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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.



KATALUNA ESPERANTISTO 9 

—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.  


