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Gratulo 
S-ro Ricardo Codorniu, la respektinda Prezidanto de Hispana Societo, ricevis de 

D-ro Zamenhof la jenan leteron: 

« Varsovio 2-6-06. 
Kara Sinjoro! 

Okaze de la edzigo de La Rega Mosto mi sendas al la Hispana Societo Esperan
tista mian l<oran gratulon. Vivu la Geregoj! por la bono kaj felico de via lando. 

Via 

Zamenhof.» 

La gratulo de nía karega Majstro, gratulo montranta unu fojon pli lian gentile
con kaj fratecon, estas akceptita kun gojo kaj danko de la hispana samideanaro . 
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Nia literatura felietono 
En la nuna numero de SuNo HISPANA ni finas la publikigon de la Moratin'a verko 

La kztracisto p er batoj, lerte tradukita de nia samlandano S-ro Vicente Inglada. 
car tiu unua felietona verko atingis bonan sukceson kaj estis aplaude akceptita 

de nia legantaro, ni daürigos la publikigon de verkoj aparte bindeblaj. Tia], do, en la 
proksima numero ni komencos enpresi tradukon de alía i\1oratina ver ko: 

LA JESO DE LA KNABINOJ 
(EL SÍ DE LAS NIÑAS) 

faritan de la Prezidanto de la i\lurcia Grupo, S-ro Norman Maclean, kaj post gi 
aperos tradukoj de nuntempaj hispanaj verk oj kaj ni jam pavas anonci la publikigon 
de La Ombro, novelo de la famkonata verkisto Pérez Galdós, kiu kompleze donis al 
S-ro Duyos perme son por la tradukado . 

Nía celo estas liveri al nia legantaro hispanliteran Bibliotekon tradukitan espe 
ranten. 

Kaj ni esperas sukcese atingi nian celan. 

Senpatrina infano 
Sur la varma beleta lulilo 
Infanet' sin agitas ploranta, 
Kaj manetojn etendas peteme, 

Patrinon sercanta . 

Estas vane, ke gi helpkriadas 
Atendante kareson de iu, 
Gia ploro perdigas ekteren 

Kaj venas ileniu. 

Kiel pavas patrino restadi 
Fo r de gi, dum suferas fileto? 
cu si pavas alvokon malsati 

De bela knabeto? 

Tute ne, tute ne, bedaürinde, 
Jen jus mortis patrin' senkonsola, 
Kaj restig is la amatan fileton 

Senhelpa, tutsola .. , 

V. lNGLADA. 
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Malnovaj rakontoj 
En malgranda vilago de la kas tila (ando logis an tau longe p1stro, kiu ne sole 

plenumis fervore siajn ap osto lajn devojn sed plie la gasta m111 devigon, tiel bone kie\ 
li povis far i gin per siaj malsuf1caj gajnoj. 

1am, okazinte la oportunajo sidi ce sian tablo mang 011 amik), kiu meritis g ran
dan ge ntilecon, Ji rimarkis k t111 vera surpr izo, ni dirns pli b :)lle, ec kun grand ega 
miro, la mankon de unu piedego ce la graS1 k ,)kin') zorge elektita el la ne;ilena 
kokinej o, kaj poste Ierte preparita de la klliris tino por regali la ga ston. 

En tiama moment o Ii silentigis diskrete, sed gu~tatem;i e, r im1rkig is al la b:)lla 
virino la neaudita n okazon, kaj Joad am'lis la m1lb.):1.ajon tiel so lene kiel la okaza 
graveco gin pos tulis . 

-Si njoro, ekkr iis la ru za virin o, la kokin) j de tiu ci vilag.) ha vas nu r u<J.u pie:l.e
gon; venu kun mi, sinjoro, vi vidos gin; tiel vi k0nvink ig0s plene, 

Je la dorma horo li kaj la servistm o enir is en la k,)kin ejoa, kaj vidis efektive la 
strangajn bird oj n unupiede starantajn iau la servistin o diris al Ji. 

Antaií la ok azo, la pastro restis unue surpriza , p:nte mirega , sed pasinte sia miro , 
Ji agitis la nigran mantelon kaj tim igis la birdaron kiu forfl11igis ciufl1nke'1, m )n 
trante al vizitantoj la kasitajn piedegojn . 

- cu vi vidas-kriegis ko lere la pastro al la maljuna servis tino, b:itan te la piankon 
per granda piedfrapo-kiel la eitieaj kokin oj kutim1s eltiri siajn piedojn tiam kiam 
esta s necese? 

-N ul rediri s la maljunulino, kial vi ne skuis vian m1ntelon k!am mi metis sur 
tabl ot ukon la rostitan kokinon? 

EDUARDO CANO, esperantig is. 

Rakonto 
(Kiun mi alískultis antalí malmultaj tagoj) 

Geedzoj estas tre batalemaj : kaj kiam ili atingas la plej altan gradon el sia kol ero, 
ambaií rulas la meblojn, kaj ec ilin forjetas tra la balkono sur la straton. 

Jam , altirita de la batalbruado, venis kuzo de la geedzo j por ilin pacigi; kaj ce la 
str ata pordo, li renkontis najbaron sta rantan antaií la dom o, kaj atente rigardantan 
la balkon on. 

- Kion vi faras tie ci? demandis la kuzo malafable. Vi estas tro scivolema pri 
aferoj neinteres aj por vi. Miaj kuzoj batalas, kiel kaj kiam ili volas ba ta li! 

-Aüskultu, sinjoro; respondis la demandito, cio estas klarigebla: mi star as tie ci, 
car kiam viaj gek uzoj ekbatalas, oni aiídas konfuzan bruadon kaj fortajn batojn de 
tempo al tem po; poste, ia ajn strat iranto, povas vidi, de iom post iom, eliras tra tiu 
balkono, kaj elfa\as straten, kelkaj mebloj. Nu, kiel mi esta s malricu lo, mi devos 
eltiri profiton el cio; tial , tuj kiam la mebloj ektu sas teron , mi ilin prenas kaj port as 
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en mian hejmon. Do, tial ke vi estas parenco de la batalantoj, vi povas prun t i al mi 
bonan s ervon, dirante al ili, ke mi staras tie ci jam de longe; ke ili baldau kiel eble , 
forjetu la meblojn definitajn por la forjetad o, car mi havas multajn kaj premegantajn 
afer ojn farota jn kaj ne povas resti tie ci multe da tempo . 

Esperanten tradiekis A. L. VILLAN UEVA. 

Sciigoj 

Anglujo. - D-ro Lloyd faris konvin
kan parolad on ce la Scienca Akademio 
de Glasgow kun grandega sukceso . 

Alian gravan sciigon ni ricevis el tiu 
nacio. La Internacia Kongreso de Komer
caj komizoj akceptis Espera nton, kiel 
oficialan lingvon por estontaj internaciaj 
rilatoj de la membroj de la internacia 
federacio . 

Germanujo. - Fondigisgrupoj en Meg
sebu rg. 

La Hamburga Komerca Akademio 
faris du~ la pasinta vintro kurson de 
Esperanto oficiale akceptante nian lin
gvon. La sukceso atingita certe kuragi
gos tiun korporacion por daurigi gian 
instruadon. 

Bohemujo.- La klopodoj de niaj bo
hemaj samideanoj atingas bonan sukce 
son. ]us fondigis grupoj en Prosek kaj en 
C. Budejovice . 

ltalujo.- Ni salutas la aperan de nova 
kolego en Palermo, kies unua num ero 
respondas al monato Junio. La nova re 
vuo esperant ista «Idealo» estos ciumo
nata kaj estas akceptita ·kiel organo de 
«Sicilia Federacio Esperanta> kaj de la 
internacia societo «La Tasko ». 

Sendu abonojn (vidu la fakon Niaj 
vizi tantoj ) rekte al gia direktoro: dokto
ro Vitangelo Nalli, Corso Calatafimi, 495, 
J'alermo. 

lnglaterra. - En la Acad emia de Cien
cias de Glasgow dió el Sr. Lloyd una 
convincente confer encia con grandísim o 
éx ito. 

Otra importante noticia recibimos de 
esa nación. El Congreso internaci onal de 
comisionistas comerciale s aceptó el Es
peranto como lengua oficial para futura s 
relaciones internaci onales entr e los miem
bros de la Federación internacional. 

Alemania.-Se fundaron grup os eo 
Magdeburg y <!n Mersebur g. . 

La Academia Comercial de H ambu r
go hizo un curso de Esperanto durante 
el pasado invierno. El éxi to alcanzad o 
animará ciertamente á dicha corporació n 
para continuar su enseñanza. 

Bohemia. -Los trabaj os de nuestro s 
correligionarios bohemio s alcanzan bue n 
éx ito. Acaba n de fundarse grupos en 
Prosek y en C. Budejovice . 

ltalia. - Saludam os la aparición de un 
nuevo colega en Palermo, cuyo primer 
número corresronde al mes de Junio. La 
nue va revista espe rantista «Idealo> será 
mensual y ha sido aceptada como órgan o 
de «Sicilia Federado Esperanta» y de la 
sociedad internacional «La Tasko ». 

Envíense los abonos (véase la sección 
Niaj vizi tantoj) directamente á su direc
tor: Dr. Vitan gelo Nalli, Corso Calatafimi, 
495, Palermo. 
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Ni deziras al nia nova ítala kolego 

long an kaj sukcesple nan vivadon. 

Fra ncujo.-Oni rajle povas diri, ke 
ne pasas monato ne alportante gravan 
ekpuson al nia afero en nian najbaran 
Respublikon. 

S-ro Farjon, la konata fabrikisto de 
la plum o cEsperanto> estis elektita de 
putato la 2o•n de Majo. Li estas de lon
gatempe varma esperantisto; li multe 
helpis por la formado de la Grupo de 
Boulogue-sur -1\Ier kaj alportis al gi la 
patronecon de la tiea Komerca cambro, 
kies prezi danto Ji estas. Je la nomo de tiu 
grava cambro Ji akceptad is oficiale la 
kong resistojn kaj paroladis espe rant e kun 
granda sukceso. 

«La France du Nord» enpresas Jete
ron de S-ro Farj on promesante apogi 
varmege en la Deputata cambro la pro
ponon de S-ro Cornet, por ke Espe ranto 
estu oficiale enkondukata en la pr ogra
mojn de ekzamenoj. Pro sia kompeten
teco pri komercistaj kaj instruistaj aferoj, 
S-ro Tarjon povas multe fari por nia 
afero. 

Laú privata letero de leútenanto Ba
yo], la konata kaj senlace propagandisto 
de Esperanto en la franca armeo, li es
perplene laboras por ke Esperanto estu 
akceptata de la internacia institucio 
«La Ruga Kruco ». Lia verko Esperanto 
kaj Rttga Crnco aperonta la ¡an de Aú
gusto , estas dedicita al S-ro Moynier, 
prezidanto de la Inte rnada Komitato de 
Ruga Kruco en Genevo, kiu plezure 
akceptis gin. Esperanto, do, ,havas sim
pation de la granda majstro de tiu bon
fara insti tucio . Tiu Internac¡a Komitalo 
ricevis multajn skribajojn pri Esper anto 
kaj tre kredeble la lingvo internada estos 
diskutata en la proksima Konferenco in
ternacia de la Ruga Kruco, kiu okazos en 
Londono en 1907. 

Esta s tre beb koincido, ke en Gene
vo, la sidejo, por tiel gin diri, de la Kruco 
Ruga okazos la Kongreso Esperantista ' 
de 1906, kaj en Londo no, urbo hodiaú 

Deseamos á nuestro nnevo colega 
italiano larga y próspera vida. 

Francia.-Bien puede decirse que no 
pasa mes sin traer gran adelanto para 
nuestro asunto en nuestra vecina Re
pública . 

El Sr. Farjon, conocido fabricante de 
la pluma «Esperanto> fué elegido dipu
tado el 20 de Mayo. Es ferviente espe
rantista de nuestro tiempo; ayudó muchí
simo á la formación del Grupo de Bou 
logne -sur-M er y le llevó el patronato de 
aquella Cámara de Comercio, cuyo pre 
sidente es. En nombre de dicha imp or
tante Camara rec ibió oficialmente á los 
congresistas y habló con gra n éx ito en 
Esperanto. 

«La France du Nord» inserta una 
carta del Sr. Farjon prometiendo apoyar 
calurosamente en la Cámara de los dipu 
tados la proposición de l Sr. Cornet, para 
que el Espe ranto sea oficialmente intro
ducido en los pro gra mas de exámenes. 
Por su competencia en asuntos comer 
ciales y de instrucc ión, el Sr. Farjon 
puede hacer mucho en favor de nuestro 
asunto. 

Según carta particular del tenie nte 
Bayol, conocido é incansabl e propagan 
dista del Esperanto en el ejército francés, 
trabaja con esperanza de éxito para que 
el Esperanto sea aceptado por la institu
ción internacional la Cruz Roja. Su obra, 
El Esperanto y la Cruz R oja, que apa
recerá el 1.º de Agosto, está dedicado al 
Sr. l\1oynier, presidente del Comité inter 
nacional de la Cruz Roja en Ginebra, que 
la ha aceptado con placer. El Esperanto, 
pues, tiene las simpat ías de la primera au 
toridad de esa benéfica institución. Dicho 
Comité internacional ha recibido muchos 
escritos sobre el Esperanto, y probable 
mente la lengua internacional se rá discu 
tida en la próxima conferencia interna 
cional de la Cruz Roja que se celebrará 
en Londres en 1907. 

Hermosa coincidencia es que en Gi
nebra, la residencia, por decirlo así, de la 
Cruz Roja, se celebre el Congreso espe
rantista de 1906, y en Londres, ciudad 
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tiel favora al nia lingvo, la Konfer enco de 
la Ruga Kruco de 1907. 

Jen la letero-ant aupa rolo, kiun por la 
verko de S-ro Bayo!, sendis D-ro Za
menh of: 

«Al Sinjoro Leutenanto Bayo!, ins
truisto ce la Speciala Militista Lernejo, 
en Saint-Cyr . 

»Kara Sinjoro: 
• Vian lalioradon por la akcepto de 

Espera nto ce la Ruga Kruco mi trovas 
tre grava kaj mi deziras al vi la plej 
bonan sukceson. 

, La Rug a Kru co apar tenas el tiuj ins
titucioj, kiuj la plej multe bezonas ian 
facile ellern eblan komunan lingvon; car 
se aliaj institucioj nur iafoje havas aferojn . 
kun mal~amlingvuloj kaj lasas la eblon ' 
serc i tradukanton, la Ruga Kruco pres 
kau ciam koncernas alilingvulojn kaj pos
tulas komprenigadon tujan. La noblaj 
laboro j de la Ruga Kruco sur la kampo 
de batalo ofte perdas cian valoron nur 
pro tio, ke la savanto kaj la savato sin 
reciproke ne kom pren as. 

»Se vi sukcesos iam atingi la inter
konsenton de la registaroj, ke ciu soldato 
iront e en la militon lernu la plej gravajn 
vortojn de lingvo inte rnada, tiam vi po
vos diri , ke vi forprenis de la militoj 
grandan parton de ilia krue leco, kaj vi 
donis al la Ruga Kruco gian efektivan 
valoron. 

»Via 

»L. ZAMENHOF. » 

La grava verko de S- ro Bayo! estos 
tradukita en mult ajn lingvojn. La hispana 
traduko estos farita de nia fervora sami
deano kapitano Duyos. 

Hispanujo. - S-ro Alicio Caravaca, 
d elegito de la Provinca Komisio de la 
Ruga Kruco en Valencio, kaj la éefa Ins· 
pektoro S-ro Ferd inando Ibáñez kaj la 
oficiroj de la Valencia Brigado tutkore 
gratulas S-ron Bayo! pri liaj klopodoj 
favo 1aj al Ruga K1 uco kaj oferas al li 

hoy tan partid aria de nue stra lengua, la 
conferencia de la Cruz Roja de 1907. 

He aquí la carta-pr ólogo que, para la 
obra del Sr. Bayo!, envió el Dr. Za
menhof: 

«Al señor teniente Bayo!, profesor en 
la Escuela Especial Militar de Saint-Cyr. 

»Que rido seño r: 
:.Sus trabaj os para la aceptación del 

Esperanto en la Cruz Roja los juzgo im
portantísimos y les dese o el mejo r éx ito. 

»La Cruz Roja perten ece á esas insti
tuciones que necesitan muchísimo una 
lengua común que se aprenda fácilmente; 
porque si otras inst ituciones sólo alguna 
vez tienen asuntos con personas de dife
rent e idioma y dejan la posibilidad de 
buscar traductor, la Cruz Roja casi siem
pre relaciona personas de diversas len
guas y exige una inteli gencia inmediata. 
Los nobles trabajos de la Cruz Roja 
sobre el campo de batalla pierde n fre
cuentemente todo su valor sólo porque 
el salvador y el salvado no se entienden. 

»Si usted cons igue algún día alcanza r 
el consentimiento de los gobie rnos para 
que todo soldado que vaya á campaña 
aprenda las más important es palabras de 
una lengua internacional, podía decir en
tonces que qu itó usted á las guerras gran 
parte de su crueldad y dió á la Cruz 
Roja su efectivo valor. 

» Vue stro 

»L. ZAMENHO F.» 

La importante obra del Sr. Bayo! será 
traducida á muchas lengua s. La tr aduc
ción españo la será hecha por nu est ro 
fervoroso correligionario capitán Duyos . 

España.-D. Alicio Caravaca , de)ega
do de la Comisión prov incial de la Cruz 
Roja en Valencia , y el jefe inspector don 
Fernando Ibáñez y los oficiales de la bri
gad a de Valencia, felicitan cordialmente 
al Sr. Bayo! por sus trabajos en pro de 
la Cruz Roja, y le ofrecen su coope ración 
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sian ku nhelpon en la disvas tigado de 
Esperanto inter la membroj de tiu belega 
tutmonda Instit ucio . 

Jen la nomaro de artik oloj publikigitaj 
de hispanaj jurna loj por au kontrau Es-
peranto. . 

En la l\lurciaj ¡urna loj «La Verd ad> 
kaj e El Libera[,., S-ro Ricar do Codorniu 
publikigis konvinkajn artikolojn titolitajn 
«Esperanto kiel prog resilo> kaj « Espe
rant ista Kongres o en Gen evo ,.. 

cLa Corr espondencia de España» en
presis bonegan anoniman artikolon sub 
la titolo «Universal a Lingvo• . 

Alla titolita «Es peranto kaj la Katoli
koj » aper is en «El Universo> l,ubskribi ta 
de S-ro Bravo del Barrio. 

«i\luseo -Expos ición» de Alicante pu
blikigas poezion «Al harp o» de nia karega 
amiko V. Inglada, poezion jaro konatan 
de niaj leganto j. 

S-ro Salvador Padilla verkis por «El 
Eco de Orense» hispanan tradukon de 
«La kampo de la modo•. 

Ankau en « El Correo» de Valencia 
publikigis hispana traduko de «Du her
bejoj • de Sienkievitz subskribita de nia 
simpatía amiko S-ro Francisco Domingo . 

En la sama jurnalo valen cia S-ro Du
yos publikig is artlkolon sub la tito lo «Ni 
jam venkas» . 

Kaj nia fervo rega propagandi sto si
njoro Roman Ayza daur igas sian sukces 
plen an artikolaron prez entante nian hel
pan lingvon al la legantoj de «La Corres
pond encia de Valencia ». 

Subskribita de S-ro Alvar Fáñez, 
aperis en la «Lectura DominiGa!» arrikolo 
kontraü Esperant o, kiu nur pru vas la 
nesciecon de la autoro en la pritraktata 
aforo. 

Fine, nia korega amiko kaj entu zisma 
esperantisto S-ro Celesteno Escob és, el 
Calahorra , enpresis be legan kaj dika n 
artiko lon pri Espe ranto en la gazeto «La 
Opinión» kiu eldonigas en tiu sama urb o 
Calaho rra. 

En la Pedagogía Koncurso ba ldau 
okazonta en Santiago (Galicia) estas defi-

en la propagación del Esperanto ent re 
los miembros de esta her mosísima inst i
tución universal. 

He aquí la lista de los artículos pu 
blicados en periódicos españ oles por 6 
contra el Esperanto. 

En los periódicos de :.\Iurcia • La Ve r
dad» y «El Liberal» , D. Ricardo Codo r
níu publicó conv incentes artículos titula 
dos «El Esperanto como instrumen to de 
progreso:. y «Congreso espe rantista de 
Ginebra>. 

«La Corres pond encia de España > in
sertó un exc elente artículo anónimo bajo 
el títnlo «Lengua universal». 

Otro , titulado «El Esperanto y los 
cató licos» , apareció en «El Universo» , 
firmado por el Sr. Bravo del Barrio . 

«Museo-Exposición», de Alicante, pu
blicó la poesía «Al harpo» de nuestro 
queri do amigo V Inglada, poes ía ya co • 
cida de nuestros lectores. 

D. Salvador Padilla escribió para «El 
Eco de Oren se• una traducción españo la 
de «La kamp o de la morto ». 

También en «El Correo> de Valencia 
se publicó la traducc ión españ ola de «Du 
herbejoj », de Sienkievitz, firmada por 
nue stro simpát ico amigo D. Fr ancisco 
Domingo. 

En el mismo per iódico valencia no, el 
Sr. Duyos publicó un artículo con el 
tí tu lo «Ya vencemos ,. 

Y nuestro fervoro so propagandis ta 
D. Román Ayza cont inúa con muchísimo 
éxito sus artí culos presentando nuestra 
lengua auxiliar á los lectores de «La 
Corr espondenc ia de Valencia». 

Firmado por un Sr . Alvar Fáñez apa 
reció en «La Lectura Dominical» un ar 
tículo contra el Esperanto . 

Finalmente, nuestro qu erido amigo y 
entusiasta esperantista D. Celestino Es
cobés, de Calahorra, ha publ icado un 
herm osísimo y nutrid o artículo sobre Es
peranto en el periódico «La Opin ión», 
que ve la luz en aquella misma ciudad de 
Calahorra . 

En el Certámen pedag ógico que se 
ce lebrará pronto en Sant iago (Galicia), se 
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nita temo por Esp eranto. Hispana Socie
to p. p. Esperanto donac as tri bonegajn 
esperantajn verkojn al la premiota temo. 
ca r la konkurso estos eble prezidata de 
la eksurbe stro S-ro Garcia Prie to kaj 
dep uta to S-ro Montero Villelgas, ni es
peras ke la temo pri Esperan to faros 
util an propaga ndon en la nord- okcidentaj 
hispanaj provincoj. 

l\lult e da entuz iasmo estasen Villagar 
cía, kie eble la nova kaj fervora espera n
tisto S-ro Padilla, profesoro de la «Ins
titut o de Oren se», faros pr opagandan 
parol ado n. 

Ni ankau esperas, ke autaií. ol finigos 
la j aro , fondigos grupo en Ferro!. 

ha señalado un tema para el Esperanto. 
La Hispana Societo p. p. Esperanto re
gala tres excelentes obras espera ntas al 
tema premiado . Como el Certáme n será 
prob ablemente presidido por el ex alca l
de de Madrid Sr. Vincenti, y asistirán 
tam bién el ex ministro Sr. García Prieto 
y el diputad o Sr. llfontero Villelgas, es
peram os que el tema sobre el Espe ranto 
hará utilísima propaganda en las provin 
cias de l noroest e de España. 

Mucha entusiasmo en Villagarcía,do n
de probablemente dará una confe rencia 
de propaga nda el nuevo y entusiasta es 
perantist a Sr. Pad illa, cated rático del 
Instituto de Or ense. 

También esperam os que antes de te r
minarse el año se fundará un gru po en 
Ferro !. 

Bibliografio 

Vocabztlario Ita liano-Esperanto, verkita de profes oro Lui gi Giambene , 198, 
Babuino. - Roma. Pr ezo, 1,25 liro. 

Tiu ci estas la unua vor taro por italoj kaj vere la verketo estas tre util a. Gi en
havas, mallonge kiarigitajn, la gramatikajn re gulojn , tabelon de prefiks oj kaj sufiksoj 
kaj klar igon pr i la kunm etado de vort oj . La vortaro enh avas proksimune 5 .ooo 
vortojn; gin sekvas vort areto de geografiaj nomo j, uzebla frazaro , «La Espero» kaj 
la regu laro de la «Roma Esper ant ista Societo». 

Ni gratu las S-ron Luigi Giamene kaj deziras al lia ver ko bonan sukceso n, tiel 
bonan k iel gi meritas. 

Plena Verkaro (libro dua ) de V. N. Devjati n.- Presejo de P. \Vejsbrut , 14, 
Tr oickij Prospek t , St. Petersburgo, Ruslando. 

Tiu interesplena verko enhavas: I. Edzigo , komedio en tri aktoj . 2. Artzero, 
rako nto. 3. L ndilo de Sor to, rako nto en versoj. 4. Epi skopo, drama skizo en verso j. 
5. Poltavo, poemo de A. Pu~kin verse tradukita. 

La nomo de la autoro pe rmesas al ni ne stari g i Jau.don por ke niaj literat ur
amantoj acetu la verkon. Ili tion faros kaj lutanime g in ~atos. La libro (144 paga) 
nur kostas 1 rublo 55 kope koj. 

Le z cr Congrés Espérantiste d Boztlogne -s1tr-11fer. Extrait de s Annales de la 
Sociéte Académiq ue, de D-ro Saquet .-S en montro de pre zo. 

Tiu ci bro ~ureto france verkita tre bone tau.gas por la propagando en franclin -
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gvaj land oj. Kiel montras sia titol o, gi enhavas mallongan raporton pri la sukcesoj 
de Bulonj o. 

Ni sendas nian tutkoran dank on al la aiítoro pri la ricevita ekzemplero. 

R.varvolaj Kant oj por Esperantistoj. - Kant-verko enhavanta ses mallongajn 
kant oj : I. Angelo. 2. Kanto de l'ligo . 3. La malliberulo. 4. Al la rego. 5. Sonoriloj de 
vespero. 6. La Espero; eiuj el la «Fundamenta Krestomatio», muzikverkitaj de 
S-ro A. Tric kett. 

Kiel nuran komentarion pri tiuj beletaj kantoj ni kopias tie ei la plenumindan 
ideon esprimatan de nia amiko S-ro Coox en la gazeto «La Belga Sonorilo»: 

« Kiel montras la tito lo, la kantoj estas komp onitaj por kvar voeoj. Tion vidante, 
ni demandis nin: cu ne estus eble organizi internacian fior-kantistaron ce la Geneva 
Kongreso ? Jen estas la plano tuj elpensita. » 

«car la kantoj supre montrataj estas tre mallongaj, prezentas nenian teknikan 
malfacilajon kaj estas, sekve, tre facile ellerneblaj. ni proponas ke eiu esperantisto 
acetu la Iibreton (almenau se Ii intencas eeesti la Kongreson kaj posedas iomete da 
kant-kapablo ) kaj lernu, el eiu kanteto, la parton, kiu rilatas Iian voeon. Plie, eiu 
esperantista grupo instruu la ses kantojn al siaj muzikamantoj; tiamaniere, se kelkaj 
el tiuj ei irus Genevon, iii estos jam spertaj pri la afero. Se eiu amiko muzik-amanto, 
bonvolos efektivigi tiun planon ni certe sukcesus kunigi kvindecon da kantistoj 
diversnaciaj. La intereso de la afero estus, ke oni povu kunigi kelkajn rain tenorojn 
el du au tri nacioj, ekz. landoj A. B. C.; la zain tenorojn el landoj D. E. F.; la ¡ain 
basojn el landoj G. H. I., kaj la z•in basojn el landoj J. K. L.> 

«Ankau neordinara afero estus ke la b.orestro tute ne konu iun ajn el siajn direk
totaj kantistoj, kaj ke Ji vidu ilin unuafoje nur la tagon au la antauan tagon de 
l'k oncerto.» 

«Se oni deziras pliajn detalojn, oni skribu rekte al redaktoro de «La Belga So
norilo» en Duffel.> 

La verketo Kvarvoéaj Ka11toj, eldonita de la • Brita Esperantista Asocio» kostas 
fr. 0,60; tamen la unuajn mendojn estos liverataj po fr. 0,30, transporta kosto plie. 

Detala raporto pri la oficia/aj paroladoj, diskutadoj kaj decidoj de la Untta 
Universa/a K ongreso en Bulonjo-sur- J1faro, Jau stenografiaj not oj verkita de 
Fr. Schneeberger.- Oficejo de Esperanto kaj Stenografio. - Laufont (Svisujo). 
Prezo fr . 1,30. 

Estas ce ni tre konata la agema Pastro Schneeberger precipe pro siaj laboroj pri 
esperanta stenografio kaj la mirinda verko, kies aperon ni anoncas al nia Iegantaro, 
estas la plej efika pruvo montranta la sukceson atingitan de la autoro en la alfaro de 
la sistemo Stolze-Schrey al la helpa internada lingvo. 

Fiksinte la parolojn de Ia esperantistoj el la piel diversaj nacioj en la Bulonja 
Kongreso, Pastro Schneeberger prezentas en tiu ei brosuro la tradukon de siaj 
stenografiaj notoj pruvante, unu fojon plie, ke la esperantistoj de la tuta landaro, 
facile interkomprenigis kaj diskutadis per la lingvo Esperanto. La laboro farita de 
nia fervora svisa kunbatalanto certe ne estos senutila por la eiama progresado de 
nia kara lingvo. 

Nur en tiu verko oni trovas plene fidelan ripeton de eio, kio estis dirita en 
Bulonjo, kaj kvankam nur el tio konsistus la graveco de la verko, gi ja estus tre 
granda kaj ne bezonus plián laudon . · 

R. DUYOS . 
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Miksajoj 

Du geinfanoj kreskis gis virigis la 
miua kaj virinigis la alia, estimante sin 
reciproke kaj vidigante al ciu, ilian feli
cecon , tiel senkulpan, kiel tiu kiun havis 
Adamo kaj Evo en la Paradizo. 

Iatage virino, sajne perfekta, diris al 
ci u el ambaií: "V ia farmaniero ne estas 
bona ». 

De tiam la geamikoj interparolas kase, 
ili rugigas kiam ili publike interrigardas 
sin, kaj la protektantino <liras al si mem: 
«Mi ilin moraligis». 

Esp. ro.072. 

Dos niños, varón y hembra, crecieron 
hasta hacerse hombre uno y mujer la 
otra, estimándose recíprocamente y os
tentando su felicidad, tan inocente como 
la que tuvieron Adán y Eva en el Paraís o. 

Un día• una mujer, al parecer per
fecta, dijo á cada un o de ellos: « Vuestra 
manera de obrar no es buena ». 

Desde entonces los amigos conversan 
á escondidas, se sonrojan cuando se mi
ran en público, y la protectora se dice á 
sí misma: "Los he mora lizado ». 

Esp ro.072. 

Kiam oni parolas kun zurdulo oni rememorigas lin pri lia difekto. Kiam on 
parolas kun blindulo oni forgesigas !in pri la lia. Tia] estas generale malsamaj la 
kara ktero j de surduloj kaj blinduloj. 

* * * 

Inter amikoj: 
- Aiískultu , mía bona; cu vi povus prunti al mi kvin durojn? 
-I\Ii bedaiíras gin, sed mi havas neniom da mono sur mi. 
-Kaj en via hejmo? 
-Ciuj fartas bone, dankon . 

EDUARDO CANO, esperantigis. 

NOVAJ ANOJ DE H. S. P. P. E. 

El T orqimnada (Palencia ): 494, F , ino Felisa García; 495, Florencio García; 496, 
Aleksandro Manrique. 
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Korespondada fako de "La Suno Hispana,, 

.FRA l! LIXO: 

F. G. Torquemada. 

SINJO RO.J: 

A. V., Pamplona.- A. S., Barcelona.-]. 1\1. A., Valencia.- S. M. M. de P. P., 
Olot.- J. A. R. , Sarandí del Gi (Uruguay.)- D. T. , Carcagente. 

Mi recivis viajo abonpagojn. Dankon. 

Kore salutas Vin, A. :f.L. 

NIAJ VIZITANTOJ 

N.º 34.- Antauen Esperantistoj!! Lartiga, 106, L ima (Peruo). Jarabono, 3 fr. 
N.º 28.- Espero Katolika. A Sainte Radegonde prés Tozers (ln dre et-L oire, 

Francujo ). Jarabono, Francujo, 4 fr.; alilando, 5 fr. 
N.º 9-10.- Espero Pacifista. 26, rued e Chartres, Nezeil{;l-szer-Seine (Francujo )

Jarab ono, 5 fr. 
N.º 3.-Esperantisten. 37, Surbrunnsgatan. Stockholnz (Svedujo), Jarabono , 

3'50 frankoj . 
N.º 10, I I kaj 12.- EI Mundo Ilustrado. Aguila, 60, Habana . Numero 10 ctoj• 

I, 2 kaj 3. 
N.º 6.- Germana Esperantisto. Prinzentrasse, 95, Berlin S. (Germanujo). Jara-

bono 3 markoj. 
N.º 1.- ldealo. Corso Calat~fini, 495, Palermo, lt alzejo. Jarabono, 3 fr. 
N.0 3.- lnternacia Revuo Medicina. 33, rue Lacépéde. Par is. Jarabono, 12 fr• 
N.0 4.- Juna Esperantista. 9, Avenue des Vollandes, Genéve (Svisujo). Jarabo no, 

2 fr. 50. 
N.0 10 II jaro .- La Algeria Stelo . 57, rue d'lsly, Alger (Algerujo). Jarabono, 3 fr. 
N.0 46.-La Belga Sonorilo. S-ro J. Coox, Dujf el, (Belgujo). Jarab ono, 4 fr. 
N.0 120.-La Revue de I'Esperanto, 26, rue Wissoq, Bo1elogne-s1er-Mer (Fran

cujo ). Prezo, o' IO fr. ekzemplero. 
N.0 6.- La Esperanta Studento . 16. Upper Westbourne Villas, Hove, Sussex. 

England. Jarabono, 2 fr. 



N.º 142.- Lingvo lnternacia. 33, ru e Lacepéde. P aris . Jarab ono, S fr. Kun lite-
ratura aldono 7 fr. 50. 

N.0 123, 124, 125, 126, 127.- Murcia. Sociedad, 14, Murcia. Jarabono , 6 pesetoj_ 
N.0 145.- Museo Exposición. Medina, 37, Alicante. Jar a bono, S pesetoj. 
N.0 5.- Revista de Menorca. Ateneo científi co. Mahón. Jarab ono, 6 fr. 
N. 0 4.-- Ruslanda Esperantisto. S. Peter sburgo, Bols. Po djac eskaja, 24 (Rusuj o . 

Unu numero 30 kopekojn . 
N.º 4-5.-Svisa Espero. 6, vieux College, Genéve (Svisujo ) Jarab ono, 2,50 frank oj. 
N.º 18.- The British Esperantist. unuigita kun The Esperantist. 13, Arund el 

street, Strand. \V . Q. L ondono. Jarab ono, 2 fr. Kun aldono litera tura, 4 frankoj. 
N.º 10.- Tra la Mondo. 15, Boulevard eles deu x Gares , 111/endon (S. et O. 

(Francujo ) Jarabono, 8 fr. 
N.º 6.-Unua Paso. San Stefano, 26, Sofia, (Bulgarujo ). Jarabono, 3 fr. 

Tipografía i fode rna, á ca rgo de Miguel Gimcno, Avellanas, u -Val encia . 

ANONCOJ 

S-ro Alfr edo Qttertant , 170 stra to Laurendean, Amiens (Fran cujo ), deziras kor es
pondi per ilustritaj postkartoj . 

S- ro Fernando L ang, Jahn-strasse 11, Heiddernheim dei Frankfurt á M. skribe 
<liras al nia direktoro ke po ciu gazeto hispana (politika, humor a, moda, pre sarta, 
k. t. p.), li sendos unu belan ilustritan karton de Frankfurto M. kaj po ciu katalo go 
aií almanáko li sendos du kartoj . 

LA REVUO INTERNA CIA MONATA LITERATURA GAZETO 
_ _ ___ kun la ~onstanta kunlaborado _ _ __ _ 

* * * DE DOKTORO L. L. ZAMENHOF * ·lf * 
Tiu nova Revuo, tute reda ktata en Esper anto, estos pure literatura , gi enhav os: 

novelojn, romanojn, poeziojn, komediojn, dramojn, seriozajn studiojn pri histor io, 
geografio, statistiko, popolmorojn, k. c., kronikon tre mallongan pri la cefaj mondaj 
okazintajoj, bibliografio. 

c io polit ika, religia, aií kio povus naski dísputojn estos malakceptata de la 
Redakcio. 

D-ro L. L. Zamenhof sola pov os verki ar tik olojn pri la lingvo. 
La 1ª numero aperos la 1an de Septembro 1906 okaze de la 2ª Universala Kon

greso de Esperanto. 

KOSTO: ciu numero .. 
jara abono .. 

En Hispanujo , oni povas jam de nun aboni ce: 

o fr. so 
6 fr. > 

La firmo :;. Espasa, 5 79, calle de las Cortés, Barc elona. 


