis invia 

tataj por fari plezuron al la onklino, kaj tiam ili ne sufiĉe frue
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povis esti informataj pri ŝia nealveno, ĉu vi komprenas. Kaj 
tiam ili tute ne rimarkis — la stultulinoj, ĉar oni bone povis 
vidi tion—, ke tiu maljunulino estis la dika studento! ... 

—Rikkers, mi demandas al vi je l' lasta fojo: kial vi hodiaŭ 
matene estis pelata el la geografia kurso! 

Mi ne vidas elirejon, Honeste plej longe daŭras. Rapide kaj 
mallaŭte mi balbutas : 

—Tiu studento ja ĉiam ekkriis: mi estas la onklino de Char- 
ley kaj mi venas el Brazilio de kie venas la simioj. Nu, kaj' 
kiam la instruisto demandis hodiaŭ matene kio kreskas tie, mi 
diris tuj, ĉar tion mi sciis almenaŭ: «simioj». Kaj «kotono» 
mi jam diris. Sed ne su jam. La instruisto inistis, kaj mi 
nenion plu povis eltrovi, kaj tiam... fakte por elirigi min, mi 
diris... mi diris... mi nun ja bedaŭras... mi diris: la onklino: 
de Charley... 

Jen, mi ĉion konfesis. Mia kapo pendas preskaŭ sur miaj 
genuoj. Mi ne povas imagi kiel aspektas la vizaĝo de l' di- 
rektoro... 

Daŭras longe. Estas minutoj, estas presite en nia temolibro, 
kiuj similas eternecojn. Tio estas vere aplikebla. Ho, dum unu 
semajno almenaŭ mi ne plu povos eniri la lernejon! 

Subite mi vidas ion nigran kaj blovan soviĝanta antaŭ mi, 
grandan malhelan. supraĵon. 

Kio okazas? Ĉu la lernejo disfalas? Time mi suprenrigar- 
das... Kio estas tio! 

La ŝrankpordo estas denove protekte antaŭ mia malfeliĉa 
persono premita al la muro. Savita mi staras en la malhela 
trianguleto, tute konfuzita... De malantaŭ la pordo, flegme ĉe 
l anguleto, mi neniam cn mia vivo forgesos tion, ekaperas vi- 

zaĝo, freŝa vizaĝo — kvazaŭ ni ambaŭ havis agrablan rendev- 
ueton — kaj, super la oraj okulvitroj, ridas la brilantaj okule- 
toj. Li ridas! Li skuiĝas! Kiel estas eblel Kia bonŝanco! 

—Rikkers — mi aŭdas flustri —, vi kaj mi ne vidis hodiaŭ 

matene unu la alian. 

      

Trad. MARTA VERVLOET 

Top Naefjf (S-ino A. van Rhijn-Naeff) estas bonfama neder- 
landa verkistino, kies romanoj De stille Getuige (La silenta ĉe- 

estanto). De Dochter (La filino), Vĉor de Poort (Antaŭ la 

Pordego) kaj Een Vriendin (Amikino) estas tre ŝatataj pro sia 

Ĉarma kaj sobra stilo. Ŝi ankaŭ verkis tre bonan libron por kna- 

 



    

     92 KATALUNA ESPERANTISTO 

binoj /w den Dop (En la Selo), la teatraĵojn De Genadeslag (La 
fina Bato) kaj Aan Flarden (Disŝirite) kaj estas krom tio kle- 
ra tcatra recenzistino. Ĉi tiu novelo estas ĉerpita el Ŝia novelaro 
Oogst (Rikolto). Top Naeff naskigis en la jaro 1878-a. — (No- 
to de la tradukintino.) 

TRAFLUADO DE LUMO e 

Matenon de marto, mi trajne veturis ĉe la Riviera. Estis tre 
frue. Malfacile helig a cielo estis kovrita. La fruktarbara 
floraro ŝajnis papera. La maron oni vidis oleaspekta. La ne- 
bulo estadis kvazaŭ sorcita sur la montetoj. Malhelajn mie- 
nojn, malviglajn ŝultrojn tra la urbetoj trairantajn, oni vidis. 
Kompatindaj homoj! Estis mateno el tiuj, kiuj haltigas vim, 
kiam vi estas eklavonta vin; vi hatas dum momento, enpen- 
siĝeme, rigarde al la lavkuvo. Kaj ne tial, ke vi ion pensas. Sed 
mankas al vi kuraĝo. La fumaĵo postlasita de vaporŝipo ĉe la 
horizonto daŭre restadis. La fumkolonctoj el olivarbare kaŝa- 
taj farmetoj iute ne disiĝis. Tempaltempe, pepis iu birdo: io- 
mete ĝi pepis kaj poste haltis, dubeme, sur branĉeto. lu vi- 
rino, miksamase vestita, rigardis Ĉ ĉe fenestro. Se vi ŝin rigar- 

dis, Ŝi ne respondemis kaj ne ŝajnigis kaŝeman malsinceran as- 
pekton: Ŝi oscedis. 

Eĉ neniu espero pri klarigo de la peza grizeco Ĉiela. La 
mondo, tedata aŭ kaduka, sendas al gi misterajn alfluojn, 

Al ĝi sin direktis la malvigla fumo de la farmetoj kaj la gran 
dega fajraĵo de la fumo de la Ŝipoj. La nebuloj estis por ĝi 
fortikaj surrokaj subtenoj. Certe grizaj estis, eĉ se subtile, 
la malfreŝa elfluo de la estaĵoj kaj la elspiraĵo de la homoj, 
kiuj maŝinece ellitiĝis, kiel la maro pezece grizis, kaj, surtere; 
cindraspektis la vojetoj. 

Mi ne plu restis en la koridoro de la vagono. Mi ekvolis si- 

di. Sola mi estis en mia apartamento. Mi decidis malteni min, 
iel malsprita, kvazaŭ mi estus en malsanuleja lito. Miaj oku- 
loj fermig Mi pensadis: «Certe okazas, ke ĉiuj aferoj. sen- 

dis siajn Ĉarmojn al riparo aŭ repentro». Kaj venis al mi me- 

moraĵoj de similaj tagoj aŭ de similaj moralaj situacioj. Ta- 
oj, dum kiuj certaj senmortaj versaĵoj ŝajnis al ni sensignifaj. 
Tagoj el nia fianĉado, kiam ni diris: «Ĉu kompreneble ke ni 
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» Tagoj, dum kiuj ni agis laŭ la mekanismo de mia 
vivo en tia sensubtena kaj senesprima sengajeco, kiun foje es- 
tigas la senŝanĝa menuo de pensiono. 

Io, tamen, ŝmiris miajn palpebrojn per ia renovigo. Mi mal- 
fermis la okulojn: la luno ekpuŝis flavan kareson. Denove mi 
alstaris al la koridoro. 

a translokigo! Ĉe la Oriento, iel alte, la ŝtuparo de ob- 

tuzaj nuboj, senmove kuntiritaj, fariĝis ia magia kavo. Ĝia 
enirkadro, ĝia sojlo, ĝia plafono estis el glacioj helaj kaj tra- 
gutantaj. Sed la gutoj estis nur el lumo. Tiuj glacioj akiradis 
pli „kaj pli intense koloron de genista floro. Kaj ju pli ili oru 
migis, des pli ili estis elverŝemaj. Oni komprenis ke interne de 
tiu glacia kavo fajrigis. Tio estis brila fantasmagorio de iu bon- 
= Ariel. Kaj post la unua blindiĝo, mi rigardis ĉirkaŭen de 

. Orumita estis la fumo tel la farmoj, orumita estis la gran- 

dia fajraĵo el la vaporŝipo ĉe la horizonto. La vojetoj estis 
plenaj de stipoj kaj de ŝtonoj, kiuj brilis, la monte-stara me- 
bulo sin kolorigis, la maro estis ormaso, la mienoj de la homoj 
ŝajnis mildaj kaj sekrete pasiaj. La tero, la aeroj, la maro sen- 
dis siajn lumfluojn al la ĉarma kavo. Subite, la folioj moviĝis, 
la urbaj stratoj estis gajaj, la olivarboj ridetis, la preskaŭ ni- 
graj palmb: ranĉoj denove aperis kiel flugiloj. 

Poste, la nubarkurteno ree fermiĝis. La suno, tiun tagon, 
volis nur iom traflui belege e tia trafluo estis eĉ pli ekscita 
ol plena montriĝo. ĝi ne estis mortinta; gi mur re- 
tiriĝis en sian laborejon por prepari la novajn miraklojn de 
printempo. ĉi elprofiladis la dezirojn kaj la esperojn. Ĝi el- 
pretigis la poetojn. Ĝi ellertigis la hirundojn kaj elkalkulis 
kiom da milionoj da rozoj florigus en nur unu tago. 

Oni estis ludinta ridindan rolon. Malvigliĝo ĉiam ludigas 
ridindan rolon. Kiam ni malvigliĝas, ni Ĉiam kredas ke ni laŭ- 
sentas laŭ naturo, laŭ la atmosfero am la historia sorto. Sedi 
fakte la malvigliĝo estas nur en ni. La ŝajna malhelo de la vivo 

estas nur trompilo por plivalorigi la nepran surprizon. Sed la 
trompilo trompas min. Kaj tial estas klasike, ke feliĉo renkon- 
tas nin ĉiam, ke ni stulte mienas. 

      

    

   

        

El la kataluna trad. 

DELFf DALMAU L. K. 

 



      

PRI LA MALJUNIĜO 

Moto, : Certe. 

Se mi povas prezenti al ni la vivon kiel veturilon, tiam ni 
konstatos, ke dum la unua jardeko unu Ĝevalo, dum. la dua du 

cevaloj, dum la tria tri Ĉevaloj tiras nian ĉaron Kaj se ni en 
la kvara jardeko kun kvar Ĉevaloj veturas, tiam la veturado es- 
tas duoble rapida rilate al la periodo antaŭ dudek jaroj, kiam 
ni sopiris pli rapidan troton. Kaj fine ni ne plu kapablas pro- 
krasti la rapidegan galopadon de nia ĉaro, kiu per konstante 

kreskanta rapidemo alportas nin al nia lasta celo. 

    

Se la naskigtagoj estus mejloŝtonoj sur nia vivovojo, ili en 
la lasta periodo de nia vivo tiel malfirme sidus en la tero, ke 
ĉiu rabisto per unu sola movo povus levi ilin kaj mortigi nin 
per la ŝtonoj. Efektive la naskigtagoj komence estas promesoj, 
pli malfrue admonoj kaj fine eĉ minacoj. 

  

Ni eble ne rimarkus ke ni maljuniĝas, se ne la infanoj apud 
ni havus la arogantecon pligrandigi. 

Oa 

La vivo ŝajnas al ni multe tro mallonga por utiligi: la sper- 
tojn, kiujn suferi gi ŝajnas al ni multe tro longa. 

Eee E 

Ju pli maljuna, des pli malgranda la formato de niaj leteroj. 
Bezonante grandajn foliojn por deklari nian amon, oni al aliulo 

povas diri sian opinion sur peceto de papero. 

TO 

La kritikaj jaroj de la viro estas tiam, kiam, la prudento pre- 
zentas la rimesojn, kiujn iam tratis lia pasio. 

E 

Kelkaj homoj neniam muljuniĝas, ĉar ili neniam estis junaj. 

——o=—- 

„Oni ne maljuniĝas laŭ la leĝoj de la kalendaro, sed laŭ la 
legoj de sia animo. 

  

Kiam ni vane povas konservi certan monsumon; kiam post 
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la unuaj perdoj la postuloj al nia malgranda trezoro fariĝas 
konstante pli grandaj kaj pli urĝaj; kiam “fine la pacienco ŝpari. 
nin forlasas kaj ni volonte elspezas kaj eĉ malŝparas la lastajn. 
restaĵojn de „nia havaĵo, unike por forigi la zorgon kaj la ĉa- 
grenon. pro ĝia vancco : tiam. tio estu al ni instruo kaj konsolo 
por tiu malfrua epoko, kiun ni hodiaŭ timas kaj kiun ni iam 
trankvile travivos kiel la lastan restaĵon de havaĵo, per kiu ni, 
kvankam. ĝi estis tre malgranda, klopodis nian porvivon. 

— 

Kiom. ja estus da ĝuoj, se ni ne devus pagi la ekkonojn per 
la spertoj, la vivosaĝecon. per la vivoforto ! 

— 

Tiom longe kiom ni havas ankoraŭ okulon por la belaĵoj de 
la mondo, ni ne movu okulharon vidante la morton ! 

5 ——=Gi = = 

Oni ne povas haltigi la tempon. Sed memorante oni povas 
ĝin denove travivi. 

; ———bQD—— 

Je kvardek jaroj estas preskaŭ tro malfrue — sed je kvindek 
oni facile povas rekomenci. 

o = 

Lasu min fariĝi okdekjara! Mi tiam certe ankoraŭ trovos 
naŭdekjarulon, al kiu mi montros la langon, por ke li diru al 
mi «Bubo»! 

JACOB SCHMID 

BIBLIOGRAFIO 

Kudlago, la malgranda eskimo. De N. yan Hichtum. El 
la holanda lingvo tradukis S. D. Mannoury. Eld. Soc. Espe- 
ranto, Stockholm. 40 pag. Prezo 0'75 sved. kr. 

Jen. libreto por novuloj kaj junuloj, kiun. ili kun gojo kaj 

utilo legos. La simpla, reala rakonto pri la simpatia eskima 

bubo Kudlago vekos nian simpation por li kaj lia popolo. La 

leganto ekscias multon pri la vivado kaj moroj ĉe la eskimoj,
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ni vidas kiel Kudlago ĉasas fokojn kaj ursojn, kiel li kaj lia 
patro konstruas boaton kaj sledon, kiel ili batalas kontraŭ ne- 
ĝo kaj glacio, frosto kaj ŝtormo, sed ankaŭ kiel ili kun siaj 
najbaroj ĝojas kaj festas. 
Tamen — brile la verkisto pentras la amon kiun havas la 

eskimoj al sia, laŭ nia opinio, malagrabla, lando. Kudlago ne 
volas forlasi gin por veturo al pli sudaj landoj, ĉar li ne volas: 
malhavi la ĝojon, kiun donas al li ĉasado, aŭ la frandaĵon, 
KIA reprezentas la graso de ĵus kaptita foko. 

La lingvaĵo estas glata, kaj oni plene povas rekomendi la Ji- 
bron al komencantoj kiel ankaŭ al pli lertaj esperantistoj, kiuj 
deziras sin distri per legado de interesa rakonto. 

La kovrilo prezentas tutpagan originalan bildon de la mal- 
granda Kudlago kaptanta fiŝojn, 

  

L. Sinha: Mindo rigardas Svedlandon. Eld. Soc. Espe- 
ranto, Stockholm. 1. 200 pag. Prezo: bro$. 3775, bind. 

5, —sved. kr. 
Dum la lastaj jaroj oni renkontis en la esperanta gazetaro 

ofte la nomon de Lakshmiswar Sinha. Plej ofte la kronikoj 
rakontis pri liaj sukcesaj prelegoj en Svedlando, sed li vizitis 
ankaŭ aliajn eŭropajn landojn, eĉ Islandon kaj la Feroajn In- 
sulojn. 

S-ro Sinha antaŭ kelkaj jaroj venis Svedlandon por tie stu- 
di svedan slojdon, Hazarde li konatigis kun Esperanto kaj 
lernis ĝin. Per tio li ricevis multajn amikojn svedajn, kaj oni 
petis lin fari antaŭ esperanta publiko prelegojn pri sia interes- 
plena hejmlando. Tion li ankaŭ faris, kaj la famo de la nova 
hinda samideano disvastigis rapide tra la lando. La sekretario 
de la landa asocio organizis prelegvojaĝojn, kaj s-ro Sinha 
kelkfoje traveturis kiel prelegisto la vastan landon. 

Post kelktempa restado en sia hejmlando li denove venis 
Svedlandon, kie li estis plej kore salutata de la esperantistoj. 
Kvankam li volis sin dedici nur al studoj pri la lando kaj pre- 
cipe ĝia slojdo, li devis denove fari prelegvojaĝojn. Antaŭ sia 
reveturo al la he -jmlando en la malproksima oriento li volis es- 
primi sian simpation al Svedlando kaj ĝia popolo. Pro tio li 
nun verkis libron, kiu ricevis la titolon «Hindo rigardas Sved- 
landon». La aŭtoro montras en ĝi, ke li tre bone konas la lan- 
don kaj ĝian popolon. Li ĉiujn provincojn kaj kun gran- 
da amo li priskribas ilian variantan naturbelecon kiel ankaŭ 

la amindajn ecojn de la popolo. Post nelonga enkonduka ĉa- 
pitro kun ĝeneralaj informoj pri Svedlando kaj ĝia ekonomia 
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vivo sekvas Ĉapitroj pri Stockholm kaj lokoj ĉirkaŭ la lago 
Milaren, Gotlando — la estinta reĝino de Balta Maro, Dalar- 
na — la koro de Svedlando, Vermland — la lando de Gosta. 
Berling, Smĉland kun la urbo de alumetoj k. t. p. Li priskri- 
bas vizitojn ĉe fiŝistoj kaj ĉ ponoj, plej nordaj logantoj 
de la lando. En du tre interesaj capitroj la aŭtoro vigle pris- 
kribas la svedan slojdon kaj svedajn morojn kaj kutimojn, 
kiujn li trovis rimarkindaj. 

Antaŭparolon verkis la profesoro ĉe la Universitato en Upp- 
sala Bjorn Collinder. 

La interesan kaj je faktoj tre rican libron. plibeligas ne mal- 
pli ol 128 bildoj. 

La libro de Sinha sendube kaptos la intereson de la esperan- 
tistoj en ĉiuj landoj. Estas maloftaĵo ke orientano tiel serioze 
studas la naturon kaj kulturan. vivon de okcidenta lando, ke li 

poste kapablas verki riĉenhavan libron pri la temo, kaj en la 
historio de la esperanta literaturo tio estas ĝis nun unikaĵo. 

  

Katalogon pri originalaj aŭ tradukitaj verkoj en Esperanto 
eldonis El. Soc. Esperanto, Stockholm. 1. Inter la plej gra- 
vaj verkoj en la katalogo estas Sveda Antologio, Gosta Berling 
(de Selma Lagerl6fj, la nova libro pri Svedlando verkita de 
Lakshmiswar Sinha, k. c. La katalogo estas ricevebla rekte 
de la eldonejo aŭ el la ĉefaj esperantolibrejoj en. diversaj 
landoj. 

Eldonoj de «Sennacieca Asocio Tutmonda» 67, Avenue 
Gambetta, Paris 20: 

«Komunista manifesto», 3-2 eldono. Aŭtoroj: Karlo Marks 

kaj Frederiko Engels. Kun tre aktuala antaŭparolo de la 
konata ekonomiisto Lucien Lora (Revo). La lingvo de l 
tria eldono estas zorge revizita. 
56 paĝoj, formato I2X18 cm. 
Prezo: 3 fr. fr. (plus 1000 por afranko). 

«Juneca Ardo», originala rakonto de N. Bartelmes, kiu pris- 
kribas en romana formo la vivon de du junuloj el la jaroj 
post la mondmilito. Senenaj bildoj alternas kun malsere- 

naj, dum nevolucia fono flagre lumigas la scenejon. 
120 paĝoj, formato 13X19 cm., kun tutpaĝa titolbildo. 
prezo: 7'50 fr. fr. (plus 1099 por afranko). 

«La Laborista Esperanto -movado antaŭ la mondmilito». His- 
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toria skizo de G. P. De Bruin. — Sobra stilo, klara Pprezent- 
maniero, pri temo, kiu devus interesi Ĉiun esperantiston. 

36 paĝoj, formato 14X20 cm. 

Prezo 4. fr. fr. (plus 10999 por afranko). 

«Frateco en la vivpraktiko». — Aŭtoro: Henrieta Roland 
t Holst-v. d. Schalk. Tradukis H. A. Buis el la nederlanda 

lingvo. Prezento de la socia idealo de noble pensanta virino. 
28 paĝoj, formato I1X15 cm. 
Prezo: 1'50 fr. fr, (plus 1094 por afranko). 

A 
EN VOJKRUCIGO 

Mi jam venas el la vivo, 

vi ekiras al la viv.. 
Amikin', mi vin salutas, 

de du vojoj en kruciĝ'. 

Estas via rev” pri ombroj, 
kiuj venos morgaŭ, Ĉu ? 
Mi aliajn ombrojn revas, 
kiuj ne revenos plu. 

Amis min okuloj tiaj, 
kiajn havas ĝuste vi... 
Ĉu ni haltu, nur momenton, 

de du vojoj en kruciĝ' ? 

Kia paco! Ni ĝin spiru. 
Taga lumo flugis for. 
Kiel taŭgas la mallumo 
al la revoj de la kor'! 

En mi brilas la okuloj, 
se jam velkis korpa ĝu”. 
Ni atendu, en silento, 
ĝis aŭdigos dolĉa bru' : 

de folio, por mi, seka, 
kiun vento pelas for; 
de la paso, por vi, milda 
de l amant' de via kor'. 

Josgp CARNER 

El la kataluna trad. JAUME GRAU CASAS



INAŬGURO DE LA IEL-DOMO 

Sabaton posttagmeze, la 12an de decembro, interrompis la 
trankvilecon de la angla kamparo, tridek kilometrojn nord-ok- 
cidente de Londono, la alveno per Ĉiu speco'de veturilo, el ĉiuj 
partoj de Britujo, de sesdeko da Esperantistoj, kunvenintaj por 
la inaŭguro de la nova Esperanto-Domo en Heronsgate, apud 
Rickmansworth, kiu de nun estas la centro de nia tutmonda, 
movado. 

En la administra oficejo de I. E. L., la Prezidanto, sinjoro: 
Louis Bastien, veninta speciale el Parizo por la soleno, prenis 
la parolon por diri le jenajn vortojn : 

«Hodiaŭ ni inaŭguras la domon, kiun donacis grandanimaj 
bonfarantoj. Ili volas resti nekonataj de la Esperantistaro; ni 
respektu ilian deziron. 

» Sed mia unua parolo estu danko al ili, je la nomo de Ĉiuj 
samideanoj. Vi povas konstati, kiel bela, komforta, oportuna. 
estas tiu Ĉi domo, ĉirkaŭata de granda, agrabla ĝardeno. (Tiu 
ilia gesto rekte atingis nian koron, Ĉar ni komprenis, kiu profun- 
da idealo gvidis ilin; ĝi estas la idealo, kiu kuŝas en la koro de 
Ĉiu vera esperantisto, kaj tial nia danko estas duobla : danko pro 
la donacitaĵo, danko pro la sento, kiu instigis ilin. Franca pro- 
verbo diras : «La manicro donaci valoras pli ol la donaco mem» ; 
tial la sento, kiu gvidis ilian geston, tuŝas nin ankoraŭ pli ol la 
gesto mem. Estu certaj, karaj bonfarantoj, ke ni skrupule agos 
laŭ viaj intencoj, kaj ke tiu ĉi domo estos domo de paca, fruk- 
todona laboro por nia komuna idealo, 

»Same kiel animo loĝigas sin en. korpon por komenci vi~ 
von, nia Centra Organizo ricevas loĝejon en Jla momento mem, 
kiam ĝi komencas sian novan vivon. Al tiu logejo ni alportos 
la animon. Ĝi farigos la impulsa centro, kiu unuigos la agadon: 
de Ĉiuj niaj Landaj Asocioj. En tiu ĉi momento, kiam ni kons- 
tatas la nepridubeblajn progresojn, kiujn faras en la publika 
spirito la ideo pri internacia lingvo, tiu komuna impulso fari- 
ĝas pli necesa ol iam ajn. Grandega estas nia tasko. Jam en Pa- 
rizo oni preparas internacian konferencon pri «Esperanto en 
la Moderna Vivo», kiu okazos dum Pentekosto ĉe la Pariza 
Ekspozicio. Tiu konferenco, kiu jam kunigas — kaj kunigos — 
fame konatajn personojn, devos porti multajn fruktojn, se ni 
kapablos ekspluati ĝian atenditan sukceson. Jen unu bela tas- 
ko, kiu sin prezentas al ni; ni trovos multajn aliajn okazojn! 
por labori sur la internacia kampo, kaj tiamaniere nia Cen- 
tra Oficejo, kiu ĝis nun ludis tre modestan rolon, fariĝos vere 
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la animo, la centra movilo, kiu puŝos niajn verdajn trupojn al 
la fina triumfo. t 

» Kiam ni transportis $in de Ĝenevo al Londono, kelkaj ti- 
mis, ke ĝi perdos la spiriton de la fondinto de U. E. A. kaj de; 
la Majstro mem. Tiu spirito ne apartenas al tiu Ĝi aŭ tiu lando; 
ĝi estas komuna propraĵo de ĉiuj Esperantistoj, en kiu ajn lan- 
do ili loĝas. Ĝi povas prosperi en Anglujo tiel bone, kiel aliloke, 
kaj pruvo estas, ke la Brita Asocio farigis unu el niaj plej pros- 
peraj organizoj. Mi estas konvinkita, ke, sub la lerta gvidado 
de nia Ĝenerala Sekretario, s-ro Goldsmith, kiu jam de longe 
montris sian kapablon, nia Centra Oficejo respondos al la ko- 
muna deziro de la Landaj Asocioj. 

» Kuraĝon do, karaj samideanoj, kaj ĉiam antaŭen! Necĉiuj 
povas fari gravan donacon; sed ĉiuj povas dediĉi pli-malpli 
da tempo kaj klopodoj al nia kara afero. Tio estas la plej taŭga 
maniero respondi al la intencoj de niaj donacintoj ! 

»Nova epoko komenciĝas por mia movado; ĝi estu grandio- 
za! En tiu ĉi domo laboru, prosperu kaj venku la Internacia 
Esperanto-Ligo! » 

La Ĉeestantoj, inter kiuj estis la malavaraj donacintoj, eliras 
en la ĝardenon, kie s-ro Bastien hisis la Verdan Standardon, 
esprimante la deziron, ke ĝi ŝvebu tie ĝis la fina triumfo. 

Dankon al la Prezidanto esprimis s-ro G. D. Buchanan, Pre- 

zidanto de B. E. A., kaj post paroladetoj de s-roj Blaise, Oli- 
ver, Robertson kaj Wadham la kunvenintoj esploris la domon 
kaj la ĝardenon, kaj ĝuis teon laŭ la gastama arango de gesin- 
joroj Goldsmith. 

Salutajn telegramojn oni ricevis de diversaj grupoj kaj in~ 
dividuoj kaj leterojn de s-ro E. Malmgren, por la propagan- 
da filio de I. E. L. en Stokholmo, kaj de s-ro Teo Jung por la 
redakcio de la oficialaj gazetoj en Scheveningen. 

    

   

  

  

  

DAŬRIGA VOLUMO DE ENCIKLOPEDIO 
DE ESPERANTO 

Estas plenforte redaktata kaj aperos en la jaro 1938. Por 
posedantoj de la unuaj du volumoj la eldonejo ebligas favor- 
prezan aĜeton al la tria volumo kaj pro tio gi sendis detalan: 
oferton al Ĉiuj el ili. Se iu posedanto ne ricevas tian oferton ĝis 
la 1-a de januaro, bonvolu pri tio skribi rekte al la «Eldonejo 
Literatura Mondo. Budapest, IX». 
  

Impremia «La Renakxenca», Xucid, 13 - Barcelona 

   



Curs Complet de la Llengua 
Auxiliar lnternacional Esperanto 

per Jaume Grau Casas 

„La milloz gzamatico cu catada 

ĉe la lengua „S»pezanto. Bm- 

peeu-ta en) tob elo cieto! 

Preu: 3150 pessetes 

Obzeceu-vo» a la dedaceio de “dataluna Bsperantistoj 

  

= la klopodoj de 

Kataluna Esperan- 
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kartoj kun teksto en 

esperanto. 

Aperis jam serioj de TARRAGONA 

PALMA DE MALLORCA 

BARCELONA 
ELDONITAJ DE LA FAMA ] 

ZERKOWw FEZ K, E. F. povas ilin haviĝi 
A] al vi je tre favoraj prezoj. 

Mendu tuj! 

ERT TETOJ REKT TITO KOSTAN GASTE ET SEKRE EEIGRIEKT 

 



  

ESTATUTS DE LA FEDERACIO ESPERANTISTA CATALANA 

Art. 1. L'agrupacio general d'esperantistes en terres de lengua catalena, es diri 
FEDERACIO ESPERANTISTA CATALANA, i, en esperanto, KATALUNA ESPERAN- 
TISTA FEDERACIO (K. E. F.), 

2. La fiualitat de la Federacio Esperantista Ŭatalana, ĉs la anio d'entitats i 

S erantistes en terres de llengna ĉatalana per a la divu!yaĉio i: propaganda de 
VEsperanto, i, tamb6, Ĉonar compliment als acords i Consells que afectin la collectivitat, 
procedents «dels: Congressos Internacionals o dels nuclis directors de la llenoua del doc- 
tor Zamenhof. 

La Federacio Esperan 
ho permetin, s'adherirA, pe 
ro de Naciaj Societoj». 

La Federacio Esperanlista Catalana estara integrada de membres actius i 

  

      

  

   

    

a Catalana, sempre que les circumstincies economiques li 
gant la quota corresponent, a la «Konstanta Reprezentanta- 

  

protectora. 
Per a la classificacio dels actius, caldra tenir ĉn compte el que se seguncixr 
Els socis actius seran dividits en soĉis coleetius i individuals. 

Nis acti agaran, per mitja de Pentitat Mur i per cadaseun dels»socis que aques- 
ta tingui, una guota de 0,30 ptes. trimestrals. 

Els socis individuals que acreditin pertinyer-a una entitat esperantista, no adherida 
a la Federacio, pagaran solament una quota de 1'20 ptes. anuals. 

Bis socis individuals pagaran una quota de dues pessetes amb cinquanta cĉntimis anyals, 
Els socis protectors (individus o entitats), pagaran una quota de 12 ptes. anuals com 

a minimum (l). 
Art. 4. La Federacio Esperantista Catalana, estarĥ regida per una Junta reno- 

vablo cada any, composta de: President, viee-President, Secretari, vice-Secretari, Ŭai- 

xer, Comptador, Bibliotecari i dos vocals, 
Art. 5. La Junta“de la Federacio Esperantista Catalana convocari, almenys un cop. 

cada- any, si €s possible en diferents localitats, durant la primavera i en dia festiu, els 
Sens associats en Assemblem oon. general, ~en -el qual, preyi Vordre del dia, es 

donara compte als federats dels treballs i gestions fets pel referit Comite Directiu durant 
el temps del seu exercici; sera acordat,.si 6s possible, el Iloc on shaurŝ de celebrar el 

proxim Congres o Assemblen; seran nomenats els individus que hantan de formar parb de la 

Junta per al segŭent exercici i hom discutird les proposicions que hagin estat presenta- 
des $0 dies abans del Dongres o Assembleu, i, si ĉs possible, que hagin estat publicades a 

la revista i incloses en lordro del dia. 
Art. 6. La Junta permotri la constitucio de seecions dintre de la Federacio. 
Aqaestes seccions, que podran ĉsser de carŝeter ben autonom, hanran de regir-se per 

un Reglament interior cn el qual siguin cedits, com' a minimum, dos cirrecs, en els 

corresponents Comites de Beccio, al Comite Directiu de la Federacio. 

Amb .7. Tots els acords de les Assemblees o Congressos setan presos per maĵoria de 

vots dels socis assistents. Les modificacions que puguin ĉsser presentades 2. aquest Regla- 

ment, haŭran d'ĉsser-ho amb Vantelacio degada a fi d"inclonre-les en Vordre del dia i 
estar publicades en la seva totalitat, puix que solament podran esser discutides i estudia- 

des en les Assemblees v Congressos generala. 
V Art. 8. Tots els socis aetius, individuals o coHeetius, tiudran veu i vot en les As- 
Bomblees o Congressos gencrals on assisteixen. 

Art. 9. Aquesta Federacio Esperantista Catalana podri actuar mentre tingni adhe- 
xides dues entitats o 30 membres individuals. En cas de dissoluĉio, previ acord de la Fe- 

deracio Nsperantista Catalana, els fons existents o que resultin de la liquidaci6, passa- 
ran a la «Internacia Centra Komitato de la Msperanto Movado» domiciliada a Ginebra, 

per a la propaganda de IEsperanto. Si aquesta entitat central no existia en els mo- 

ments de la dissolucio, podra, la Junta General de socis, acordar la destinaci6 dels fons i 
obĵectes en existencia. 

Article transitori. La Federacio Esperantista Catalana estara domiciliada a Barce- 

lona, carrer Valencia, 245, entresol. 
Barcelona, 6 d'agost del 1930. 

   

    

     

  

   
     

   

  

    
     

         
  

          

(1). Tots els socis pagaran a mĉs ptes. 125 anuals per la quota d'U. E. A.


