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Protestoj 
La Redakcio de LA SuNo 1-IISPANA protestas energi e je la nehumana aten eo 

okazinta en !\ladrido la 3 zan de la pasinta l\lajo. 
Ni sendas la espr imon de nia tutanima kondolenco al la familioj de la okaze 

oferitoj kaj ankau gojas pro la mirakla savo de Geregnestr oj . 
Ni estas gentilece devigataj enpres i ci sube la protestojn ricevit ajn el fremlandoj, 

kaiíze de la sama teruriga ateneo, k aj kiujn ni danka s je la nomo Je la interes itoj. 
Groupe Esperantiste de,Par is.--Le Pre sident. - Paris la I ª Junio Igo6. 
Je la nom o de ciuj Parizaj Espe rantistoj, karaj samidean oj, mi sendas al la His

panaj amikoj la esprim on de nia granda simpatio, niajn k orajn kond olencojn pro la 
kruela okazintajo, ki u tiel dol0re funebri g is la edzigfesto n; niajn gratu lojn, car via 
Rego felice savigis el tiu terura atak o; niajn bondezirojn por la daura felico de la 
emin entaj novaj Geedzoj . Al ciuj hispa naj esperant istoj kunfratan internacian salu 
ton.- C. Boierl et. 

Tour s la Iªº de Junio 19o6. 
Altestimata S-ro Direkto ro: Je la nomo de l' Franca Kat olik a Junul aro Esperan

tista mi protestas kontrau ]'ateneo nehomaneca kiu okaz is en Madrid kaj funebrig is 
tiom da familioj. l\li peteg.is ke Dio, iliajn Geregajn Mostoj n ciam prote ktu, k aj al la 
malfeliculoj li don u pacon kaj senfinan ripozon. Tute via, V. R . Atebin . 
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P:RUf+tTITA PAGO 

Esperantista Centra Oficejo 

R aporto pri la vesperfesto de la 28ª de Aprilo 1906 

La Esp erantista Centra Oficejo organizis, la 28ª" de Aprilo 1906, por la esperan 
tistoj de Parizo kaj la eirkaüajo, kaj por iliaj amikoj, koncerton, kies programo estis 
arangita tiamaniere, ke gi interesis ankaü la personojn, kiuj ne komprenas Esperan
ton . La kunveno okazis en la festeambro de la , Société francaise de Photo graphie », 
51, rne de Clichy, kiu estis tro malgranda por enhavi, eiujn personojn, kiuj petas 
kartojn. Tio igis la Centran Oficejon komenci la organizadon de dua kunveno, !des 
programo estas pre skaií sama, kaj kiu estos okaz inta la 23an de Majo. 

S-ro Mehrmann komencis la koncerton ludante sur fort epiano du belajn ariojn: 
la «Sonate en mi mineur» de Grieg kaj la «Air de Sallet» de Chaminade. La aiídan
taro tre aplaudís la spertan pianiston . 

La programo anoncis paro ladeton de S-ro Cario Bourlet, kiu bedaürinde ne povis 
fari gin, car Ji estis malsaneta . 

S-ro René Vast earmis eiujn , kantante «Flug intaj revoj » je Grabowski , kun ri
markinda muziko de S-ro Paul Wachs; kaj «Ho mia kor• de Zamenhof, kun muzik o 
de S-ro Guivy, jam aplaüdita en Bulonjo. 

«L' elixir du Révérend Pere Gaucher• estas rakonto de Alphonse Daudet, kiun 
diris tre lerte en franca lingvo S-ro Fonrnez . 

La «Rev erie » de S-ro de Ménil estie tre agrabla ario, ludit a tre sperte de S-ino de 
Ménil kaj de S-ro H. Vagner . 

S-roj Lagonneau kaj Thomas kantis france amuzan duopan kanteton, kaj la 
aiídantaro multe ride gis. 

S-ro de Coppet diris tre belan poezion de S-ro Sentís: «En monto ». Li tiel bo ne 
elparoli s, ke ee la personoj kiuj ne konas Esperanton komprenis la sencon de la 
poezio. 

«La Espero• de nia rnajstro (muziko de S-ro de l\Iénil) estis kantata de nia agema 
samid ea no Geor~es Grosse t. 
· La unua parto de la programo finigis pcr «Le flnide de Johm, , tre amuza kome
dio tradukita de S-ro Hnet, knn afabla permeso de la aütoro S-ro M. Hennequin. Gi 
estis tiom pli intere sa, ke tri diversnac'aj personoj lndis gin. 

En la dua parto, S-ro Th. Cart faris tre interesan paroladon pri la propagando de 
Esperanto inter la blinduloj . Li faris resuman histori on de la progresoj de nia lingvo 
ee tiuj malfelieuloj kaj de la multaj klopodoj, kiuj kaüzi s tiujn progreso jn. 

Nia kunbatalanto Blangarin rakontis «La l\Iuiloj» amuza monol ogo, kiun ciu kom
prenis senpene. 

S-ro H . Wagner, talenta violonisto ludis la «Cantes Mystiqnes> de Pag anini, kaj 
tiu lud o, majstre farita, havis grandegan sukceson . 

«La Espero• (muzik o de S-ro Coppet ) estis kantata de la aütoro, kies voco estis 
admirata de ciuj. 

Fine la komedio-revuo: ,,L' héritage Klodarec» ludita france pruvis al ciuj la 
utilecon de Esperanto. Verkis gin S-ro F. de Ménil, la konata redaktoro de la Tnt
monda Jarlibro. 
· La sprita aütoro kaj la lerte gaj ludinto j de tiu komedio ricevis la plej grandan 
·sukceson kaj est is tre lopge aplai'1dataj de la entuziasma aüdantaro . 

Organ izante tiun fest-on, la Esperantista Centra Oficejo intencis iniciatigi novajn 
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kunvenojn d e la parizaj esperantistoj, kaj montri la é;ambrojn kiujn oni pov os uz i 
por tiuj kunven oj. La Centra Oficejo propona s ankaü siajn cambrojn por ciuj ap artaj 
esperanti staj sekci oj fondeblaj: komercistoj, turistoj, k. t. p. 

SVISA ESPERANT A SOCIETO. La 16•n de Aprilo (Paska lundo ) okazis sub la 
prezido de pastro Schneeberger-Laufon, eksterordinara generala kunveno de I' Svisa 
Esperanta Societ o en la hot elo «Aarh of» en Olten. Ceestis 3 S delegitoj k aj gastoj el 
la urbaj grup oj de Bern, Zürich, B1sel, Winterthur, Geneve, Neuchatel, kaj aliaj 
urb oj: eksterland aj amikoj S-roj G. Chavet, sekretario de la Centra Oficejo en Parizo 
kaj Paul Ber thelot , redaktoro de « Esperanto » en Gen eve. Oni paro lis en Esperanto : 
la permesitajn naciajn lingvojn oni nur malofte uzis. 

Unuanim e la kunvenintoj decidís dividi la diversajn taskojn propagandajn inter 
la grup oj. Tiel nun okupi gas: 

Pri propagand o ee la estraro kaj oficistaro svisa la grupo de Be rn; 
é;e la profesoraro, studentaro kaj presaro la grupo de Zürich; 
ce la komercistaro, hotelistaro, k. t. p. la gru po de Base!; 
ce la fervojaj kaj postaj oficistoj la grupo de Solothurn; 
e.e la laboristoj kaj iliaj organizoj la grupoj de \iVinterthur; 
ce la instruistaro kaj infanaro la grupo de Locle & Brenete; 

pri prop agandil oj kaj ilia disdono al la grupoj svisaj la g rupo de Neuchatel. 
Oficiala organo por la societo kaj giaj g rupoj estas la «Svisa Esp ero » kiu estas 

helpat a de kor espondantoj el ciu g rupo; redaktoro centra estas S-ro D-ro Renard
Gen eve kiu ko lektas kaj fi.nredaktas ciujn sciigojn ricevitajn el la tutsvi sa sami
deanaro. 

Donacon ricevis la Svisa Esperanta Societo de la konata maljuna esperantislo 
S-ro L. E. l\1eier en München, kiu treege g ojigis la svisan samideanaron perla alsen
do plena traduk o de la Schiller'a dramo «Wilhelm Te ll», verkita en la versmetro de 
germana original o. Post tre lerta kaj interesa favora kritik o de S ro instruisto 
Lehner-Basel kaj praktika financprojekto de S-ro F. W enk-Bassel la kunveno deci
dís unu anime, k e la «Svisa E speranta Societo» pr esigu la tutan verkon, por prez ent i 
per gi honoran dedieajon al la fremdlandaj esperan tistoj venontaj al la Geneva 
Kongreso. Kotizoj repa geblaj jam estas subskribitaj en preskaü sufié;e granda nom 
br o kaj ciu alia kotizo (po 25 frank oj) estas danke akceptata de la pre zidanto de la 
Basel'a grup o (S-ro F. Wenk, 7, St . Albananla ge , Base!). Tre aplaude oni aud is 
diversajn deklam ajojn el «Wilhelm Tell»; ili pruvi s ke la germ ana or iginalo estas 
imitata en la Esperant a traduko en mirinda man iera. La verko ce rtege konvink igos 
la germanlin gvanojn, ke Esperanto estas flekseblega kaj b onson ega lingvo kaj ke 
estas eble, redoni é;iujn impresojn d e originala verk o. La tasko pr esig i la verkon 
estas transdonita je la nomo de la societo svisa al la grupo Base!. 

L a venonta ordinara kunveno okazos en Genev o je la komenzo de la Kongreso. 
- F.S. ' 

La San de Majo fondi gis en Frankfurt a. M.: «Prog res o» Interna cia Ko mercista 
Esp er anta Societ o . 

Per fondo de filioj en é;iuj urbo j de la tuta mondo, la nova societo celadas, pro
pagandi Esperanton speciale en la kom ercistaro . La estraro konsistas el Car! Feye 
rabend (prezid anto ), Stefan \Volf (kasisto ); plu e es tis elektitaj en la estraron: Car! 
Barthel, Max Eisenkramer, H. Docters, Heirich Haas, Adolf H irsch, Ludwi g Katz, 
Car! Kirchhoff, Car! Küchler, Max Ruhstadt. Kotizajo por firmoj almenaü mark oj IO, 
por komercaj oflcistoj mark oj I jare. Fil io povas esti fondata, se almenau 20 mem
broj de la societo logas en unu urbo. La füioj estas rajtigitaj, retení ·50 °lo de I a 
kotizajoj . La resto estas sendota al la centrejo Fr ankfurt a .. M., por kovti la kostojn 
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de la societa gazeto «Internacia Komerca Revu o» kaj por la generala propagando de 
la tuta societo. 

Konsiderante la gravecon de tiu ci entrepreno, ciuj komercistoj de la tuta mon do 
estas petataj , tu:f aligi al la societo. Detala Regulara senpage. Adreso: «Progres o> 
Internacia Komercista Esperanta Societo, Frankfurt a. M., Neue Mainzerstrasse 59, 
monsendaioj al la kas isto, S-ro Stefan Wolf, Frankfurt a. M., i. H . Darmstadter Bank. 

Komercistof de la fttta nzondo, organizzt vin, por enkondttki Esp eranton kiel 
komerca lingvo!!! 

Kun alta estim o «Progreso» Internacia Komercista Esperanta Societ o : Car! Fey e
rabend, prez.; Car! Barthel, sekr . 

La subskribi nt a grupo proponas al la sam ideanoj simplan kaj malgrandan insig
non, kies enkonduko estus tre malmultekosta kaj ank'.a11 sukcesplena. 

La insigno estas pinglo kun verda emajla kapeto . Gi estos fiksata en la angulo 
de la dekstra vestkolumo, bone videbla kaj tam en ne trudema . Pro tiu-ci afero ni 
nin turnis al la Centra Oficejo kaj al D-ro Zamenhof. Ni ricevis la jena jn res pondojn. 

« Via ideo, proponi al la esperantista ro novan kaj malgrandan insign on, konsis
tantan el simpla pinglo kun verda kaµeto, estas tre interesa, sed bedaurinde la Cen
tra Oficejo havas nenian rajton kaj autoritaton por mem µroponi tiun ideon al niaj 
samideanoj; gi nur povas doni al vi la konsilon, ke vi komuniku vian proponon al la 
esperantistoj pe r la helpo de la gazetoj. »- Cent ra Oficejo. 

«Cía signo , kiu donas al la esperantistoj la eblon ekkoni unu alían en vojago au 
en publikaj lokoj, estas lau mia opinio tre dezirinda. Se la frankfurta g rupo gin 
akceptis, mi estas certa, ke baldau ankau la aliaj grupoj kaj apartaj esperantist oj 
imitas tiun ci ekzemp lon.J>- D-ro Zamenhof. 

Estas fakto, ke la samideanoj pro diversaj kauzoj ne ciam kaj cie surmetas la 
verdan stelon; kiel ofte estas esperantistoj najbaroj en vojago, kafejo, restauraci o 
k. t. p., ne ekkonante sin reciprok e! Ili ne pavas paroladi kune esperante kaj fari la 
plej bonan propagandon por nia bona afero. Ni ne kontraübatalas la verdan stelon ; 
kontraue. Ni nur proponas duan signan plej simplan. La verda pinglo modesta kaj 
tiel malmultekosta, ke eiu esperantista senescepte pavas aeeti tian, povas parad i 
sur eiu vesta. 

La prezo estas po 50 pingloj 20 pfenigoj, po 100 pingloj 35 pf. 
La sendk osto j estas internacie 10 pfenigoj. 
Ni petas direkti la mendojn al Esperantista Grupo Frankfurto A 1\1, j e mano j de 

S-ro C. Barthel, Woehlerstr. 14.- Esperantista Grnpo Frankfurt (111) . 

DUA KONGRESO UNIVERSALA EN GENEVO 
(de la 28ª de Augiesto gis la Óª de Septembro 1906) sttb la prezido de Dro Zamenhoj) 

Dua cirkulcro de la Loka Organiza Komitato 

Programo: 28, 29, 3 I Augusto, I Septembro, en Genevo: ceremoni oj kaj kunve
noj de la Kongreso: 30 Augusto: sipveturado sur la Lemana lago kaj tagmango en 
Vevey; 3, 4, 5, Septembro: vojago tra Svisujo. 

~ligoj: Oficiala kongreskarto (verda karto: 10 fr.) Ciu, kiu acetos tiun karton, 
havos rajton eeesti je eiuj ajn kunvenoj de la kongreso, ricevi eiujn · dokumentojn 
necesajn por la laborkunvenoj, kaj an\q1u aeeti I, 2, 3 au 4 Fmnilianajn Kartofn · 
(blanka karto: 5 fr.) por anoj de sia familia. 

Alvoko: La Komitato petas, ke oni bonvolu mendi, kunsendante la monon, la 
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kartojn kiel eble plej baldau, por ke oni povu kalkuli la nomb ron de la kongresa noj. 
Logado: La Kongresanoj, kiuj volas esti certaj pri k onvena logado <levas de nun 

Lu i Camóron. La Komitato zorgos pri tio kaj havigos logejon al la kongresano j kiuj 
sciigos la d,1tojn de sia alveno kaj foriro, kaj sendos al ni almenau tri frank ojn por 
e iu nokto. Special ajn deziro jn oni penos ple numi. Tiuj kiuj pagos 4 fr. havos kom 
preneble propo rcian eambron. Tiuj, kiuj pagos 5, 6 fr. aü pli havos proporcia11 éam 
broil en hotelo. L a Grupo aü L ernant aroj kiuj dezirus logi en komunaj dormejo j 
(kompreneble je tre malkara prezo ) <levas sendi oficialan demandan leteron kun 
precisaj detaloj al la Loka Komitato , kiu donos al ili ciujn necesaj n sciigojn. 

Mangado: Por certi gi la Kongresano jn pr i prcciza kosto de mangoj, la Komitato 
pub\ik igos nomaron de genevaj restorac ioj kiuj promesis don i tagmangon (kun 
trinkajo ) µo 2 frankoj.-Krom tio, la Komitato sciigas ke en tenevo ekzistas gran
daj Popolaj Rest oracioj, kie oni povas hav i simplan, sed bonan mangon por fr. 0,60. 

Teatra vesper o, (29 Augusto ) .• c iuj grupoj au izolaj espera ntisto j kiuj intencus 
ion kanti , deklam i au ludi bonvol u de nun sin enskribigi kaj sendi al ni la teksto n de 
la verkoj, kiujn ili intencus prezenti . 

Balo (3 r Augusto ). La Komitato petas ke multaj Kongresanoj alpo rtu naciajn 
kostmnojn po r tiu balo. 

Kongresaj Marl<Oj. On i de nun povas aceti, por glui sur leteroj aü postkarto j, la 
oficialan markon de la Kongreso kun ar ta ilustrajo. Prezo : 100 markoj, fr. 1,50 ; 
500 markoj fr. 5. 

* * * 
Aligojn, monon, korespondajojn, k. t. p. unu vorte cion, kio koncernas la Kon 

greson, oni send u nur al: 
Kongresa Oficejo, I5, q ttai de l'lle Genéve (Sttis se). 
En Genevo, la r6 an de Majo 1906.-Je la nom o de la L oka Organiza Komitato, 

la generala Sekretario, Edmond Pri va t.-La Sekreta rio komisiita al la Gazetaro, 
H. Hower. 

Sciigoj 
Pr o manko da loko ni estas devigataj 

mallonge raporti la plej gravajn sciigojn 
éit naciajn ett fremdajn . 

Francujo.-Lau mi leg as en «Pet it 
Parisien », la franca jurnalo fervora pro
pagandant o de Esperanto, jam estas ofi.
ciale decid ita la inst ruad o de nia helpa 
lingvo en la superaj unuagradaj lernej oj 
de la ur bo Parizo. 

Belgujo.- En la Maja numero de «La 
Belga Sonorilo~, S-ro Coox proponas 
sta rigi internacian help kaso n en kiun oni 
ko lektus monon de éiuland aj donacemu 
loj kaj malavaruloj por help i al la sufe. 
rantoj d e publikaj malfelicegoj au katas
trofoj. 

Por falta de espacio nos vemos obli 
gados d anotar brevemente las más im 
p ortan tes noticias nacionales ó extran 
jeras . 

Francia. - Según leem os en «Petit 
Parisien •, el periódico francés, fervoroso 
propagador del Esperanto, ya está oficial
mente aprobada la enseñanza de nuestra 
lengua aux iliar en las escuelas supe riores 
de primer grado en la ciudad de París . 

Bélgica.-En el número de Mayo de 
«La Belga Sonorilo », el Sr. J. Coox pro 
pone establece r una caja de socorro in
ternacional , en la que se reca udaría dine
ro de las personas car itat ivas y desp ren 
didas de todos los países para socorrer á 
las víctimas de públicas desgrac ias y ca
tást rofes. 
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La afero, unuavide, ne sajnas tre 
facila; tamen SuNo HISPANA eiam estas 
pret a subteni laüpove ciun bonfaran en
trepenon, kaj sendas al S-ro Coox sían 
plen an aprn bon por la ideo. 

En la sarr.a belga kunfrato ni legas: 
«La jurnalo «Le XX • Siécle» daüri 

gas publikigi esperantajn artikolojn ciu
diman ce; per sia numero de la 22ª de 
Apri lo, gi sciigas nin ke, en Bohemujo, 
poli cistoj ian tagon arestis tridek laboris
tojn, tid ke tiuj ci kores pondis Esperante 
kun rus oj kaj car oni est is trov ita ce ili 
esperantajn gazetojn, leter ojn, postk ar
tojn. Oni kredis ke Espe ranto estas lin
gvo anarni a! La eraro malkovrigis, sed 
nur post ok semajn oj.» 

ltalujo.- S-ro Luigi Giambene, kiel 
sekr etario de «Imperi osa Civitas»- Roma 
Esperantista Societ o- sciigas al ni ke la 
sidejo de tiu Societo, 82 via i\lonteroni , 
estas malfermata cizemarde de la 7ª gis la 
10 c horo vespere. Ciuj esperantistoj, pre
cipe la fremduloj, kiuj vizitas Romon, 
est os tutk ore akceptataj. 

La monata re vuo «J\lalta Letteraria» 
publi kigas bonegan artikolon pri lingvo 
internacia kaj raportas la sukce sojn atin
gitajn de Esperanto. 

Germanujo.- La 2oan de J\Iajo fondi
gis en Brunsvigo la Germanlingva Espe
ranti sta Societo enhavonta ciujn, kies 
gepatra lingvo estas la germana . Ekster 
la multenombraj anoj de la Bruns viga 
Grupo, kiu aran gis la Kongreson tiel 
sukcesp lene kiel oferem e, ceestis rep re
zentantoj de la Grupo j de Berlín, Bres
lau, Brunn, Elbing, Fran kfu rt, s. J\1., 
Frankfurfa Labori sta Grupo, Goppingen, 
Hall e, Hambur g, Hanau , Neu-Isenbur g, 
Prag, Schonebe rg, Stutt gart, Ulm, Ung, 
Ibradi sch, Wien, Wiesbaden kaj fondis 
unui gon nomatan «Germanlingva Espe 
ranti sta Societo» . 

La cefa tasko de tiu societo estas la 
disva stigado de Esperanto tra la scienco 
kaj komerco, precipe en la germa nlin-

El asunt o, á prim era vista, no parece 
muy fácil; sin emba rgo , SuNo HISPANA 
siempre está dispuesta á sostener, según 
sus fuerzas, toda empresa bienhecho ra, 
y envía al Sr. Coox su aprobación plena 
para la idea. 

En el mismo colega belga leemos: 
«El periódi co «Le XX • Siecle» conti

núa pub licando todos los domingos ar
tículos en Esperanto; en su número del 22 
de Abri l nos comunica que en Bohemia 
la policía arrestó en un día á treinta obre
ros por sostene r corresponde ncia en Es
peranto con los rusos y porque se les 
encontró periódicos, cart as y posta les 
esperantistas. ¡Se creyó que el Esperanto 
es un& lengua anarquista! El erro r se 
descubrió, pero al cabo de ocho sema
nas. » 

ltalia.- Sr. Lui gi Giambene, como 
secr eta rio de «Imperiosa Civitas» - So
ciedad Esperant ista de Roma,- nos anun
cia que la residen cia de:: dicha Socie
dad, 82, vía Manteroni, está abierta todos 
los martes desde las siete hasta las diez 
de la noche. Todos los esperantistas , par
ticul armente los extranjeros que visitan 
á Roma, serán cordialmente recibid os. 

La revista mensual «}\Jaita Letteraria> 
publica un excelente art ículo sobre la 
lengua internacional y refiere los éxitos 
alcanzados por el Esperanto. 

Alemania.- El 20 de l\Iayo se fundó 
en Braunschweig la Sociedad Esperan
tista, formada por todos aquellos cuya 
lengua patria es el alemán . Aparte los 
num eroso s socios del Grupo de Brauns 
weig, que organizó el Congreso con tanto 
trabaj o como éx ito, asistiero n represen 
tantes de los grupos de Berlín, Breslau, 
Brunn, Elbing, Frankfurt S. U., el Grupo 
de Obreros de Frankfurt, Goppingen, 
Hall e, Hamburg o, Hanau, Neu-Isenb urg, 
Prag, Schoneberg, Stuttga rt, Ulm, Ung, 
lbradisch, Wien, Wiesbaden, y fundaron 
la unión llamada «Germanlingva Espe
rant ista Societo>. 

La principal tarea de esta Sociedad es 
la divulgación del Esperanto en las cien
cias y comercio, principalmente en los 
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gvaj landoj, Germanujo, Austrujo kaj 
ankau Svisujo. 

La jark otizajo estis fiksata je 3 mar
koj, entenate la senkosta liver o de la 
oficiala or gano «Germana Esperantisto~. 

Kiel estraro estis elektitaj: 
Honora prezi danto : D-ro L. Zamen

hof; r ª prezidanto, D-ro E. l\lybs; 2"- pre
zidant o kaj sekretario, D-ro J. Hanauer; 
kasisto, Fr. Schuck. 

Sabate vespe re est is komun a vesper
mango en la kunvenejo de la Brunsviga 
Gru po , post kiu longa serio de paroladoj 
ka j k ant oj kuni gis multen ombrajn gas 
tojn gis matena horo je kora amikeco 
kaj paceco . l\lultaj es tis la alvenintaj tele
gramoj kaj letero j salutaj, kaj multegaj 
la specialaj kongresaj postkart oj cien 
forsendita j. Lau propon o de kongresa 
sindiko, D-ro Bracke, oni sendis respek
tan leteron al D-ro Zamenhof. 

La adreso de la Societo, !des fondi
gon ni ga je sciigas, estas: 68, Markts
trasse. Altona . 

Hispanujo. - Jam estis en pres ado nia 
lasta numero, kiam ni rice vis malg ojigan 
sciigon. S-ro Vida! Llopart, nia kara ami
ko, nia fervora kunlab oranto, mortis! 
Nenecese estas; ke ni publike diru kiom 
ni bedauras tiel valoran perd on, kaj nur 
ni petas de lia distinginda familio, ke gi 
bonvo lu akcepti la esprimon de nia plej 
sincera ko ndolenc o. 

Ni petas, ke la gazet oj, k iujn eslis 
aboninta S-ro Vida ! Ll opart, haltigu la 
sendadon de la numeroj je la nomo de 
tiu sinjoro . • 

• 
La esperantista grupo de L a Guardia 

(Jaén ), kies fond igon ni jam konigis al nía 
legantar o, elektis la jenan direktantan 
komitato n: 

Prezid anto, S-ro Enrique Gómez Bel
trán; vic-prezidanto, S-ro Laur eano l\lu 
ñoz Escobar; sekretario, S-ro Serafín Ban
dín Agüero; vocdonanto j, Pastro Fran
cisco de P. Aranda, S -ino Virginia Qlo riz, 

países donde se habla alemán, Alem ania, 
Austria y también Suiza . 

La cuota anual ha sido fijada en 3 
marcos, inclu yendo el env ío gratui to del 
órgano oficial «Germana Esperantisto» . 

Como junta fuer on elegidos: 
Presidente honorario, Dr . L. Za

menhof; presidente prim ero, Dr. E . l\lybs; 
presidente segundo y secretario , doctor 
J. H anau er; cajero , Fr . Schuck . 

El sábado por la noche cenaron los 
congresi stas en la residencia del Grupo 
de Braunschweig, despu és de lo cual una 
serie de discursos y cantos reunió á nu• 
merosos invi tados has ta la madrugada 
en cordi al am istad y fraternidad. i\Iuchos 
fueron los te legramas recibidos y las car
tas de salutac ión, y muchí simas las pos
tales especia les del Congreso remi tidas á 
todas parles. A propuesta del síndico de l 
Congreso, Dr. Bracke, se envió re spe
tuosa carta al Dr . Zamenhof. 

La dirección de la Sociedad, cuya 
fundaci ón anunciamos con regoc ijo , es : 
68, Marktstrasse, Altona . 

España. - En prensa ya nues tro últi
mo núm ero, reci bimos un a tri stísima no 
ticia . ¡El Sr. Vida! Llopart, nu estro quer i
do amigo, nue str o fervoros o colabor ado r, 
ha muert o! Innecesar io es que ex pre semos 
públicamente el sentimien to que pérdi d a 
tan valiosa nos proporciona, y sólo pedi 
mo s á su dist inguida familia que acep te 
la exp resión de nues tro más sincero pé 
same. 

Suplicamos que las revistas á que es
tuviera suscrito D. J. Vida! Ll opa rt sus 
pendan el enví o de sus números á nom
bre de dicho señor . 

El Grupo Esp erantista de «La Guar 
dia» (Jaén), cuya funda ción anunciamos 
ya á nuestros lectores, ha elegido la si
gu iente junta direct iva : 

Presidente, D. Enrique Gómez Bel 
trán; vicepr esident e, D. Laureano l\Iuñoz 
Escobar; secretario, D. Sera fín Baudín 
Agüero; vocales : P. Francisco de P. Aran _ 
da, D.ª Virginia O lóriz, Sres. D . FeJip 
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S-roj Felipe Montes , lldefons o Rubi o, 
Sixt o Rod ríguez, Juan Carm ona, Manuel 
Garrido, Ram ón Oloriz, Narciso Soto, 
Bias Torres y Ricardo Fernández. 

La Direktanta Komitato de la Grupo 
Esperantista de Foz (Lugo ) Jus fondita , 
estas la j ena: 

Prezidanto, S-ro Camilo de Cela; voc
don antoj, S-roj An toni o Noriega y Cons
tantino Vázquez; sekretario, S-ro Anto 
nio Villar. 

Vere citinda j esta la jenaj artikoloj, 
kiuj por divastigo de Esperanto ape ris en 
niaj naciaj Jurn aloj . 

«Por el mundo esperantista,, de sin
jor o Francisco Añino en «El Faro» de 
Vigo . 

«El Espera nto» , de S-ro Francisco 
Morote, en «Papel y Tinta » de T oledo . 

«El Esperanto para el estud io de idio
mas », de S-r o Codorn!u en •El Liberal» 
de Murcio kaj «Notas esper antistas > de 
la sama autoro en «La Verdad• . 

Anonima artikolo «El Esperanto>, en 
«El Nervión» de Bilbao. 

«E l Esp eran to en nue stra provincia >, 
de «Un esperant ista ji enense» en «L a Li
bertad» de Jaén. 

«Por una gra n idea,, r imark inda ar
tikolo de S-ro S. Baudí n, en •L a Leal
tad » de Jaén. 

S -ro i\fonteagudo, en la «Revista Ga
llega» priskriba s la progreso jn de Espe 
rant o en fremdaj landoj. 

S ro Vícto r O . Allende publikigis ri 
markind ajn artikolojn en «El Noticiero 
Bilbaíno ». 

S-ro Román Ayza daurigis la se rion 
de propagandaj art iko loj en «L a Corres
pondencia de Vale ncia ». 

«La Unión Mercanti l» de Málaga pu 
bliki g is hispane n traduk itan, sub la titolo 
«T ende ncoj d e Esperanto» la raporton, 
kiu pr i la verk o <Tutm onda poslibro in
tern acia por komercistoj, tu rist oj , k. t. p. » 
de S -ro Georgo Norman aper is en nia 
k olego «Germana Esp erant isto». 

En Calonge (Gerona pr ovinco) sinjoro 

Montes, D. Ildefons o Ru bio, D. Sixto Ro 
dríguez , D. Juan Carmona, D. l\Ianue l 
Garrido, D. Ram ón Oló riz, D. Narci so 
Soto, D. Bias T orres y D. Ricardo Fer 
nández. 

La junt a directiva del Grupo Espe 
rantista de Foz (Lugo ), que acaba de 
fundarse, es la siguiente: 

Presidente , D. Camilo de Cela; voca 
les: D. Anto nio No riega y D. Constant ino 
Vázq uez; secretario, D. Antonio Villar. . 

Dignos de cita son los siguientes ar 
tículos que para divul ga ción de l Espe 
ranto han apareci do en var ios periódicos 
nacionales: 

«Por el mu ndo esperantista», de do n 
Franc isco Añino, en ~El Faro de Vigo» . 

«El Esperanto», de D. Francisco Mo
rote, en «Papel y Tin ta,, de T oled o. 

« El Esperanto para el estudio de 
idioma s:., de D. Ricard o Codorn íu, en 
«El Liberal», de Murcia, y «Notas espe 
rantistas», de l mismo aut or, en «La Ver 
dad ». 

Artículo anón imo «El Esperanto .. , en 
«El Nervi ón», de Bilbao. 

«El Esperanto en nues tra provincia» 
de «Un esperant ista ji enense» en «La 
Lib ertad », de Jaén . 

«Por una gran idea • , n otab le artículo 
de D. S. Bandín, en «La Lealtad», de 
Jaé n. 

El Sr. Monteagud o, en la «Rev ista 
Gallega», describe los progresos del Es
pera nt o en el extranjer o. 

D. Víctor O. Allende ha publicado 
notables artículos en ,El Noticiero Bil
ba íno • . 

D. Román Ayza cont inúa la ser ie de 
artí culos de propaganda en • L a Corres 
pondencia de Valenc ia» . 

«La Un ión Merca ntil », de :rvlálaga, pu
blicó, trad ucida al castellano, bajo el tí
tulo «T ende ncias del Esperanto•, el jui cio 
crítico qu e sob re la obra .:Tutmonda 
po ~libro internacia por kome rcistoj, tu
rist oj, k. t. p.», de D. Jorge Norma n, 
apa reció en nuestro co lega «Germa na es 
peran tisto» . 

E11 Calon ge (provinc ia de Gero na ) 
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Antonio Dedrid malfermis kurson de Es
peranto tre sukcese car gin éeestas mul
taj lernant oj. 

Fine, dank'al l'energiaj klopod oj de 
S-ro Elizondo kaj de kelk aj aliaj ferv oraj 
semideanoj helpintaj !in efike, oni sukc e
sis fondi de finilive en grava cefurb o Bil
bao Grupon Esperantistan, kies nombro 
da memb roj pligrandiganta sénéese per
mesas autaúdifini pro speran sorton por 
nia lingvo en tiu éefurbo. 

Jen g ia ko mitat o: prezidant o: T. Eli
zondo; vicprczidanto, V. O . Allende; sc
kret ario, R. Unzaga ; kasisto, l\1. Zabala; 
vocdonant oj, J. Santamaría, I. Lorn nte 
kaj J. Agu irr ech e. 

Plena adreso de la Grup o: Grupo 
Esperanti sta, strat o García Salazar, Bilbao 
(His pan u jo). 

Nia senlaca propagandisto S-ro Saba
dell , sciigas nin ke li fine sukcesis fondi 
Gru pon en Barcelona e•1 la sidejo de 
«Aten eo Encikl opedia Populara ». Ni ak 
ceptant e la k orajn k aj kunfatajn salut ojn 
de la anoj k?i sur tuto de S-ro Sabadell ¡ 
tutkor e danka s ilin pri ilia laborad o. Jen 
la Direkta Komitatu: Honora prezidant o, 1 

D-ro Zamenhof; efektiva, S-ro Sa]?adell; 
vicprezidanto, A. :tliuntané; sekretari o, 
A. Pierr e; kasisto, R. Camprubi, bibliot e
kis to, Manuel de la Fuente; vocdonant oj, 
J. Chaves kaj L. Rafols Kursoj estas fa
rataj en: re Grupo Esperantista de la 
A. E. P., profesora R. Camprubi. - 2• Cen
tro de Unión Republicana, profesora Au
gust o Pierre. - 3• «Asociació Catalunya•, 
profe sora Domingo Bonet. - 4• «Centre 
Instructiu~, profesora Miguel Cases. -
5• «Cataluno Espero », profesora Juan 
Rosals. • 

D. Antonio Dedrid ha abier to un curso 
de Esperanto con mucho éxit o, pues á éf 
asisten muchos discípul os. 

Por fin, g racias á los enér gicos tra
bajos del Sr. Elizondo y de algunos otros 
ferv orosos smnideanos qu e le han ayu 
dado eficazmente, se ha conseguido fun
dar definitivamente en la imp ortante ca
pital de Bilbao un Grn po Esp erantista, 
cuyo núm ero de miembros sin cesar cre
ciente permit e augtlrar una suer te prós 
pera á nue stra lengua en esta capital. 

He aquí su comité: Preside nte , T. Eti
zondo ; vicep reside nte , V. O . Allende ; se
cretari o, R. Unzaga ; cajero , i\l. Zabala; 
vocales: J. San tamaría, I. Lo ran te y J. 
Aguirr eche . 

Dirección: Grupo Espera nti sta, calle 
de García Salazar, Bilbao (Espa ña). 

Nue stro incansable propag andista se
ñor Sabadell, nos comuni ca que por fin 
ha conseg uid o fundar un g rup o en Bar
celona en el d omicilio del «Ateneo Enci 
clopédico Popular , . Nosot ros, al aceptar 
los cordiales y fratern ales salud os d e sus 
miembros, y sobre todo del Sr. Sabadell , 
de todo corazón les _damos las gracias 
por sus gesti ones. He aquí la Junta Di
rectiva: Presid ente honorari o, Dr. Zamen
ho f; efectivo, Sr. Sabadell; vicepresidente, 
A. Muntané; secretario, A. Pierre; cajero, 
R. Camprubi; bibliot ecari o, l\fanuel de la 
Fuente; vocales, J. Cha ves y L. Rafols. Se 
dan clases en : r.º Grup o Esperanti sta de 
la A. E. P., prof esor R. Camprubi. - 2.º 
Centro de Unión Republicana, profesor 
Augusto Pierre. - 3.º ~Asociació Catalu
nya • , profesor Domingo Bonet. - 4.º «Cen
tre Instructiu», profe so r i\liguel Cases. -
5.º «Cataluno Espero », prof. Juan Rosals. 

@~~~~~~~~~~m~~~~~~~~i\im~~sm~~~'.f.i~~~~tim.a~~ 

Bibliog·rafio 
Kio povas okazi, se oni donacas surpr ize, de Fritz Reuter, tradukita el la subger

mana dialekto de E. cefee (45, Christchurch Road, Streatham, Londono. S. W.). 
Prezo: r ekzemplero (presita sur arta papero ), 0,70; ro ekz. (propaganda eldono sur 
malpl i dika papero ), 5,00 fr. (r ). 

( r ) Por mendo j oni sin turnu al la tradukinto · S-ro Cefeé. Ciulandaj po§tmarkoj 
estas akceptota j laií sía efektiva valoro. 
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T iu ei nova verketo 48 paga, kiu venas plirieigi la esperantan literaturon, estas 
humorajo originale skribita en lingvajo nur uzita en malgranda parte de Germanu jo, 
kajaankornu netradukita en ian modernan lingvon. Esperanto prezentas gin unuafoje 
al I legado de eiuj diversaj nacianoj. 

La historio estas sprita kaj interesa kaj klare montras, ke gi devenas de la plej 
eminenta germana humoristo de la jus pasinta centjaro. Verkite plej grandaparte en 
rekta parolado, gi estas tre instrua kaj facile legebla. La tradukint o en la celo pliva
lorigi sían tradukon uzis elegantan, klaran kaj bongust~n stilon, fonditan sur la «ne
tu seb la fundamento » de Esperanto, kaj submetis sian verkon al kritikado de ok 
diverslingvaj esperantistoj, penante, ke gi farigu plene internacia kaj enhavanta 
nenian nac iismon . 

ciuj suprediritaj ecoj klare pruvas la rekomendindecon de la nova Jiteraturajo 
kaj se oni aldonas al tio, ke S ro cefee eldonis sián r verkon en celo propaganda, 
por montri, ke Esperanto presentas la solan veran solvon de Jingvo internacia, kaj 
po r ke la verke to estu tradukata kaj komprenata nur per kelpo de la «Espera ntaj 
Slosiloj», kiujn Ii eldonis en la eefaj europaj Iingvcj kaj ni rekomendis pli ol unu 
fojon, oni konkludos la gravecon, kiun ni aljugas al «Kio povas okazi, se oni dcnacas 
surpr ize» kaj la protekton, kiun gi indas rice vi de eiuj esperantistoj . 

Cielo kaj Tero (The Heaven and the Earth ) mistero de Lord Byron, Esperantigis 
D-ro Noel. Prezo: 1,35 fr. 

Tuj post la belega traduko de «Rolandkanto», D-ro Noel prez enta s al ni la espe 
rantigon de la earma Byron'a l\listero. Guste, kiam la morto forprenis unu el plej 
sindonaj samideanoj, S-ro. A. l\lotteau, la lerta tradukinto de Sbakespeare, la sorto 
montras al ni novan tradukinton de Byron. Sendube Shakespeare kaj Byron' allegas 
la Esperantistojn konantajn la lingvo n anglan. Kaj se ni suldas la plej majstran litera
turan tradukon de Hamlet, al la elpensinto de Esperanto, ni ne <levas forgesi la 
senriproean kaj m1!._ltmeritan tradukon de Kaino de S-ro A. Kofman. Kaj efektive, 
kuragi esperantigi Cielo kaj 7 ero, k iam ni havas «Kaino:., estus tro dangera entrepre 
no por alia Esperantisto, kiu ne konus tiel profunde la versofa rad on kiel gin posedas 
D-ro Noel. ·cielo kaj Tero sin rekomendas mem al eiuj Esperantistoj. La pureco de 
la stilo, la klareco de la esprimado kaj la facilflua bonsoneco de giaj versoj difinas 
por gi t re enviindan apartan lokon en la esperanta literatura . Ankorau novan econ 
havas la traduko de S -ro Noel, kiun ni tuj raportos. Tio estas la diverseco: en gia 
malmultenombra pagaro la legantoj trovos versojn el plej diversaj specoj, rimitajn, 
senrimajn, longajn mallongajn, alternajn, k. c., tiel sage kombinitajn, ke la tutajo 
presentas model on por ellernado de esperanta versofarado. 

Sed ho ve! Ni devas ripro ei malgrandan difekteton al la nova verko de S-ro Noel. 
En la unua pago, li presentas tab elon de prozodiaj montroj, inte r kiuj sin trovas 
-signoj por diferencigi silabojn longajn de mallongaj . Paroli pr i silaboj longaj kaj 
mallongaj en esp eranta ve rsofarado estas simple ~rarigi la komencantojn. La akcento 
estas eefa elemento de la esperanta poesio; !del moderna lingvo, Esperanto ne havas 
versfarad on fonditan sur diver sa Iongeco de silaloj . Kiel oni pova s reguligi la alter
nadon de silaboj lon gaj kaj mallongaj? Cu oni povas diri al ni, en kio ko nsistas la 
mall ongeco au longe co de la silaloj esperantaj? En la verso: 

«Se-ra -fo! Min aú -du de l'su -pra Si-de-jo!> La unuasilabo de estus mallon ga, la dua 
longa. La audado en tiuj ei du silaloj nur povas trovi la jenan diferencon: ke la unua 
estas ne akcentita kaj la dua -akcentita . 

Es tas evidente, ke en vorto tr,ms -por-to, eksemp le, oni rimarkas, ke la silabo 
trans besonas pli da, tempo o! por por esti elparota kaf por pli da tempo -o! to. Sed 
el .tia ei, oni ne povas ko nkl udi, ke la elparo lata longeco de trans estas duobla ol tiu 
de por; kaj ankau, ke inte r tiuj ei dive rsaj longecoj ekzistas ia di.finita kaj sensanga, 
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rilato, kiel estus ja necese por fondi versofaradon sur alternadon de silaboj longaj 
kaj mallon gaj, kiel okazis, lau oni kredas, en la klasikaj lingvoj. 

La elpen sint o de Esperanto tre decide kaj sage sol vis tiun éi aferon per sía difino 
de versofarado: «La esperanta versofarado konsist as el la regula alternado de silaboj 
akcentitaj kaj neak centitaj» kaj ankau Ji mem diri s: «En Esperant o ne ekzistas silaboj 
longaj nek mallongaj sed akc entitaj kaj neakcentit aj. » 

Ni espe ras, ke D-r o Noel atentos tiun éi rimark on, kaj forigos en dua eldon o 
de cielo kaj Tero la signadon de silaboj longaj kaj mallongaj. 

V. lNGLADA, 

NOVA J ANO J DE H. S. P. P. E. 

El La Guardia (Jaén): 471, Enrique Gómez Beltrán; 472, Laureano Muñoz Esco
bar; 473, Serafín Baudín Agüero.-Enguera: 474, Emilio Marín Abella; 475, Joaquín 
Sanchis Rico; 476, Eduardo Palop Gozálvez.- Vig o (Pontevedra ): 477, Antonio 
Ferrer Marín; 478, l\1anuel Pereira Estév ez; 479, José Sanz Torr es; 480, Francisco 
López García; 481, l\lanuel Dovao. - Ba rcelona: 482, José Bartrolot; 483, Juan Chaves 
484, Manue l de la Fuente; 485, Angel Rodrí guez; 486, José Llorens Olió; 487, Juan 
Llarena; 4881 Juan Caballer o; 489, Jaime Da rán; 490, Agustín Muntané; 491, Augusto 
Pierre; 492, Ram ón Camprubi; 493, Luis Rafols. 

Korespondada fako de "La Suno Hlspana,, 

SIN.JORO.Y: 

E. L., Murcia. - S., London. - H. H., Keipley (Auglujo ).-G. J. W. O., Sanhat 
(Indujo ).- G. T. S., Newport Tay (Anglujo ).- Frau. M. P . A. C., Gracia .- }. C. M. 
Puerto de la Cruz (Canarias ).- E. W ., Inverca rgill (Nova Zelando ).-M. L., Villa
rrea l.-L. A., Valencia. - }. S F., Castellón. - V. A., Castell ón. - E. G., La Guardia . 
- J. G., Valencia. - M. O., Valencia .-R. P., Castellón. - N. E., Valencia. - }. O., Va
lencia. - S. E. E. K., Barcelona. - M. S., Reus. - J. P., Sabadell. - R. P. C. R., Caste
llón.- A. S. de R-., Sevilla.- G. E . Bilbao. 

Mi recivis viajn abonpagojn. Dankon. 

Kore salutas Vin, A.:J.L. 



NIAJ V171TAN TO J 

N.0 33--:---Antaüen Esperantistoj!! Lartiga, 106, Lima (Perno ). Jarabono, 3 fr. 
Aprilo 1906.- Espero Katolil<a. A Sainte Radegonde pré s T ours (l ndre et-L o:r. 

Francu jo). Jarab ono, Francujo, 4 fr.; alilando, 5 fr. 
N.0 9-10.- Espero Pacifista. 26, rued e Chartres, Neztilly -snr-Seine (Franc ujo 

Jarabono, 5 fr. 
N.º 3.-E sperantisten. 3 7, Surbrunnsgatan. Stockholm (Svedujo ), Jara boe:: 

3'50 frankoj. 
N.º ro, rr kaj 12.- EI Mundo Ilustrado. Aguila, 60, Ha bana. N\lmero ro cto, 

r,2kaj3. 
l\lajo 1906.- Germana Esperantisto . Prinzentrasse, 95, Berlin S. (German ujo 

Jarab ono 3 markoj. • 
N.º 2.- lnternacia Revuo Medicina. 33, rue Lacépéde. Par is. Jarabono , 12 f: 
N. 0 4.- Juna Esperantista. 9, Avenue des Vollandes , Genéve (Svisuj o) . Jarab ono, 

2 fr . 50. 
N.0 6, 7, II jaro. - La Algeria Stelo. 57, rue d'Isly, Alger (Algerujo ). Jara bono, 3 fr 
N.º 45.- La Belga Sonori lo. S-ro J. Coox, Duffe l, (Belgujo ). Jarabon o, 4 fr . 
N.0 119.-La Revue de !'Esperanto , 26, rue Wissoq , B oztlogne-sztr-Jlf er (Fr an

cujo ). Prezo, o ' ro fr . ekzemplero. 
N.0 6.- La Esperanta Studento. 16. Upper \Nestbourn e Villas, Hove, Sus sex. 

England. Jarabono, 2 fr. 
N.º 9.- Lingvo lnternac ia . 33, rue Lacep éde. P ari s. Jarabono, 5 fr. Kun lite

ratura aldono 7 fr. 50. 
· N.0 118, I 19, 120, 121, 122.- Murcia. Sociedad, 14, l\Iurcia. Jarab ono, 6 pese toj 

N.0 143.- Museo Exposición. l\ledina, 37, Alicante . Jarab ono, 5 pesetoj . 
N.º 4.- Revista de Menorca . Atene o científico . 111ahón. Jarabono, 6 fr. 
N. 0 4.-- Ruslanda Esperantisto . S. Peter sbur go , Bols. Pod jaeeskaja , 24 (Rusuj o. 

Unu numero 30 kopekojn. 
N. 0 3.- Svisa Espero. 6, vieux College, Genéve (Svisujo) Jarabon0 , 2,50 frank oj. 
N.0 17.- The British Esperantist. unui gita kun The Esperantist. 13, Arun deJ. 

street, Strand. W. Q. Londono. Jarabono, 2 fr. Kun aldono literatura, 4 frankoj . 
N.º ro.- Tra la Mondo. 15, Boulevard des deux Gares, jJ,fendon (S. et O. 

(Francujo ) Jar abono, 8 fr. 
N.º 5.- Unua Paso. San Stefano, 26, Sofia, (Bulgarujo ). Jarabono, 3 fr. 

Ti pog rafia :\:Ioderna, á ca rgo de :\1igue l G1meno, Avellanas, u - Valencia . 

ANONCO,J 

S-ro Etanislao Schels (21. UI. Teatralna. L wow (Lemberg-Austria ) deziras kore s
pondi per ilustritaj postkartoj kun hispanaj geesperantistoj . 

S- ro Gusta v Brimig, bankofic isto, Steinmenstrasse 18, Berlin W. 5. F. Germa
nujo, deziras korespo ndadi kun hispana esperantisto . 

S-ro U. Dztbois, lernanto ee la liceo de Amiens (F rancujo), deziras intersan gi 
postkarto jn ilustritajn kun vidajoj k aj monumentoj, kaj uzitajn postmarkojn. 


