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NOVA STELO EN NIA STELARO!

Okaze de la inaŭguro de la Esperanto Grupo en ALAR DEI, REY (Palencia), la divers
provincaj geesperantistoj pozas antaŭ la urbodomo. Legu detalan raporton
de nia sarnideano E. Garcia Diez en la internaj paĝoj.
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A1 ponernos en contacto periodico
con todos los m iem bros de la F ederaciĉn, quiero em pezar dandoles u n a explicacion de n u e stra actitu d al parecer pasiva.
H asta final de julio, despues de haber asistido al Congreso en Barcelona,
no pudim os p rese n tar en este Gobierno Civil, la docum entaciĉn necesaria
p a ra que n u e stra Federacion fu era inscrita en el R egistro de Asociaciones,
ya que hasta entonces no nos fue enviada por nuestro s antecesores valencia.nos. E1 6 de agosto de 1963 quedo
inscrita con el nŭm ero 1.077, y su Directiva oficialm ente aprobada.
Despues, ha habido que pedir permiso p ara la publicacion de Boletin,
n a tu ra lm e n te h a y que p asar por todos
los tram ites que esto lleva consigo y...
queda explicada n u estra ta rd a n za en
ponernos en contacto con todos.
D urante este tiem po hemos recibido
inform aciones de d istintas ĉiudades,
pero algunas de ellas por re su lta r ya
ta n fu era de actu alid ad el Com ite de
Redacciĉn no h a considerado oportuna
su p u b lic a c iĉ n ; agradecem os a todos
su colaboracion y esperam os poder seguir contando con ella.
Tenem os p rep arad o s dos B oletines
m as que sald ran seguidam ente p ara
que, con los ya publicados dentro de
este ano, quede com pleta la colecciĉn
1963, y ya despues, em pezar su publicaciĉn bim ensual rsg u larm en te. Como es norm a, com unicam os que el prĉximo nŭm ero ira contrareem bolso de
la cuota an u al 1963, a los que todavia
no la h ay an pagado.
G racias por v u estra paciencia y prom etem os no ab u sar de ella.
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VALLADOLID (H IS P A N U JO ): La
E speranto-G rupo «FIDO K A J ESPERO» de tiu -ĉi urbo, h avas n ovan flag o n ; ĝi estas silka k aj estas tre bele
brodita. L a publiko povis vidi ĝin en
m ontrofenestro de unu el la plej gravaj vendejoj de la urbo.
La loĝan taro de V alladolid tre bone
la ŭ d is la novan flagon kaj la viglan
E speranto-G rupon.

La enhavo de la artikoloj ei tie publikigitaj ne reprezentas la oficialan opinion
de H. E. F., ekscepte en okazo de oficiala
komuniko; do pri la artikoloj respondecas
la aŭtoroj mem.
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Belajn poŝtkartojn kaj kovertojn pretigis por vi la eldona fako de H.E.F., vide al la
Esperanta Kongreso okazonta en Valencio de la 21“ ĝis la 24“ de julio 1964. l’rezo; postkarto kvin ptjn., la deko. Koverto kvin ptjn. la deko.
Sendu la monon kune kun la mendo al Senretariejo de H.E.F. str. Marina Moreno, 35, 4.°, Zaragoza.
Belaj kaj bonkvalitaj Kristnaskaj kartoj estos je via dispono antau ne longe.
Far, jam nun la mendor.

PLEJ PROFUNDE N I A N A LIZU . . .

“TAMAS” NIA PLEJ DANĜERA MALAMIKO
Nicolas L. Escartin
La h in d a filozofio esprim as p er la sa n sk rita vorto «Tamas», ideon pri inerteco,
nescio k aj m allum o. L aŭ la su b tilaj hindoj «Tam as» m anifestiĝas en la objektiva
mondo kiel inerteco, m allum o, k .t.p .; kaj en la in te rn a n atu ro de la homo' ĝi
aperas kiel senkuraĝo, tim o, m alkonfido, apatio, nescio, m enskonfuzo, m allaboremo k.t.p. V erŝajn e «Tam as» estas la. praorigino de ĉiuj m alfeliĉoj kiuj liberplene
regas nian terglobon.
Inerteco, apatio, nescio k aj ilia kortego de n eg ativ aj kvalitoj estis, kaj d aŭ re
estas, la ĉefaj obstakloj, la k o n stra ŭ sta ra j elem entoj al la enkonduko de ajn a
bono por la Homaro. H istorio atestas p ri kiom da m iskom preno, obstina rezistado, m.alkonfido kaj indiferenteco m ontris la homoj an taŭ aferoj kiuj estis por
ili rek te b o n faraj. Nescio, inerteco, tim o k aj m alkonfido estas la plej rek te danĝeraj m alam ikoj, k aj beda.ŭrinde ank aŭ estas la plej fortaj.
E speranto, kiel u n u el la plej u tilaj periloj p o r la hom arigo de la hom estaĵoj, ne povis atendi pli bonan bonvenon ol siaj b o n faraj an taŭ u lo j. Eĉ hodiaŭ,
kiam la naskiĝanta. intelekto prom esas pli viglan pluiron, m iskom prenoj abundas, obstakloj pavim.as la vojojn kiuj kondukas al realigo, indiferenteco riĉplene
elfloras, k aj kelkfoje eĉ tiu j k iu j plej konscie devus agnoski la fak to n de ĝia neceso, kiuj plej arde devus plupeni por ĝia enkonduko, lace drivas p u ŝatajĵ de la
ventoj de inerteco, apatio, langvoro k aj indiferenteco, aŭ rek te k o n tra ŭ sta ra s
ĝin. M anko de respondecosentoj oftigas m isin terp reto jn k aj nia movado k aj caloj
est.as p rez en ta taj sub falsa kaj erarig a lumo, kio okazigas n e fla ta jn k ritik o jn kaj
prim okojn kiuj tu te ne favoras nin, nek nian movadon.
L aŭ k elkaj n u n te m p aj filozofoj, la hom a am aso ekkom encas nun konkeri
la v eran pensokapablon, sed ĝi, sam kiel ĉiu novnaskita povo, troviĝas ankoraŭ
en la un u a, kvazaŭ infana. stadio. L a senbridaj, pasiplenaj sentoj, la deziroj, la
korbatigaj emocioj, estas o rd in are m ulte pli fo rtaj ol la ĝ erm an ta pensopovo.
Tiel, lila te al ĉio kio postulas ek v ilib ran sintenon, serenan, sen an ta ŭ ju ĝ an k ritikon kaj se n p artian ekzam enon ni ne povas esperi m ulton. P lejp arte, la. kaŭzo
de m u ltaj m iskom prenoj estas la m anko de v era intelekto.
«Tamas», k ara k teriz as la hom an am ason. Ĝ ia su b u laro estas m ondam pleksa,
k aj la sinteno de tiu subularo n e estas ankoraŭ fav o ra por senbara akcepto de
ajna. ne egoismocela bono. Cio kio postulas m ondam pleksan superrigardon, inte lek tan analizon k aj v era n hom am on h av as m alg ran d an ŝancon -fak te neniunpor tu ja agnosko. K aj E sp eran to estas tia. Je n u n u el la kaŭzoj de la ĝisnaŭza
r ip e to ' de m ultaj E speranto-sloganoj, de m u ltaj «faritaj frazoj», kiuj senĉese
frap as nrajn okulojn dum la legado de la E speranto-revuoj. Oni insiste cela.s
kom prenigi ion kio estas m alfacile kom prenebla kiam m ankas la k v alito jn supre
cititaj.

P e r la v o rto «Ta.mas» mi celis bildigi h o m aran sta to n kiu, cetere, ne estas
frem da al ni, esp eran tisto j. K aj kvan k am mi ne volas ĵe ti ŝtonon (kiu estas
senpeka ĵe tu la unuan), mi celas atentigi n u r p ri la neceso scii k ian rolon ludas
«Tamas» en la p ro p ra vivado kaj kiom. ĝi ĝenas la disvolviĝon de la E sp eran tista
devo, ĉ a r kono pri ĝi ebligas forigon aŭ alm enaŭ klopodon por k o n traŭ b a talo
kaj pli vigla agado rila te al nia socia ka.j E sp eran tista laboro.
3

EN

LA

ĜARDENO

ESPERANTISTA

ELKRESKIS N O VA ARBETO!
S-ano, E. G arcia Diez.
L a 21an-4-63, okaze de la ferm o de la u n u a E sp eran to kurso, kiun gvidis
S-ano- Tom as ORTIZ GARCIA, kaj kiel omaĝo al la E lpensinto de E speranto,
oni celebris en la urbo, ALAR DEL REY (Palencia) H ispanujo, g rav an esperantis ta n kunvenon. G in parto p ren is pli ol 150 geesperan tisto j alv en in taj el provincoj. Je n resu m o :
Ekde la tagiĝo, la suno, kvazaŭ konscia p ri sia rolo por sukce.sigi la aran ĝ o jn
de tiu tago, ek stsro rd in a re brilis en la b lu a ĉielo. La m ilda m aten aero portis al
ni florodorojn de la proksim a kam paro k aj la susurojn de la ap u d a p rete rp a san ta
riv ero kies akvoj p lik lariĝ as zigzagsaltantaj in te r la ŝtonoj de ilia fluejo. Subite,
n etard o p afo rom pis tiu n tran k v ilo n kaj fum nubeto m akulis la p u ra n lazuron. Tiu
pafo anoncis la ĵusalvenon de geesperantistoj el VALLADOLID, SANTANDER
kaj PALEN CIA k iu j nin honorigis per sia ĉeesto.
P o st ilin bonvenigi, ĉiuj ni piedveturis ĝis la urbodom o. Je la H ’451 h. ni
estis ak cep tataj de la U rb e straro k iu sinsekve prezidis la m alferm on de la Esperanto-ekspozicio kaj la c e te ra jn aranĝojn.
La E.-ekspozicio bonguste p re p a rita de S-ro. Tomas ORTIZ, enh av is ĉiu k lasan
esp eran ta n m a te ria lc n ; leterojn, p o ŝtk a rto jn , revuojn , rom anojn, bild o jn p ri
ĉiuĵ m ondpartoj, sciencajn lib ro jn kaj p lu ra jn detalojn concerne al ESPERANTO. S u rm ure, m ajeste prezidis la ĉam bron bildo de nia k a ra M ajstro, ZAMKNHOi. .
L a ekspozicieĵo restis m alferm ata, tu ta n tagon, po r ke ĉiuj eblus viziti ĝin.
P e r sinsekva akto, oni in a ŭ g u ris la lokan E. grupejon. K v ankam honeste meblata, ĝi estas sufiĉe kom forta por ke la anoj de la ĵu sn a sk iĝ in ta grupeto konsid eriĝu tie, kiel ĉe ilia p ro p ra hejmo.
Je la l l ’30a h. ĉe la preĝejo de N ia S-ino de 1’K arm eno, celebris meson P astro
Josefo Ma de 1’Jesu in fan o el la religio de piednudaj K arm elitoj, tiacele alv en in ta
kun la sam ideanoj el V alladolido. P a stro Josefo, alparolis esp eran te la ĉeestantaron k iu plenplenigis la. preĝejon.
Specialan reliefon atingis la k u n fra tiĝ a akto ĉe la kinejo AQUI-MARI (legu
A KI-M ARI), kie prelegis elsta ra j gesam ideanoj pri diversaj esp eran taj tem oj.
F raŭ lin o , M \ BLANCA IGLESIA S, m irigis ĉiu jn ĉe estan to jn p er sia k o rek ta esperanto, m a lg raŭ ŝia k v arm o n a ta lernado. Ŝ i salutis la a ŭ to rita tu lo jn tie ceesta n ta j, k aj d an k is ilian helpcn kaj konsenton por la organizado de la aktoj tiutage celebrataj, anim is la ne-kredulojn kaj kuraĝigis la n o v ajn gesam ideanojn
por d a ŭ re resti kaĵ b atali en niaj esp eran tistaj vicoj. C i-tiun akton ferm is S-ano,
Tom as O rtiz kiu k o n sta tin te ke siaj streboj sukcesis plibone ol li mem im agis,
ege k o rtu ŝiĝ is kaj p er in te rro m p itaj vortoj li espiim is, ke k iu j ajn vortoj estus
n e tra fa j por dece elm ontri sia n dankem on, sian ĝojon k aj plezuron. «Pro tio, li
diris, ko nsideru ĉi-tiu jn larm o jn kiuj m alsekigas m iajn okulojn. Ili pru v as al
vi m ian dankem on pli elokvente ol ĝin farus la p lej-elek titaj frazoj. D ankon
al ĉ i u j ! ! !.»
T o n d ra ap laŭdo akceptis la la sta jn v o rtojn de n ia kam arad o S-ro. ORTIZ k aj
v iv u k rio jn al E speran to k aj al ĝia Elpensinto, oni aŭdis ĉe la k in aŭ lo k iu ŝa jn is
defali su r nin pro la vivurespondo de la densa ĉeestan taro .
P o st eliri la kinejon, p s r aŭtobusoj, ĉiuj v etu ris al M onafiinejo de S an k ta
Andreo, kiu k u ŝa s je sep kilom etroj prosim um e. Gi estas n acia m onum ento de
la X II“ jarcento.
Tie, la gesam ideanoj tagm anĝis, unuj ekstere, surkam pe, aliaj ĉe la m anĝejo ds la M onafiinejo.
P ost tagm anĝi, k u n konsento de la A batino, ni vizitis la p le jin te re sa jn ejojn,
n cm e; la preĝeĵon, la a rta n klaŭstron, la aŭlon por la m onafiinaj kunsidoj, k aj
a lia jn ... M algraŭ la enferm iteco de tieaj m onafiinoj, ni bo n ŝan cis konversacii
k u n ili, kcm preneble, de m a la n ta ŭ e la fera krado de la konversaciejo.
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M onafiinoj, interesiĝis scivoleme pri E speranto k aĵ faris k elk ajn dem andojn
koncerne ĝian disvastiĝon en la mondo, pri ĝia konsisto k. t. p.
P o st bondeziri k aj ad iaŭ i ilin, denove ni v etu ris al ALARO kie oni organizis
dancadon p o r ne-kaj esperantistoj. Tie regis bonhum oro, kaj specialistoj piedum is
reg io n ajn dancojn sv in g an taj, la ŭ tak te, siajn brakojn. Tiel, lli fa n s la distron
de la ĉ irk a ŭ e rig ard an to j.
Ja m estis forp asin ta la 24a horo kiam finiĝis la dancofesto. A pud la aŭtobusoj oni aŭdis ad iaŭ v o rto jn kaj b ed a ŭ ro jn p ro la b ald aŭ a disiĝo. Prom esoĵ p n
reciproka revido m ildigis tiu n disigan m om enton.
M alrapide la aŭtobusoj startis. Ni restis n ajle s u rstra te a d iaŭ sv ig an ta j n iajn
m anojn, responde al fo rira n to j k iu j tr a la fenestroj agitis, salute, siajn po stu k o jn .
Fine, im p ertin en ta ŝosekurbiĝo ilin m alaperigis...
M editem e, n i retiriĝ is cerbum antaj p ri la d u m tagaj tra v iv a ĵo j kiuj m alfacile
forstrekiĝos el n iaj m ensoj.
N un, kiam ĉi-tion m i skribas, ALAR dorm as tran k v ile... sed certe iuj kapoj,
sonĝe, d aŭ ra s v iv an taj la em ociojn de la p asin ta tago.

" E s p e r a n f o e n la t l a i i v e r s i t a t o * 1
Anĝel Salete
A n taŭ k v a r jaro j oni in stru as la
helpan lingvon, en la Sociala L ernejo
de Zaragoza, kies sidejo estas en la
ĉi tiea. U niversitato.
D an k ’ al la klopodoj de la D irektoro D-ro. Sancho Izguierdo estis kom en can ta k urso de E speranto, k iu dum
la du u n u aj jaro j, estis k o n sid erata
kiel merita, lecionaro por tiu j kiuj
m em vole dezirus ĝin lerni.
L a sperto de du sinsekvaj kursoj,
m o n tris ke la lingvo estas su fiĉe facila kaj lerninda, povante ĝin uzi kaj
u tilig i precipe por korespondado presk a ŭ de la u n u a j lecionoj.
P o st la rezultoj de la du an taŭ a j
kursoj en la tr ia jaro, E sp eran to estis
oftciale ak cep tata k u n la sam aj rajto j
kiel la aliaj lingvoj in stru a ta j en la
Sociala L ern ejo k aĵ oni ekzam enis _ la
g elern an to jn k u n egalvalora kvalifiko

laŭ ilia kapablo, al la aliaj tem oj de
la studplano.
K om preneble,
m ultaj
sam ideanoj
pensos ke la sciigo estas iom m alfrua.
T am en la organizantoj de la kursoj
m em decide p ro k ra stis ĝian publikigon,
ĉa r ili volis esti certaj ke tiu atingo
de nia m ovado ne riskas m alsukcesi.
H odiaŭ plenĝoje n i povas kom uniki
al vi tiu n g rav an eventon en la historio de E sp eran to k aj sam tem pe je
la nomo de la F ederacio kaj la tu ta
esp eran tistaro nia revuo esprim as sian
sinceran dankon al la estraro de la Sociala L ern ejo k iu ĝentile ebligis la realigon de n ia deziro.
Espereble ke la ekzem plo estu imita ta de aliaj lernocentroj kaj tio, kion
nun tem p e ni konsideras kiel n ovaĵon
estu ak cep tata post nelonge k iel n atu ra n fak to n de n ia ĉiu tag a vivo.

PREMIO "COMELLA-BASSOLS"
KVINA KONKURSO (1963)
V ER D I K T O
Ni havas la honoron kom uniki al la esp eran tistaro , k e post la ĝenerala
voĉdona.do atingis la P rem ion la rakonto M ALJUNA KORO, originale verk ita de sam ideano VAMA W ladim ir, el Ceĥoslovakio.
L a Ju ĝ a n ta ro g ratu las lin kore, k aj m ulte d an k as ĉiu jn p arto p ren in to jn
pro ilia im itin d a k o n trib u o p o r la sukceso de la Prem io.
Teo Jung, Emilija. L ap en n a
L lu is MimĜ kaj F ran cesc V ila S ek retario

Hi legis por t>i...
M artinus - LOGIKO. E1 la dana tradukis Ib Schleicher. Eldonis MARTINUS-INSTITUTC. Kontrolita de la litera tu ra kom itato de S.A.T. 196 paĝoj
kun 3 nigraj ilustrajoj kaj vortoklarigo. Bela, blanka bindo kun la titclo
kaj 13 simbolo de la Instituto ore stamnitaj. Prezo ne indikita.
Post LIVETS BOG (La Libro de
Vivo) sendube estas LOGIKO la piej
grava libro de M artinus, kaj la 8a en
la vico de la jam tradukitaj en la internecian lingvon.
M artinus, per tiu granda klarvido kiu
lin karakterizas donas al ni, en ĉi tiu
impona libro, ĉiopenetran analizon de
la vivo, la univerŝo, la homo kaj la
eternaj leĝoj kiuj regas la mondotuton
en kiu -laŭ bibliaj vortoj- «ni vivas,
moviĝas kaj ekzistas». Religio, scienco,
materiismo, fanatikismo, superstiĉo, k.
t. p. estas m ajstre analizitaj el vidpunktcj plej cfte tute originalaj kaj profundaj. Legante ĉi tiun libror. oni eklernas alie koncepti tiun tutmondon kiu
estas —laŭ vortoj de la aŭtoro—■ «la
kulmina amo de la eterna Patro».
Nia kara amiko la dana inĝeniero Ib
Schlsicher faris altkvalitan, belstilan
kaj klaran tradukon. Malfaciia kaj paza
laboro pro kiu ni devas lin kore gratuli.

la Cina Popola Respubliko, kaj leterojn
de la ĉefministro ĝoŭ Enlaj al la ĉefministro Nehru kaj al la gvidantoj de
aziaj kaj afrikaj landoj. Neriproĉebla
lingvaĵo.
N. L. ESCARTIN
Similan recenzon ni faros al ciu publikaĵo duope ricevita,
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La 28an de septembro 1963a, nia samideano Angel Figuerola estis intervjuata dum ses minutoj anta.a la mikrofonoj de «Radio Juventud de Espana»,
en Madrido, rilate Esperanton. Temis pri
difino kaj signifo; Unua Internacia
Konferenco de Institucioj en kiuj Esperanto estas instruata kaj la 48a U.K.
en Sofio.
La 29an de ssptembro 19G3a, sinjoro
Manuei Figuerola Palomo, filo de nia
samideano Angel Figuerola, prelegis pri
Esperanto en la Militista Kamparo por
U niversitataj studentoj «La Granja»
(Segovia). La prelego temis pri «Graveco de Esperanto en la homaj rilatoj.
Amaso de ĉeestantoj promesis lerni Esperanton dum la proksima. kurso aŭ en
la proksima somero, okaze de ilia restado en la kamparo.
Esperanta Grupo de la Elektra Maŝino kaj Kablofabriko organizis Esperanto-Ekspozicion en Budapasto (Hungario), pasintan printempon. Pere de
radio oni m ulte propagandis, kaj ni estas kontentaj ke helpe de la ekspozicio
oni flegis la interpopolan amikecon.

LA PAPALAGOJ. Unua num ero ae
ia poŝlibraro S.A.T.—F.L.E, Komune
eldonita de F.L.E. en A msterdamo kaj
S.A.T. en Parizo. Formato 12X17 crr.s.
80 paĝoj. Prezo 2’70 fr. fr. aŭ ekviva,lertto.
La libro temas pri la paroladoj de la
oceania tribestro Tuiavii de Tiavea,
publikigitaj de Erich Scheurm ann en
nederlanda lingvo kaj tradukitaj en
Esperanton de F. Faulhaber.
Tiu ĉi leginda lfbreto m ontras sl ni
la eble naivajn sed mi dirus ankaŭ trafajn pensojn de oceania indiĝenc- antaŭ
la moroj, kutim cj kaj vivm anieroj de la
«papalagoj» (blankuloj, sinjoroi).
Kiu amas puran kaj simplan fiiozofion ĝuos legante ĉi tiun libreton kies
amuza enha.vo estas riĉigita per tre
bona traduko.

La Rektoro de la ŝtata U niversitato
en urbo Ezeged (Hungario), permesis
ke oni lernu la esp. lingvon en Universitato, kiel fakultativan lingvon.
S-ro Korach Mor (Maŭrico) akademiano, parolis en Scienca Akademio
pri la uzado de esp. en internacia interrilato de la teknika lingvo. Budapesto.
----Nuestro samidaano D. Diego RUIZ
HERRERO de Cordoba, nos comunica
que en el nŭm. 135 de nuestro Boletin correspondiente a Diciembre de
1962, hay un error referente a su apeIlido materno, y nos pide su aclaraciĉn. Asi pues con mucho gusto le
complacemos haciendo constar que su
nombre e s : Diego RUIZ HERRERO y
no Diego RUIZ HERNANDEZ como
flgura en dicho Boletin.

LA LANDLIMA PROBLEMO INTER
CINIO KAJ HINDIO. E ldonis: la Frem- : :
133 3 l ." j
kun 13 referencaj grandform ataj mapoj.
Prezo ne indikita.
La Iibro temas, kiel la titolo indikas,
pri la disputo inter Cinio kaj Hindio
pro la landlim a problemo kaj enhavas
diversajn deklarojn de ia Registaro de
6

O esatiicosss k n p e s j i o n d i . . .
— HARASYMOWICZ, Elzbieta (14 jara)
kaj sia frato Zbigniew (11 jara).—
Adreso: Sowinskiego 23/3 ZIELONA GORA — Pollando.
—- KUSTNER, H arald (20 jara).—Freiheitstr. 44. — SINGEN (77). — Nur
kun junuloj (ne junulinoj) 18-24 jaraj.
— PETTERSSON, Klas. — Maltsbogatan, 15 A, AVESTA. — (Svedio). —
Kiu volas korespondi kun mi, geamikoj?
— ORSAN-OLSZEWSKI, Stawomir. —
Zakopane, «Warszawianka», Str. Ja-

giellonska, 7 ĉ. 23. (Pollando). — Muzikisto' 25 ja ra deziras korespondi
kun hispanoj pri hispana folkloro,
fremdaj lingvoj kaj aliaj temoj.
^ a io n c e tn j
—■ «Deziras akiri januaran 1933 kopion
de revuo LITERATURA MONDO»,—
Willian P. Vathis, American Embassy. MADRID.
— iAtencion editores! — P ara la venta
al pŭblico en mi libreria, deseo libros
en Esperanto.—Ruego envio de catalogos indicando condiciones. — LIBRERIA ALTADILL. — Serrano Sŭner, 9. — GANDESA (Tarragona).

Esperanto kaj patroj de la piaj lernejoj (Escolapios)
Patro Jozefo M.a Claramunt Sch. P.
Inter la religiulaj ordenoj kiuj pli disvastigis Esperanton dum la unuaj tempoj de nia jarcento, estis ĉefe la Patroj de la Piaj Lernejoj. Mi nur povis kolekti
kelkajn informojn pri tiu ĉi afero, por publiki ĝin en nis Bulteno. Ni povas certigi ke kelkaj el ili, estis la iniciatantoj kaj propagandistoj en diversaj hispanaj
urboj.
.'
.
La ĉefa disvastiganto estis P atro Antono G uinart kiu loĝis en Polujo kelkaj
jaroj. Li estis inter la unuaj hispanaj esperantistoj, kaj la enkondukanto de Esperanto en Valencio. Multe li laboris pro la disvastigado de nia lingvo, kaj li
kreis Grupon en tiu u rb o ; siaj lernantoj dediĉis al li memorŝtonon en la loka
Lernejo d~e ia Patroj de Piaj Lernejoj. Li verkis Gramatikon kun kelkaj komplementoj, kaj Vortareton Esper.anto Hispana, kaj li estis membro de la Kom itato por propagando kaj organizado de Esperanto. Mi opinias ke dum la venonta Valencia Kongreso, ni devas omaĝi lin.
En K atalunujo unu el la ĉefaj estis Pa.tro Marko Liiro, kiu havis la honoron
unue esperante prediki en H ispanujo; li ankaŭ multe laboris pro Esperanto, kaj
estis la enkondukanto en Sabadell, kie en 1954a dum la okazigado de 50a jaroj
de tiu ĉi fakto, li ricevis publikan omaĝon.
La Patroj Jakobo Muixi, Sebastiano Pubill kaj aliaj, propagis Esperanton en
K atalunaj uiboj. Patro Francisko Nikolau uzis ĝin en siaj rilatigoj kun eksterlandaj poŝtm ark-kolektantoj.
Unu el la m aljunaj esperantistoj estas Patro Johano Comellas kiu loĝas en
Moya, kaj dum malmultaj jaroj postlasis Esperanton, sed li denove lernas ĝin,
kaj lernigas al novicojn. (li estas 85 jara).
En Granado kaj Tenerife loĝis Patro Ludoviko Rosales kiu dum m ultaj jaroj
korespondis kaj propagis Esperanton.
En 1910a unu el la membroj de nia Ĉefestraro estis Patro Imanuelo Sanchez.
Preposito Ĝeneralo de la Patroj de Piaj Lernejoj. Poste je la jaro 1920a la Patro
To-maso Gari Montllor, el Sabadell, kvahkan li ne estis esperantisto, gravege
helpis la esperantistojn en ilia entrepreno A ŭstria Infanhelpo.
Ni esperas denove ke kelkaj junaj Patroj de la Piaj Lernejoj estos daŭrigantoj de la semado de la unuaj Patroj Esperantistaj.
A1 leer, entre la colaboracion recibida para este Boletin, el informe enviado
por el R. P. Claramunt acerca de la labor pro esperanto realizada en distintas
epocas por otros R. R. P. P., sentimos la intima emocion que seguramente comparten todos los esperantistas, al recordar la extraordinaria personalidad del
P. Gari Montllor, cuyo recuerdo debe perdurar con gratitud en el animo de
todos.
E1 P. Gari Montllor fue el alma del Comite constituido en Sabadell para alojar
a los ninos austriacos, victimas de la guerra, que llegaron en el ano 1920, aco-
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ecnerantista de INFANHELPO. Y despues de llegados
fos°nifios ronsiderando la tarea emprendida como mision propia de su bondad
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— En Manresa, mortis la 21an de februaro, la esp. veterano ENRIQUE SARRAn 'F.T,T. PASCUAL. Li, kune kun la forpasmtaj Sro. Oriach kaj Dro. Argerni,
veturis al Graz, en la jaro 1920a, komisiitaj de la Loka Komitato por gastigo
de Aŭstriaj infanoj.
.
— En Madrid, mortis la 22an de aprilo, en la alta aĝo de 85 ĵaroj, Sro. ANfUNIO MORAL ROMERO, patro de nia samideano Rafael Moraf.
— En Barcelona, mortis Sro. JOSEZO SOLE ROVIRA, patro de la Prezidanto
de la Hispana Esperanto Instituto.
— En Tarbeno (Alicante), mortis la 19an de julio, en la aĝo de 71 jaroj samideano VICENTE PERLES MONCHO.
— En Sabadell, mortis la 29an de julio samideano BLAI ROYO MONTE, bopatro
de samideano V. Hernandez Llusera, en la aĝo de 79 jaroj.

dS Por eso cuando el Patronato para ninos Austriacos, establecido en Zaragoza,

concedio diplom^ de S i t u d , uno de los tres ŭnicos otorgados a no esperantistas, fue ParaeL
rM.Uerdo del P Tomas Gari Montllor, deseamos dar
a conoceĴ^uella labor desinteresada y meritoria, intimamente vinculada con
el movimiento esperantista.
e l c o m i t e d e RED a CCION

N I esprimas nian sinceran kondolencon al ties familioj
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, m o ŝ t aDelfi Dalmau

Krucvorta enigmo de J. Devis
Malsupra figuro

Mi memoras kun granda respekto kaj simpatio, kiel korekta, estis Esperanto
profundaj Gramatikoj kaj ampleksaj VOTtaroj de nia ling
~
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kai noste ĉi tiuj vaste ilin ripetas buŝe ka] skribe, eraraĵ, erarig L
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noj en nia lando, kiuj povas bone korekti niajn bultenojn kaj librojn.
eViS o '“: ‘." S n principe'sub^antivo, 'k S S S S p a n a kaj aliaj « H ĵ .
S e f t S lieeiS o iu k. e. Kompreneble.
meSto
k t p.
Pardonu via redaktora moŝto, se mi atentigis vm.

‘ 4o y a ’ ’

Al la familio Gaston kiu havas ĵortajn radikojn en tiu neforgesebla valo.

En 1’aragonaj pirineaj montoj
apud belega kaj tipa vilaĝo
l’arbaro «Oza» sian ĉarmon montras
al alvenanto.
Mallarĝa. vojo —de 1’infero, faŭko
estas mirinda pordo de Tarbaro
kie la fagoj kaj la pinoj teksas
vastan arkaĵon.
Mola, sur tero, herbetar’ etendas
sian tapiŝon, dum la Subordano
dolĉe ĝi lulas, kun laŭtakta kanto,
mian dormadon.
MIGUEL SANCHO IZQUIERDO
—8—

HORIZONTALE
1. Speco de riveraj manĝeblaj krustuloj. Havanta neĝan koloron. —■2. Vira vesto, portata eksterdome sur la
aliaj vestoj. — 3. La plej malvarma sezono en Eŭropo. Kunligas per fadeno
kaj kudrilo. — 5. Esprimis sian penson
per vortoj. — 6. Rilata al longforma
rekta kavaĵo, farita. per plugilo en la
tero. Seka sengrajnigita trunketo de
greno. — 7. Definitive forlasi iun pretendon. — 8. Eklezie, preskaŭ sanktulo.

Restaĵo el disfalinta konstruo. — 9. Sciigi juĝiston pri ies kulpo. — 10. Krei,
starigi organizon. Spacoj da tempo dum
kiuj la tero turniĝas ĉirka.ŭ sia akso.
11. Kuntiriĝa movo de la koro.
13.
Haltigi aŭ malrapidigi ion. Forte kaj
vive sin ĵeti antaŭen. — 14. Kvaroble
kvin. — 15. Amaso da objektoj, ĝenerale plataj, metitaj unuj sur aliaj. Estre esprimi al iu sian volon.
VERTIKALE
1. Garnas ion per io, kion oni etendas
sur ĝin. Kolorigis. — 2. Organo de mamulinoj, en kiu la feto evoluas dum la
gravedtempo. — 3. Laŭ nenia maniero.
Estanta nepre bezonata. —• 5. Fiere kaj
afekte fanfaronis. — 6. Opozicia, kontraŭstara. Vegetaĵo kun grandaj ornamaj violaj floroj, el kies radiko oni
faras bonodoran pudron. — 7. Logike
kunmetas argumentojn kaj tiras el ili
konkludon. — 8. Glitveturilo. Devigi iun
al io kontraŭ lia volo. — 9. Rakonto pri
malnovaj historioj intermiksitaj kun
fabelaj faktoj. — 10. Pugnolukti. Ne
ekleziulo, ne religiulo. — 11. Tuto de
la homaj mensaj kapabloj. — 13. Blankaj fadenformaj organikaj teksaĵoj, kiuj
transkondukas al cervo la impresojn de
sentorganoj. Rema kaj vela militŝipo
en antikva kaj meza epoko. — 14. Surtera difinita regiono laŭ geografla vidpunkto. — 15. Palmopieda kortobirdo
kun longa kolo. Gojkrii.
Ptas.
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M. Diaz
E. Polivka

Argual
Alemania

1.853
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J. Girones
C. Bello
J. Pastor
J. Guzman
Hijos de F. Soler
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Barcelona
Manresa
Novelda
Valencia
Valencia
Barcelona
Suma

20
5
40
40
50
102
2.155

MARCOHLIA

ESPERANTISTA

0 -0

— TAMTAMO. D ire k to ro : Niko D ra g o n a ; ĉ e fre d a k to ro : L a gelegantaro. B. P.
131, Tesaloniko. Greklando.
ĵla rm a , k v arp aĝ a revueto k u n am uza kaj plejofte profunda, saĝa enhavo.
L aŭ v id e la direk to ro klopodis kolekti diversspecajn opiniojn en harm onia
tuto. K elkloke li uzas sten o g rafian alfabeton surbaze de la sistemo de F. de
K unovski.

Por EVARISTO GIL
M arcofilia, es la aficion al coleccionism o y estudio de los m atasellos. Despues de los sellos, en filatelia, el estudio de esta especialidad esta m ereciendo la atencion de los especialistas, habiendo sido estudiados y catalogados los
m atasellos, despues de verdaderos estudios sobre ellos.
En m atasellos ocurre ya como en los
sellos. Se lim ita el coleccionism o a u n
d eterm inado pais o a un determ inado
tem a .D ejando ap arte los tem as, que
p uedan ser m as o m enos in teresan tes a
la m ayoria de los coleccionistas, nos
ocuparem os del tem a «Esperanto».
Sabido es que, los servicios postales
de m uchos paises, h an venido utilizando g ran num ero de m atasellos p ara conm em o rar congresos, aniversarios y otros
acontecim ientos del m ovim iento esperan tista. Cabe hacer n o ta r que es el
ŭnico idioroa au x ilia r que h a m erecido
ta l distincion.
P a ra testim o n iar p lenam ente la imp o rtan cia alcanzada por los m atasellos
que nos ocupan, recordem os que en la
Exposicion celebrada po r la Delegacion
del Circulo F ilatelico de G racia en el
ano 1958, dedicada a esta especialidad,
se concedieron diez prim eros prem ios,
correspondientes a otros tantos tem as,
consiguiendo el prem io de honor la coleccion de m atasellos esperantistas.
E1 p rim er ejem p lar que se conoce,
pertenece a la ciudad polaca de K rakow (entonces de A u stria) con motivo
del VIII° Congreso U niversal de Esperan to , celebrado en el ano 1912. Desde
entonces, se han venido sucediendo con
g ran profusion y variedad, principalm ente en los paises de Europa, destacando en el ano 1962 los aparecidos en
Suiza, con la efigie del Dr. Zam enhof
y el siguiente te x to : «75 Ja h re In tern atio n ale S prache E speranto». Dichos
m atasellos corresponden a 24 ciudades
suizas, con u n a duracion de quince dias
en cada u n a de ellas. P o r lo tanto, en
Suiza, d u ran te todos los dias del ano
1962 ,el 75 aniversario del E speranto ha
sido conm em orado con m atasellos especiales.

No siendo posible, en este articulo,
e n tra r en d etalles sobre las varied ad es
m as notables y dem as caracteristicas de
estos m atasellos, lim itarem os la presente infcrm acion a rese n ar los que, h asta
la fecha, se h an venido utilizando en
Espana.

— FRANCA ESPERANTISTO. N um ero 221, oktobro 1963a. Oficiala organo de
U.F.E, 34 Rue de Chabrol, P aris Xe. In teralie m eritas specialan rim arkigon la
listo p ri la instruo de E speranto en la francaj lernejoj.
— WORLD COALITION A GAINST VIVISECTION (M ondkoalicio k o n traŭ Vivisekcio). B ulletin II-A 1963.
E sta publicacion in tern acio n al dedicada a la lucha contra la viviseccion
contiene articulos e inform aciones en Esperanto, ingles, frances, holandes y
alem an. C ualquier inform acion sobre esta im portante organizacion y sus fines,
sera facilitad a por el delegado p ara los paises de habla hispana «samideano»
Nicolas L. E scartin, m iem bro del Comite de Redaccion de n u estra revista.

1934. V alencia.— M atasellos de rodillo o
p a rla n te con el siguiente te x to : «LABORISTA INTERNACIA ESPERANTO KONGRESO - VALENCIA, 3-8
AUGUSTO 1934.
1936. M anresa.—D e identieas caracteristicas que el an terio r, en el que se
lee: X V IIIa KATALUNA ESPERANTO KONGRESO — MANRESA, 31
M AJO 1-2 JU N IO 1936. E1 tex to de
este rodillo, fue fab ricad o en gom a y
a eausa de su deterioro no Uego a
u tiiizarse en las fechas del congreso
anunciado. L o m as notable es que
solo sr, conoce un solo ejem p lar en
poder de los coleccionistas.
1954 ZARAGOZA.—F u e el prim er m atasellos especial conm em orativo, concedido por el Servicio F ilatelico de
la D ireccion G en eral de Correos y
T elecom unicacion. «XV CONGRESO
ESPERA N TO 24-27 JU L. 1954. ZARAGOZA.»

o

— GEOGRAFIA REVUO. C rgano de la In tern acia G eografia Asocio. Adm inistracio k aj Eldonejo.— Z agreb.—Vugoslavio.
K v ankam ne ofte ap eran ta, la gazeto estas in te resa kaj riĉenhava. La prezen tataj artikoloj p ritra k ta s ia plej div ersajn tem ojn en belstila lingvoformo.
R im ark in d a estas la le rta distribuo de kom ercaj anoncoj kaj rsklam iloj kiuj
ne m ulte abundas su r ia paĝoj de niaj p u b likaĵoj.

"I

— OKCIDENTGERMANA REVUO. Tiu ĉi revuo kies k v ara n num eron an taŭ n elonge n i ricevis, p ritra k ta s precipe la ak tu ala jn tem ojn kiuj koncernas al la
nun tem p a germ ana vivo.
K o rek ta esprim form o kaj belaspekta prezento k ara k terizas la enhavon,
kiu estas o rn am ita de abu n d aj fctoj.

•1
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1956. Z aragoza.— «26 CONGRESO INT.
E SPERA N TISTA S CA TOLICO3 - ZARAGOZA 20 a 24 JU L. 56».
1961. B arcelona.—Com o los anteriores,
otro m atasellos conm em oraiivo p ara
el: «CONGRESO FERRO V IA RIO S
ESPERA N TISTA S 6-10 MAYO 1961.
BARCELONA.»
Es de esp erar que, con m otivo del
X X IV Congreso E spanol de E speranto,
que se celebrara en B arcelona durantft
los dias 25 al 28 del proxim o mes de
julio, el Servicio F ilatelico de Correos,
conceda otro p ara conm em orarlo filatelicam ente, asi lo esperam os los coleccionistas de este tem a y no dudam os
sera dem ostrada la colaboracion del
Servicio F ilatelico con el coleccionismo
filatelico en todas sus m ŭltiples m anifestaciones .
10 —

Se vi deziras pasigi agrable kaj
am uze la la sta jn tagojn de la jaro ka.j
p rak tik i la m ontosportojn en la alpa
regiono alliĝu al la
V in tra feriosem ajno de Edlach.
Loco.— Edlach, apud P ay erb ach - Reichenau, A ustrio.
Tem po.—De la 26a D ecem bro 1963 ĝis
la l.“ Ja n u aro 1964.
P o r bone fini tiu n ferian program on
p arto p ren u a n k a ŭ :

La P cstsem a jn ajn T agojn en Vieno,
dum kiuj vi povos adm iri la muzeo.jn
kaj aliajn m onum entojn de la danuba urbo.
Tempo.—D e la l.a Ja n u a ro ĝis la 4.“
Ja n u a ro 1964.
Inform ojn petu al A u stria E sp eran tista
Federacio. W ien 15, Funfhausgasse 16
A ustrio.
I n d ik u : V in tra Feriosem ajno de Edlach.

E1 Com ite de Redaccion espera, y de antem ano agradece, toda colaboracion
que pueda considerarse de interes p ara su publicacion en el Boletin,
pero se reserva el derecho de in tro d u cir en el tex to cu an tas modificaciones o correcciones considere oportunas.
11

ESPERANTO - GRUPO MOYA (BARCELONA)
Poŝtkartvespero
la
27an de Aprilo 1963.
Estis ricevintaj 225
poŝtkartojn, kaj la
f e s to

e s tis

tre

alloga.

Maria

Venesci
Julio Baghy

Kalman Kalocsay
Eerenc Dobos
Pozas en la salono
de la grava ekspozicio okazinta en Budapesto, dum la monato marto 1963.
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