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2.ª Universala Kongreso Esperantista en Genevo 
(Daurigo.) 

S.ro Michaux (franco), la orga11izi111<, 
de la unua Kongreso, ne forgesas la nc
esperantistan publikon de Gcnevo, kiu 
okupas la supraj logioj de la sal,mo. Al 
gi ti dedicas trance veran ,propagandan 
paroladon. Unue Ji salutas Genevon, kies 
historian Ji resumas en tiuj ci du vortoj: 
«Libereco, Gastameco». Po~te Ji klare kaj 
precize parolas pri la esperanta propa
gando. Li komparas la sciencon je Espe
ranto, kaj diras, ke ankaü tiu rcnkonLis 
ciam skeptikuloj. Pri tio, li rakontas anek
doton pri Edison, kiam tiu ci prezentis 
sian fonografon al la anoj de la Pariza 
Scienca Akademio unu el ili starigis kaj 
ekdiris: «Ha! Ji ne sukcesos nin mistifiki 
tiu ci vcntreparolanta amerikano». Kaj 
tamen, nenia estas pli komuna ol uzo de 

El Sr. :\Iiciia11x (francés), el organiza• 
d,,r dd primer congreso, no pierde de 
v,;1 a al público no esperantista de Gine
'H.i, q,1r~ ocupa los palcos superiores del 
s;1it'J11. Lf,s , liri 5c en buen francés un dis
curso de verdadera propaganda. Saluda 
en primer término i Ginebra, cuya histo
ria él resume en estas dos palabras: «Li
bert;1•i y ho,¡>itéilida,h. De~pués habla en 
términos cl;1r,,s y precisos sobre la pro
pagac1c'>n del Es ,eranto. Gompara la cien
cia con el Es¡,erant<>, y dice que también 
aquélla ha tenido siempre sus escépticos. 
Cuenta á este propósito la anécdota de 
Edisson cuando presentó su foncígrn fo 
ante los miembros de la Academia ele 
Ciencias de París. Levant<Íse 11110 rl,· ,·!los 
y exclamó: , ¡Ai1!, no const",_:11i1 ;Í c111hau-
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fonografo. Same okazos al Esperanto, 
kies praktika utilecp estas montrata de 
la nun¡i Kongreso. Gi ankoraií havas kel• 
kajn·skeptikulojn, sed baldaü gi venkos 
kaj estos uzata de la tuta homaro. 

Li finis invitante la genevanojn por 
kunsido en la morgai:ía tago en la «Aula» 
de la Univcrsitato, kie li mem klarigos en 
unu horo la tutan mefí.anismon de Espe
ranto. Kaj oni diras, ke tiu parolado estis 
sukcesplena, car multaj, profitante la in
viton de S.r0 Michaux, ceestis kaj kon
vinkigis plene pri la facileco de nia kara 
lingvo. 

Leiítenanto Bayo! (franco) legas alpa
rolon pri Esperanto kaj Ruga Kruco. Li 
montras la utilojn, kiujn povas alporti 
tiu internacia institucio, se kelkaj, alme
nai:í, de giaj anoj, parolas Esperante, kaj 
kiel senprofitaj izokaze estas giaj penoj 
pro manko da interkomprenilo ínter la 
fkgantoj kaj flegatoj. Li kredas, ke Espe
ranto estas necesa por interrilatigi qpujn 
kun aliaj societoj kaj tiel poyi pleuumi la 
ilcci¡Jojn akceptitajn de la Geneva Inter
konsento. 

1 > '" ! ,cono Zamenhof, frato de la 
a(lloro <ll' l•:speranto, legas tre esprime, 
ver:1:ij"n dl'di<~itan al la Kongreso, kiu 
<'Rti!I vnnn«· apla(tdata. 

Fine, S. 1 " ( 'ejka (moravo) sal utas 
l>.'011 ZauH·nhof, en b nomo,de ciuj espe
ranti~loj el!-:1ia nacio. Kaj tiel finigis tiu 
ckstcrorclinara 1, 1111:;ido, pri kiu ciam kon
scrvos Clcl'!l;II! lll<'llllll'OT1 ciuj Ceestantoj. 
Plcj rimarki11,l,· l':,t i:1 la serio de parolan
toj l:icl rliv<'rnll:t('iaj, a1;1nstigapte al unu 
lingvo kaj n1111 c·l¡,arnlado. (;i estas la 
plej bona aq.: 111111·11!" ko11t raú la skepti
kuloj nckrcda1itaj k,· 1':,1¡,.-ranto konfor
migas al fonetilw ,k i"·i11_1 ¡>•J\H>loj. 

29"11 de Aügusto 
Plenumante la montrojn <le la progrn

'mo, je la 9.ª kaj duono de tiu tagu, gru
poj da esperantistoj trairis la urbajn stra-

carnos este ventrílocuo arhericano». Y 
sin embargo, no hay cosa más comlih 
que el uso del fonógrafo. Lo mismo su- " 
cederá con el Esperanto, cuya utilidad 
práctica está demostrada con el presente 
congreso. Cuenta todavía con algunos 
escépticos, mas pronto vencerá y será 
empleado por toda la humanidad. 

Terminó invitando á los ginebrinos á 
una sesión para el día siguiente en el 
«Aula• de la Universidad, donde él mismo 
les explicaría en una hora todo el meca
nismo del Esperanto. Y dicen que este 
discurso fué de grandísimo provecho, 
pues muchos, aprovechando la invitación 
del señor Michaux, acudieron y quedaron 
plenamente convencidos de la facilidad de 
nuestra querida lengua. 

El teniente Bayo!, francés, lee una 
alocución sobre el Esperanto y la Cruz 
Roja. Enumera las ventajas que puede 
reportar esta institución internacional si 
algunos, por lo menos, de sus miembros 
poseen el Esperanto, y lo estériles que 
en algunos casos pueden resultar sus es
fuerzos por falta de inteligencia entre 
auxiliadores y auxiliados, Cree que el Es
peranto es indispensable para ponerse en 
relación unas sociedades con otras y po -
der así dar cumplimiento á los acuerdos 
tomados en la convención de Ginebra. 

El Dr. León Zamenhof, hermano del 
autor del Esperanto, lee con mucha ex. 
presión una poesía dedicada al Congre
greso, que es cal,urosamente aplaudida. 

Por fin el Sr. Cejka ( de Mora via) sa
luda al Dr. Zamenhof en nombre de to
dos los esperantistas de su nación. Y con 
esto terminó aquella velada brillantísima, 
de la cual conservaremos eterna memo
ria todos los que asistimos. La nota sa
liente fué la serie de oradores de tan di
ferentes naciones amoldándose todos á 
una lengua y á una misma pronunciacióp.. 
Es el mejor argumento contra los escép
ticos de que el Esperanto se ajusta á la 
fonética de todos los pueblos. 

29 de Agosto 
Siguiendo las indicaciones del'· pro

grama, á las nueve y media de este día 
veíanse grupos de esperantistas,, por las 



11:SPERANTISTA GAZETO 19 

tojn, laü sama dirckto, kaj plinombrigis 
nlproksimigante al la l1 nivcrsitato, luksa 
konstrnajo, en kic~ salono nomata «Aula» 
csl i~ tnj ok awnlaj la laboraj kunsidoj de 
la Kon1-:rcso. Tiu i"i salono estas kiel la 
l',11',111i11/o 1k niaj nniversitatoj. Dekstre 
dt'. la csi.rado, oni vidis skribitan sur ni
¡.:r:in taln1lo11 lajenan: «Tagordo: 1.eLe-
1--:ado de la protokolo de la antaiía kun
,wl"; .'.. ,. Raporto de la Organiza Ko-
111il,1to; 3.c Raporto pri la starigo de 
J<:spcrantistaj Konsulejoj; 4.e Raporto pri 
la Centra Oficejo. 

D.r0 Zamenhof okupas la presidejon 
kaj estas akceptata per la kutimaj akla
moj, kaj S,ro Schneeberger malfermas la 
kunsidon. La sekretario, S.ro Moch, legas 
leterojn k2j telegramojn riccvitajn el di
vcrsaj mondpartoj, kaj mcritis spccialan 
atenton letero de la franca deputito 
S.ro Lucien Carnet. Li csprimas sian be
daiíron ne povi cccsti la J{ongreson kaj 
certigas al la kongresanoj, ke Ji faros cion 
eblan por sukcesigi sian proponon en la 
Franca Parlamento pri la enkonduko de 
Esperanto en ciujn programojn de Pu
blika Instruado, kiuj enhavas la instruon 
de modernaj lingvoj. La legado de tiu 
letero estis varme aplaudata. Ankau estis 
tiel akceptita la telegramo sendita de la 
edzino de D.ro Zamenhof. La kongresa
noj unuanime decidis respondi sendante 
plej respektplenan saluton al cdzino kaj 
familio de la Doktoro. Tiu ci starigas kaj 
elparolas kelkajn dankecajn frazojn pot 
tiu montro de simpalio. 

S.r0 Moch legas tuj la protokolon de 
la antaua kunsido, kiu estis unuvoce 
aprobata, kaj post kelkaj avertoj faritaj 
de la prezidanto, celantaj ordigi la paro
lontojn, la sekretario eklegis raporton 
pri la Organiza Komitato. Li klarigis sian 
foncligon, siajn laborojn, kaj denombris 
la serion da proponoj, kiujn, dum la tuta 
jaro, Ji estis ricevinta el diversaj grupoj 
esperantistaj por ke ili estu submctitaj 
al diskuto en la nuna Kongreso. Ni ne 
priskribas tie ci ciujn detalojn, por ne 
geni niajn lcgantoj, kinj povas ilin legi en 

calles de la ciudad que llevaban la misma 
direccion y engrosaban á medida que se 
acercaban á la Universidad, suntuoso 
edificio en cuyo salón llamado «Aula» 
iban á tener lugar las sesiones de labor 
del Congreso. Este salón es como el 
Paraninfo de nuestras Universidades. A 
la derecha del estrado, sobre un encera
do, veíase escrita la siguiente «Orden del 
día»: 1.º Lectura del acta de la sesión 
anterior. 2.º Relación de la comisión or
ganizadora. 3. 0 Relación sobre el esta
blecimiento de consulados esperantistas. 
4. 0 Relación sobre la oficina central. 

Ocupada la presidencia y recibido el 
Dr. Zamenhof con las acostumbradas 
aclamaciones, abre la sesión el Sr. Schnee
herger. El secretario Sr. Moch lee cartas 
y telegramas recibidos de diferentes par
tes del mundo, mereciendo especial men
ción la carta del diputado francés señor 
Lucien Cornet. Después de expresar su 
sentimiento por no poder asistir al Con
greso, asegura á los congresistas que él 
hará cuanto pueda para que tenga éxito 
su proposición en el Parlamento francés 
sobre que el Esperanto sea incluído en 
todos los programas de Instrucción pú
blica que contienen el estudio de las len
guas modernas. La lectura de esta carta 
fué calurosamente aplaudida. También 
lo fué el telegrama enviado por la señora 
del Dr. Zamcnhof. Los congresistas uná
nimemente deciden que se conteste en
viando el müs respetuoso saludo de par
te del Congreso á la señora y á toda la 
familia del doctor. Este se levanta y pro
nuncia algunas frases de gratiturl por 
aquella muestra de simpatía. 

El Sr. Moch lee en seguida el acta 
de la sesión anterior, que fué aprobada 
por unanimidad, y después de algunas 
advertencias hechas por el presidente, 
encaminadas al mayor orden respecto de 
los que pidieran la palabra, comenzó el 
secretario la lectura de una relación sobre 
la comisión organizadora. Hizo historia 
de su constitución, de sus trabajos, y fué 
enumerando la serie de proposicion<'s 
que durante todo el año habían recibido 
de diferentes agrupacianes espera 11t i:;t :1:; 
para que fuesen somclidns ,i di::1·11-.ii,11 t'll 
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aliaj revuoj kaj precipe en la dokumen
taro preparata de tiu éi Kongreso, same 
kiel tiu publikigata de la Bulonja Kon
greso. 

Tamcn ni cilas <lu, kiujn ni konside
ras plcj gravaj. Esta la unua, tiu prezen
tita de S.'º Caries (el Béziers) kaj de la 
Esperantista Klubo en Vieno, pri la elek
to de rcprczentantoj aií Konsuloj de Es
peranto en la diversaj urboj aií vilagoj. 

La dua, prezentita de tri bohemaj 
grupoj, rilatas la nediskuteblan rajton de 
la elpensinto de Esperanto ricevi la No
belan Premion de Paco. En tio, <liras la 
raporto, oni klare vidas, ke la proponin
toj ne bone konas la kondiéojn laií kiuj 
estas disdonata la Nobela Premio. Ne 
nur, gi aldonas, la peto de la Kongreso 
estus neiítila por tiu afero, sed malutila, 
tjal ke gi ne sekvus la ordinarajn pa:;ojn. 
Gi finigas, montrante la rimedojn atingi 
tiun rezultaton per la jenaj vortoj: 

• 
«La rajto prezenti kandidatojn laií la 

regnlaro de la fondajo Nobel, estas rezer
vita al la membroj de la jenaj anaroj: 
1." La mcmhroj de 1' Nobel Komitato de 
la Norvrga Parlamento en Kristianio. 2. ª 
La memhrnj de la Parlamentoj kaj Regis
taroj de <~i11j rcgnoj. 3.ª La membroj de 
la Intcrparlamcnla Konsilantaro, en Ber
no. 4.ª La Komitatanoj de la Internacia 
Oficcjo de l'aco en llcrno. 5.ª La mem
broj de la ln~t.ilulo de lnternacia Juro, 
en Gand. 6. 11 l.n profcsoroj de juro, poli
tica scicnco, historio kaj filozofio en la 
Universitatoj. 7.11 l ,a pcnmnoj kaj asocioj, 
kiuj jam riccvis la prt~mitm N obelan. 
Estas, do, nenio alia por fari ol aligi in
dividue kicl cble pkj multe, inter tiuj 
personoj, al la ideo proponi nian majs
tron por la Nobel-premio, Tio koncernas 
tiujn ínter ni, kiuj konas unu aií kelkajn 
inter la diritaj personoj, aú la grupojn, 
kiuj havas, pro ia aií alía kauzo, influon 
sur tiu persono. Tio estas do ago indivi-

el presente Congreso. No consignamos 
aquí todos los detalles por no ser moles• 
tos á nuestros lectores, quienes podrán 
leerlos en otras revistas, y sobre todo en 
la colección de documentos preparada 
por este Congreso, á imitación de la que 
publicó el Congreso de Boulogne. 

Sin embargo, haremos mención de 
dus que conceptuamos de la mayor im
portancia. Es la primera la presentada 
por el Sr. Carles ( de Beziers) y por el 
Club Esperantista de Viena sobre la elec
ción de representantes ó Cónsules de Es
peranto en las diversas ciudades ó pue
blos. 

La segunda, presentada por los tres 
grupos de Bohemia, se refiere al indiscu
tible derecho del inventor del Esperanto 
á recibir el premio Nobel de la Paz. Con 
motivo de esto, dice la relación, se ve 
claramente que los proponentes no co
nocen bien las condiciones según las cua
les es otorgado el premio Nobel. No so
lamente, añade, la petición del Congreso 
sería inútil para el caso, sino que desgra
ciaría el asunto por no seguir los trámi
tes ordinarios. Termina señalando los 
medios de obtener este resultado con las 
siguientes palabras: 

«El derecho de presentar candidatos, 
según el reglamento de la institución 
Nobel, está reservado á las siguientes 
entidades: 1. 0 Los miembros del comité 
Nobel del Parlamento noruego en Cris
tianía. z. 0 Los miembros de los Parla
mentos y gabinetes de Gobierno de to
das las naciones. 3,º Los miembros del 
Consejo Interparlamentario de Berna. 
4. 0 Los miembros de la Junta Oficial In
ternacional de Paz en Berna. 5,0 Los 
miembros del Instituto de Derecho Inter
nacional en Gand. 6. 0 Los profesores de 
Derecho, Ciencias Políticas, Historia y 
Filosofía en las Universidades. 7.0 Las 
personas y corporaciones que obtuvieron 
ya el premio Nobel. No hay que hacer, 
pues, otra cosa más que atraer indivi
dualmente el mayor número de estas 
personas á la idea de proponer á puestro. 
maestro para el premio Nobel. Esto con
cierne á aquellos de nosotros que cono
cen á alguna ó algunas de dichas perso-
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dna, kiun ni celen~ rckomcndas varmege 
ni i'·iu cspcrantislo konscianta pri la gran
d<'ga servo, kinn l >.10 Zamenhof faris al 
la homaro.» 

i\nb,1 v;1stc pritraktis la raporto la 
k1111v1·111111, por certigi la intersekvon de 
la K1111grcs11j, konservi iliajn arfiivojn, 
L!J la t rnnsigon de iliaj tradicioj, krei 
k1111st,111tan Sekretariejon, provizore si
danta en la Esperantista Centra Oficejo, 
kaj kiun disponos ciujare la Organiza 
Komitato por prepari la sekvantan. 

Car la raporto estis tiel longa, gia 
legado bezonis multe da tempo, kaj la 
kongresanoj, iom lacaj, ne konsidcris 
oportune fari iajn rimarkojn al la kon
kludoj jus legitaj kaj sekve oni deduktis, 
ke la Kongreso ilin akccptas. 

S.ro Aymonier (franco) esprimas la 
deziron, ke en la Kongresoj de Esperanto 
oni legu kiel eble plej malmulte da ra
portoj kaj prefere interdiskutu deman
dojn. Varma aplaudo montras, ke Ji klare 
esprimis la deziron de ciuj kongresanoj. 
Pro manko da tempo, oni decidas lasi por 
la sekvanta kunsido la diskuton de aliaj 
clemandoj enskribitaj en la tagordo. 

En la gardeno de la Bastions staras 
la Universito, kies posta fasado estis 
clektita por fari generalan fotografon de 
éiuj kongresanoj, profitante por tio lar
gegan §tonan stuparon, kiu alkondukas 
al tri enirejaj pordoj. Post la natura mo
vigado postulala de la taugarango, oni 
fotografis la grupon kiu estis belega. 

Por la dekdua estis anoncita la feste
no en la kiosko de I' Bastiono}; malmulte 
do estis devigataj marsi la kongresanoj 
por translokigi ce la alian bordon de la 
promcncjo en la sama gardeno, kie estis 
pretaj la tabloj. Tiuj ci okupis grandegan 
verardon elegante konstruitan kaj serion 

nas, ó á los grupos que tienen por esta 6 
aquella causa influencia sobre tal perso
na. Es cuestión individual que nosotros 
por lo demás recomendamos ardorosa
mente á todo esperantista que conoce el 
gran servicio que el Dr. Zamenhof ha 
prestado á la humanidad.» 

También se ocupaba extensamente la 
relación sobre la conveniencia de que 
para asegurar la continuación de los Con
gresos, la conservación de sus archivos y 
la transmisión de sus tradiciones se crease 
una secretaría permanente, domiciliada 
provisionalmente en la Oficina Central 
Esperantista, y que dispondrá cada año 
la comisión organizadora elegida por el 
Congreso para preparar el siguiente. 

Como la relación era tan larga, su 
lectura on1pó mucho tiempo, y los con
gresistas, algo cansados, no creyeron 
01mrtuno hacer ninguna observación á 
las conclusiones que acababan de leerse, 
y se dedujo en consecuencia que las ad
mitía el Congreso. 

El Sr. Aymonier (francés) expresa el 
deseo de que en los Congresos de Espe
ranto se lean las menos relaciones que 
sea posible y que más bien se discutan 
proposiciones. Un caluroso aplauso mani
fiesta que ha expresado claramente el 
deseo de todos lns congresistas. Por lo 
avanzado de la hora se acuerda dejar 
para la sesión siguiente la discusión de 
otras cuestiones fijadas en la orden 
del día. 

En los jardines de Bastions está em
plazada la Universidad, cuya fachada 
posterior había sido elegida para tomar 
en fotografía una vista general de todos 
los congresistas, aprovechando para ello 
una anchurosa escalinata de piedra que 
da acceso á las tres grandes puertas de 
entrada. Tras el natural hormigueo que 
exigía la colocación, fué tomado el grupo, 
que resultó hermosísimo. 

Para las doce estaba anunciado el 
banquete en el kiosco de Bastions; poco 
tenían, pues, que andar los congresistas 
para trasladarse al otro lado del paseo en 
el mismo jardín, donde estaban dispues
tas las mesas. Estas ocupaban un inmenso 
cobertizo, concluído con elegancia, y una 
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da tendoj provizore starigitaj apud tiu, 
car la nombro da kunmangantoj estis 
vere eksterordinara. Jntcr tiu ci kaj tiu 
staras la loko por la orkcstro, kiu inter
tempe amuzas la mangadon. Oni eniras 
por flavkolora bilcto disdonita antaüe al 
la kunman~antoj. La prezida tablo estis 
okupala de íJ.ru Zamenhoj kaj la Orga
niza Komitato, la plej proksimaj estas 
difinitaj por la naciaj riprezentantoj, la 
cetcraj cstis okupataj kvazau perforte. 
La aspektoj de la tabloj estas belega, la 
mang-ilaroj, la teleraroj, la vinoj kaj la 
fforoj montrigas sur la blankeco de la 
tablotukoj, kiuj, malgraü faritaj el pape
ro, estas tre bone imititaj, same kiel la 
bustukoj, en kies angulo oni legas ele
gante presitan la jenan menuon: 

Antaumangajoj diversaj 
Fisajo kun veneva saüco 

Lardumita Lumbajo 
Legomoj « gardenistine> 

Svisa Fromago 
Diversaj desertoj 

Zamenhofaj biskvitoj 
Sezonaj f¡uktoj 

Vinoj 

Ciu celis, ce la sidigo, la apudeston de 
umidcanoj el diversaj nacioj, kaj la kon
vcn1acio estas tiel varma, malgraü la or
kcslro, kc la ~azetistoj de la tiea gazetaro 
diris al .~i min¡.:ataj je la ñno de la man
~ado: «Ni ne scias, kion havas tíu mirin 
da lingvo intcrnacia, parolata tiel flue kaj 
rapidc de p1~rno1wj i,J tiel diversaj nacioj, 
kc la vivc¡:a intl'rparolado ne cesis unu 
momcnton, kaj ncnio <listras ilin el gi.> 
Mezc de tia hruo, vane Srn Moch laútigas 
sian vocon por lc~i la ricevitajn telegra
mojn. 

Pro la sama kai\1.0, la toastoj apenau 
estis aútlcblaj krnm 1lc la k 1mmau~antoj 
proksimaj de 1.-¡,:m,lanloj.,Nur 011i rnnar
kas ke ili levigas kaj di ras paroladon pli 
au malpli longan: 1 .º, l),rn Za111c11h11f; 2 .•, 
Generalo Sebert; 3 ,e, S.r,, ll()irac; 4_<, 
S.ro Schneeberger; 5 .•, S,ro de Beaufront; 

serie de pabellones que se habían impro
visado junto á aquél, ya que el número 
de comensales era verdaderamente ex
traordinario. Entre éstos y el primero se 
levanta el local para la orquesta, que á 
intervalos ameniza la comida. Entrase 
mediante un billete de color amarillo re
partido de antemano entre los comensa
les. La mesa presidencial está ocupada 
por el Dr. Zamenhof y el comité organi
zador; las más próximas se destinan á 
los representantes de las naciones, las 
restantes son tomadas poco menos que 
por asalto. El aspecto de las mesas es 
magnífico, destacándose los cubiertos, la 
vajilla, los vinos r las flores sobre la 
blancura de los manteles, que, á pesar de 
ser de papel, están muy bien imitados, lo 
mismo que las servilletas, en uno de 
cuyos ángulos se lee elegantemente im
preso el siguiente menú: 

Entradas diversas 
Pescado con salsa ginebrina 

Lomo mechado 
Legumbres «Jardinera> 

Queso suizo 
Postres variado.~ 

Bizcochos Zamenhof 
Frutas del tiempo 

Vinos 

Cada cual ha procurado al sentarse 
buscar la comp¡¡ñía de smnideanos de di
versas naciones, y la conversación es tan 
animada, á pesar de la orquesta, que los 
reporters de la prensa local dccíanse ad
mirados al fin de la comida: ,No sé qué 
tiene esta admirable lengua internacio
nal, hablada con tanta flúidez y soltura 
por personas de tan distintas naciones, 
que no ha cesado un momento la con
versación animada, ni hay cosa que las 
distraiga de ella». En medio de aquel 
ruido, en vano el Sr. l\loch esfuerza su 
voz para leer los telegramas recibidos. 

Por la misma razón los brindis apenas 
pueden ser oídos más que por los co
mensales que csdn cerca de los que ha
l>la11. Sólo se nota que se levantan y pro
nuncian sus discursos más ó menos lar
gos: 1. 0

, el Dr. Zamenhof; 2.º, el general 
Severt; 3.0

, el Sr. Boirac; 4. 0
, el señor 
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6,e, S.ro Capé; 7,e, S.ro Küchler (germa
no). Post ripoza intcrtcmpo parolas sin
joroj l\laréchal (anglo), Ayza (hispano), 
l'ollini (italo), Jamin (belgo), Bein (polo), 
Sd1111idt ,sviso 1. Fine S.'º Bernard dan
kas la ( >rganizan Komitaton Internacian 
kaj sa!utas S.' 011 Michaux, la kreinto de 
la intcrnaciaj kongresoj. 

Tiam vivigis pli kaj pli tiuj konversa
cioj iom detenitaj de la voco de la toas
tintoj kaj meze de tiu bruado oni aiídas 
specialan bruon, kaj tio estis, ke S.ro Mi
chaux (franco) plej serioze, kolonelo Po
Ben (anglo) ciam gajmiena kaj S.r0 Seidel 
(germano) vastventra kaj gojega, grimpis 
sur grandan tablon kaj vokis la generalan 
atentan frapante per tranciloj la botelon, 
kiun ciu tenis en la mano, La botclo de 
S.r0 Michaux rompigas, sed tio ne mal
hclpas, ke li per tundra voco parolu 
aiídate de ciuj, kion neniu el la tri povis 
atingi kaj oni ne komprenis, kion illi estis 
dirintaj. 

Li <liras: «Gesinjoroj! Mi vetis kun la 
germano glason da hiero, ke vi ciuj aiís
kultos min silente. Vi vidas, ke li perdis, 
car nun estas plena silento. Kun la anglo 
mi vetis, ke vi ciuj venos kun mi sur la 
~tuparon de la Universitato, por ke sinjo
ro Caudevelle, nia Buloni~, Kongresa fo
tografisto fotografu nin», Ciuj ceestantoj 
varme aplaudís kaj lasante la festenejon 
sin direktis al la dirita loko, kie oni faris 
denove iajn fotografajojn. 

La cetero de la vespero estis libera, 
por ke la kongresanoj povu sin dedici 
laüvole. Tial, povis okazi privataj kunsi
doj pri diversaj aferoj, kiujn ni ne pri
traktas, ofere al mallongeco. 

Je la oka kaj duono vespere estis jam 
denove kunigitaj ciuj esperantistoj por 

Schneeberger; 5.º, el señor de Beaufront; 
6. 0 , Sr. Capé; 7.0 , Sr. Küchler (alemán). 
Después de un intervalo de descanso, 
hablan los Sres. Maréchal (inglés), Ayza 
( español), Pollini (italiano), Jamin (belga), 
Bein (polaco), Schmidt (suizo). Por fin, el 
Sr. Bernard da las gracias al comité or
ganizador internacional y saluda al señor 
Michaux, el creador de los Congresos 
internacionales. 

Entonces fueron animándose más y 
más aquellas conversaciones, contenidas 
en parte por la voz de los que brinda
ban, y en medio de aquella baraúnda se 
oye un alboroto especial, y era que el se
ñor Michaux (francés), con la mayor se
riedad, el coronel Pollen (inglés), de as
pecto siempre sonriente, y el Sr. Seidel 
(alemán), de gran abdomen y de carácter 
al, .. , re, se habían subido sobre una gran 
m,·s.t y estaban llamando la atención ge
neral, tocando con los cuchillos la botella 
que cada uno tenía en la mano. La bote
lla del Sr. Michaux se rompe, pero esto 
no obsta para que, con voz de trueno, 
hable de modo que todos le oigan, cosa 
que ninguno de los tres había podido 
conseguir, y no se entendió lo que dije
ron. 

Dice: «Señores: He apostado con el 
alemán un vaso de cerveza que todos 
vosotros me oiríais en silencio. Ya veis 
que ha perdido, pues ahora hay silencio 
completo. Con el inglés he apostado que 
todos vendréis conmigo á la escalinata de 
la Universidad para- que el Sr. Caude
velle, nuestro fotógrafo del Congreso de 
Boulogne, nos retrate. Yo espero que me 
haréis ganar también la segunda apues
ta>. Todos los presentes aplaudieron con 
calor, y abandonando el lugar del ban
quete se dirigieron al punto señalado, 
donde se sacarQn de nuevo algunas foto
grafías. 

Lo restante de la tarde se dejó libre 
para que los congresistas pudieran dedi
carse á]lo que quisieran. Así pudieron mu 
chos celebrar sesiones particulares sobre 
diferentes asuntos, que no detallamos en 
gracia de la brevedad. 

A las ocho y media de la noche esta
ban ya de nuevo reunidos todos los espe-
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ceesti la unuan teatran feston okazintan 
en la Granda Teatro anslataií tiu de «Les 
Amis de I'Instruction» kicl estis anoncite, 
car tiu ci estas nekapabla enhavi tiom da 
personoj. 

La belega teatra cambro estis tute 
plena, kaj D.ro Zamenhof okupis la cen
tran lcig-ion. J\mbaiíflanke de la scenejo 
pendis cspcrantistaj flagoj. Komencas la 
ludon S.ino Guivy kantante la «Marso de 
la Espcrantistoj» piane akompanata de 
S.ro Decrey. Poste F.ino Zabilon, kun 
blanka robo sursutita per verdaj steloj, 
deklamas «Sub la fal?-oj de nia standar
do • kaj «Excelsior». Sin ákompanas kvar 
junulinoj, tenante alte !a flagon. 

Post kiam S.ino Guivy kantis denove, 
oni ekreprezentas la komedion de Max 
Maurey «La letero de rek_omendo», tra
dukitan de S.ro Warnier. Gi estis mirinde 
ludata de S.ro Rourlet (franco), Zamen
hof (polo, frato de la Doktoro) kaj Pujulá 
(hispano) Surtutc, la elparolado estis tiel 
klara kaj simila, ke la p11bliko cion kom
prcnis. 

Estis dekminuta intcrakto kaj denove 
levigas la rulkurtcno por afüJi la vocojn 
de D.ro Hanauer (germano) kaj F.""' Far
nes (anglino), kiuj duete kantas «La ed
zigfesto de Figaro,,. S.ro Chavet (franco) 
kantas ..-kanzonon:o, kiun li mem verkis 
pri la Bulonja Kongreso kaj D.ro Lam
bert (anglo) deklamas «La korvo». 

Post nova dekminuta interakto, eklu
diQas «La floro del pasinto~, verko de 
Edmundo de Amicis, tradukita de S_ino 
Rosa Jnnk. Tiu ci kaj S.ro Privat, kíuj 
ludas la cdajn rolojn, faras tíon kun tia 
pcrfckteco kaj vereco, ke la okuloj de 
nrnltaj aü<lantoj malsekigas kaj ellasas 
ncvolc iajn lannojn. Nencccse estas diri, 
kc 0iuj partoprenintoj la tcatran feston 
estis varmcge aplá11dataj, kaj ke la kon
gresanoj cliris kontcntcgaj vidintc la mi
rindajon f.tritan de Esperan lo, t iun ci ves
peron, kiam aktoroj kaj cecstantoj el tiel 
díversaj nacioj guis la saman spcktaklon 
kiel se ili estus unu popolo. 

rantistas para asistir á la primera función 
teatral que tuvo lugar en el Gran Teatro, 
en vez de en el de «Les Amis de l'Instruc
tion», como estaba anunciado, pues éste 
resultó incapaz de contener á tanta gente. 

El hermoso salón estaba de bote en 
bote, ocupando el Dr. Zamenhof el palco 
central. A uno y otro lado del escenario 
pendían las banderas esperantistas. Inau
gura el acto la Sra. Guivy cantando la 
«Marcha de los esperantistas», acompaña
da al piano por el Sr. Decrey. Después la 
Srta. Zabilon, con vestido blanco salpica
do de est1·ellas verdes, declama la compo
sición «Bajo los pliegues de nuestra ban
dera• y «Excelsior». Le acompañan cua
tro jóvenes teniendo en alto la bandera. 

Después de cantar de nuevo la seño
ra Guivy, se da principio á la comedia de 
Max Maurey «La carta de recomenda
ción», traducida por el Sr. Warnier. Fué 

• representada admirablemente por Bourlct 
(francés), Zamenhof (polaco, hermano del 
doctor) y Pujulá ( español). Sobre todo la 
pronunciación fué ran clara y tan igual, 
que el público no perdió detalle. 

I Iubo diez minutos de descanso, y de 
nuevo se levánta el telón para oír las vo
ces del Dr. Hanauer (alemán) y la seño
rita Farnes (inglesa), que cantan á dúo 
«La boda de Figaro». El Sr. Chavet 
(francés) entona la «Canción» que él mis
mo ha compuesto sobre el Congreso de 
Boulogne, y el Dr. Lambert (inglés) de
clama «El Cuervo». 

Después de otros diez minutos de 
descanso se p_one en escena el drama «La 
flor del pasado», obra de Edmundo de 
Amicis, traducida por la señora Rosa 
Junck. Esta y el Sr. Privat, que desem
peñan los prin"cipales papeles, lo hacen 
con tal perfección y propiedad, que los 
ojos de mucnos espectadores se enterne
cen y dejan escapar furtivamente alguna 
lágrima. Huelga el decir que todos los que 
tomaron parte en la función fueron calu
rosamente aplaudidos, y que los congre
sistas se retiraron satisfechísimosde ver la 
maravilla obrada por el Esperanto aque
lla noche en que actores y espectadores 
de tan diversas naciones gozauan del mis
mo espectáculo como si fuesen un pueblo. 
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Karkagento kaj Valencia 
La 2.ª de Februaro estis feliéa tago por kelkaj anoj de la Valencia Grupo kaj tiuj 

de la Karkagenta. 
La lernintoj de la jus finiginta kurso de S.ro Duyos kun siaj profesoro kaj respck

tinda prezidanto S.ro Ayza forveturis Karkagenton, kie ili estis tutkore kaj gasteme 
akceptataj de la tieaj samideanoj, kiuj atendis la alvenon de la vagonaro en la staci
domo mem. 

Vizitinte la plej vidindajn lokojn de tiu beleta vilago, ili éiuj kunigis en la sidejo 
de la societo ,Juventud Artística» (Arta Juneco ), kie ili gustumis la klasikan paella. 

Alvenante la momento por la paroladoj, tojstis esperante S.ro Marzal montrante 
la progresojn faritajn en la mallonga kurso, kiun li éeestis. En la nomo de la 'falen
cia Grupo parolis poste S.ro Ayza, kiu dediéis siajn vortoj~ ppr laiídi, gratuli kaj 
danki la Karkagentan Grupon. 

Laií peto de la éeestantoj, to,istís S.ro Duyos por p'iontri la kontentecon de li 
guatan vi dante la sukcesojn atingitajn de sia laborado ~j fervoro. La toJsto farigis 
paroladeto premiata de la aiídantaro per longa aplaiídado. 

En la nomo de la Karkagenta Grupo, ¡ . ,lis gia prezidanto S.r0 Talens, kiu cer
tigis, ke la tieaj samideanoj neniam malkmag1 • ,s,rnj varme penos por antaiíenpu§i 
nian aferon. · 

Bela alparolo de S.r° Canut finis la kunvenon, pri kiu la cee5tantoj ciam memoros 
gaje kaj felice. 

Ni esprinrns nian de~_iron, ke tiuj ckskursoj de la Valencia Grupo al proksimaj 
vilagoj oftigu'kaj ili 'tai.ígu kiel nerompebla ligilo ínter éiuj samideanoj el la Valencia 
provinco. 

, · ·, ,. "rv,o. jNu,,,__,,r:; ,,¡, ~,-,1,iíi";.~ R. D. 

~@~~~@~@@~~~~@~~~@~~~~~@~@~~~~~~@~~~~~~@@~~~~@@~~@~~~~ 

Sciigoj 
Hispanujo. Barcelona.-Oni sciigas 

nin ke jus estas fondita Grupo esperan
tista en Gracia kies ti tolo estas « Paco 
kaj Amo». Tiu éi nova Grupo sendas per 
LA SuNo HISPANA koran saluton al la 
tuta esperantistaro. Gia adreso estas: 
Strato de la Angelo, 67, 2.º, Barcelona 
(Gracia). 

Burgos.-La membroj de la Grupo 
Esperantista de tiu ci éefurbo donacis al 
ilia prezidanto kaj profesora S.ro Ema
nuelo Esteban artajon kiun oni povis vidi 
en la montra fenestra de 1~ juvelejo de 
S.'º Eustasio Villanueva. Gi estas arta 
kadro sur kies kampo blankatlasa resaltas 
esperanta flago, kun la jena enskribo 
gravurita sur multekosta argenta tabulo 
enhavanta nian stelon: «Al tre inda pre
zidanto S.ro Emanuelo Esteban Saenz la 
socictanoj de la Centro Esperantista,> En 
la supra flanko de la tabulo estas ankaií 

España. Barcelona. - Se nos comu
nica que acab¡i de fundarse un Grupo 
Esperantista en Gracia, cuyo título es 
«Paz y Amor». Este nuevo Grupo envía 
por conducto de LA SuNo HISPANA un 
cordial saludo á todos los esperantistas. 
Su dirección es: calle del Angel, 67, z.u, 
Barcelona (Gracia). 

Hurgos.-Los miembros del Grupo 
Esperantista de esta capital han regalado 
á su presidente y profesor, D. Manuel 
Esteban, una obra de arte, que pudo 
verse en el escaparate de la joyería de 
D. Eustasio Villanueva. Es un artístico 
cuadro, en cuyo fondo de raso blanco se 
destaca una bandera esperantista con la 
siguiente inscripción grabada en preciosa 
placa de plata que lleva nuestra estrella: 
«Al dignísimo presidente D. Manuel Es
teban Saenz, los socios del Centro Espe
rantista». En la parte superior de la placa 
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la dato esperante esprimita: «1.ªn Januaro 
jaro 1907,. 

Laií niaj sciigoj oni tre varmc laboras 
por arangi solenan knnvenon por rcme
morigi la datrevenon de la fondigo de la 
Centro, kiu okazos dum la venonta Marta 
mélnato; multcnombraj gravaj elementoj 
promisis jam sian mala varan kunhelpon. 

San Fernando (Cádiz).-Laií Ietero 
kiun ni ha vas antaií ni estas fondita tie la 
lokgrupo, kies Direkta Komitato estas: 

está expresada la fecha, también en Es
peranto. «r. 0 de Enero de 1907.» 

Según nuestras noticias, se trabaja 
muy activamente para preparar una ve
lada conmemorativa de la fundación del 
Cenlro, qne tendrá lugar en el próximo 
mes de l\larzo; muchos elementos impor
tantes han ofrecido desinteresadamente 
su concurso. 

San Fernando.-Según carta que te
nemos á b vista, se ha fundado allí el 
Grupo local, cuya junta es 

Honora prezidanto, O.ro Zamenhof; prezidanto, S.r0 Joseto Garzón Ruiz; vicprezi
danto, S.r0 Josefo Díaz Coronado; sekretario, S.r0 Johano Castro Muñoz; vicsekreta
rio, S.ro Emanuelo Soto Barranco; vocdonantoj, S,roJ Angelo Gallego Jiménez kaj 
Salvatoro de la Pascua Pantoja. 

La Komitato decidis sendi koran sa
luton al Direkta Komitato de H. S. p. p. 
E. kiu tre dankas kaj resendas la gentilan 
saluton. 

Valencia. - En la generala kunsido de 
H. S. p. p. E.kiuokazis en Valencia la 31an 
de Januaro lasta, estis legataj la voédonaj 
folioj antaüe senditaj al la membroj de nia 
Societo kaj poste ricevitaj kun esprimo de 
ilia vocdono, kaj oni ekvidis ke kron unu 
~iuj membroj vocdonis la sinjorojn pro
ponitajn de Direkta Komitato. Oni clek
tis do tiun éi por la jaro 1907ª laü jene: 

La Junta decidió enviar un cordial sa
ludo á la Directiva de H. S. p. p. E., la 
cual agradece y vuelve á enviar el atento 
saludo. 

Valencia.-En la junta general de 
H. S. p. p. E. ocurrida en Valencia el 
3 1 de Enero último fueron leídas las pa
peletas de votación enviadas de ante
mano á los miembros de nuestra socie
dad y recibidas después con expresión 
de su voto, y se vió que, excepto uno, 
todos los demás votaron á los señores 
propuestos por la Junta Direcliva. Eligió
se, pues, ésta para el año 1907 en la for-
ma siguiente: 

I lonora prezidanto, S.ro Rikardo Codorniu; efektiva prezídanto, S.ro Ayza; vic
prezidantoj, S.roj Inglada kaj L. Villanueva; sekretario, S.ro Guinart; kasisto, sinjoro 
Fabrc; vut'.donantoj: S.roi J. Loira, Monteagudo, Duyos, Bena vente, Oltra, Piñó, 
Marzal. 

En la pasinta Januaro finigis la du 
kursoj kinJn en malsamaj horoj faris 
S."' Duyos 1·11 la sid1·jo de la Grupo Es
perantista. I•:slas multenombraj la lernan
toj kiuj rimankinde profitis la bonajn 
lecionojn de ticl cmincnla profesoro. La 
4.•u de la 111111a Fcl>rnaro estis malferma
taj de li a!iaj du kursoj je la 5.11 gis la 6.ª 
vespere kaj de la 9ª gis la 10.11 same. La 
nombro de la cnskribitaj lcrnantoj estas 
ankai:í tre granda. 

S.ro Guinart malfcrmis siavicc alian 
kurson en la Kolegio de Skoloj Piaj post 
la finigo de la antaüa kurso. 

En el pasado Enero terminaron los 
dos cursos de Esperanto que á distintas 
horas daba el Sr. Duyos en el domicilio 
social del Grupo Esperantista. Son mu
chos los alumnos que notablemente apro
vecharon las buenas lecciones de tan emi
nente profesor. El 4 del presente Febre• 
ro fueron abiertos por el mismo otros 
dos cursos de cinco á seis de la tarde y 
de nueve á diez de la noche. El número 
de alumnos matriculados es también muy 
grande. 

El P. Guinart ú su vez ha abierto otro 
curso en el colegio de Escuelas Pías, des
pués de la terminación del curso anterior. 
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Ankaii S.ro Ayza faras kurson kiun 
rnallcrmis la 20." de Januaro lasta por la 
militaj ccfoj knj oficiroj en la sidejo de la 
(;rupo Esperantista, al kiu ceestas oficiroj 
iliuspccaj. 

Carcngenle (Valencia).-La 1.an de 
Januaro lasta estis fondata la Grupo Es
perantista de tiu ci loko. Jen estas la 
l>irckta Komitato: 

También el Sr. Ayza da un curso, que 
comenzó el 20 del pasado Enero, para los 
jefes y oficiales del ejército en el local 
del Grupo Esperantista. Á él concurren 
oficiales de todas armas. 

Carcagente (Valencia). - El 1. 0 de 
Enero pasado fué fundado el Grupo Es
perantista de esta localidad. He aquí la 
Junta Directiva: 

l'rczidanto, S,ro Domingo Taléns (advokato); vicprezidanto, S.'º Teobaldo Daríes; 
ackrctario, S.ro Jaime Iranzo; kasisto, S,r0 Joaquín Audler; vocdonantoj, S_roj Antonio 
Canut, Eliseo Sales, José Martínez. 

--~~5~~~~~~5~D~~~~-~5~5~~~~~-&~~~&&~~~~~~~~~R~~~~ 

ESPERANTISTA CENTRA·OFICEJO 

ESPERANTISTA DOKUMENTARO 

pri la oftcialaj, historiaj, biblioKrafiaj kaj statistikaj aJeroj. 

Tiu publikajo, eldonata de la Esperantista Centra Oftcejo, celas kolekti CtuJn 
dokumentojn pri la enkonduko kaj monda disvastigo de la internaeia helpa lingvo 
Esperanto. 

Tiuj dokumentoj estos represataj, lau la gustaj fontoj, kiuj ilin unuafoje publiki
gis, kaj ili estos grupigataj, por fari seriojn, per kajeroj, kiuj estos sinsekve eldonataj 
kaj aceteblaj. 

Oni intencas de nun eldoni la jenajn seriojn: 
1. Oficiala parto. Tiu serio enhavos ciujn dokumentojn, kiuj, rilataj al organizaj 

demandoj pri la instruado kaj aplikoj de Esperanto, havas ian oficialan karakteron 
au specialan gravecon, pro tio ke ili devenas de kolektigoj aií de institucioj oficialaj 
aií regule fonditaj kaj rajtigitaj. 

Nome, oni trovas en tiu parto cion, kio koncernas la organizon de la kongresoj 
de Esperanto, kaj iliajn agojn, la sciigojn pri la dccidoj, en la divcrsaj landoj, por 
permesi au oficialigi la inslruadon de Esperanto, la sciigojn pri la fondo de societoj, 
institucioj aií grupoj, kies celo estas, !a disvastigo kaj apliko de la lingvo, kaj la faci
lego de la rilatoj inter la e:;-:perantistoj. 

2. Historia parto. Oni intencas rcprcsi, en tiu parlo, la plej gravajn dokumentojn, 
kiuj rilatas la kreon de la lingvo, la diskutojn, kaj la projektojn pri sangoj kaj plibo
nigoj kiujn gi naskis; tiuj dokumentoj estas nun dismetitaj en libroj aü gazetoj hodiau 
tre maloftaj kaj malfacile trovcblaj. 

3. Bibliografta parto. Tiu serio enhavos sciigojn, kiel eb\e plej plenajn, sub formo 
de bibliografiaj resumoj, pri ciuj bibliotekaj vcrkoj kaj periodaj publikajoj, eldonitaj 
en Esperanto kaj pri Esperanto, de la kreo de la lingvo gis nun. Oni intencas algus
tigi periode tiun serion, perla publikigo de sinsckvaj kajeroj, kaj aldoni al gi, lau la 
eblo, la bibliografiajn resumojn de la artikoloj de la éefaj gazetoj esperantistaj kaj ec 
de la aliaj publikajoj, kiuj okaze prilraktis la demandan pri Esperanto. 

La publikigo de tiu bibliografia parto estos farata, tiamaniere ke gi povu esti 
parto de la Universala Bibliografia Repertorio, kiun starigas, Jau la principoj de la 
Decimala Klasigo, la Internacia Instituto de Bibliografio. Por tiu laboro, oni petos la 
ciu\andajn esperantistojn ke ili bonvolu kunlabori Jau la reguloj fiksitaj de tiu 
Instituto. 

4. Statistika parto. La entrepreno projektata de la Esperantista Centra Ojicejo 
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estos plenigata perla publikigo de statistikaj sciigoj, kiuj povos esti kolektataj en la 
diversaj landoj, pri la progrcsoj de Esperanto kaj pri la disvastigo, uzo kaj diversaj 
aplikadoj de la lingvo. . 

Nome, oni cnmctos en tiun parton, sub la titolo de Esperantista Societaro, la 
etaton de la diversaj societoj kaj grupoj, regule fonditaj, kiuj ekzistas en eiuj landoj, 
aldonante al ~¡ la nomaron de iliaj estraron kaj komitatoj. 

Tiu etato dcvos csti ofte gustigata, por esti vere utila: sekve oni intencas publi
kigi duonjarc, se cble, novajn eldonojn, kiuj nuligos la antaiíajn, kaj pro tiu kaiízo 
tiuj yolnnwj estos publikigataj eksterserie, kiel aldonoj al la Dokumentaro. 

Car la diversaj serioj, el kiuj konsistas la Esperantista Dokumentaro, povos havi 
divcrsajn intcresojn laií la specialaj okupoj de eia persono, ili estos aeeteblaj aparte. 

Uni inlcneas eldoni multekzemplere la unuajn kajerojn kaj ilin disdoni senpage al 
la Socictoj kaj grupoj esperantistaj; pro tio, oni konservigos la kompostajon de tiuj 
kajcroj, por plenumi eiujn petojn. 

Sed, en la estonto, la nombro da ekzemp leroj presotaj estos fiksata laií la bezo
noj; sekve la societoj kaj bibliotekoj kiuj d eziros ricevi regule la postajn kajerojn, 
devas de nun sciigi tion al la Centra O.ficejo. 

Tiuokaze la volumoj estos liverataj al ili, je la preskosto. 
*' * * 

Jam aperis kajero titolita Esperantista Societaro, apartenanta al la Statitiska 
parto; gia prezo estas 1'50 frankoj kaj oni povas gin mendi al Esperantista Centra 
O.ficejo, 5 I, rue de Clichy, París. 

--~~~~•a~u•~~sm~~~~~~&~a~~~~~~~~~--~~~•~m 

Bibliografio 
Proverbaro Esperanta, aldono al la verko «Frazeologio rusa-pola-franca-germana~ 

de S.r0 1\1. F. Zamenhof. Kajero III. 
NI jam paro lis laude pri tiu ei ve rko en la numero 24 de tiu ei revueto kaj nur 

bczonas aldoni, ke la jus presita tria kajero estas tiel interesa kaj lerte verkita, kiel 
la antaiíaj kaj certe estos tre bone akceptita de eiuj amikoj de Esperanto. 

(:,:ni dek tri humorafoj, verkitaj aií esperantigitaj de Esperantista n.0 10.072. 
Prczo: 0,,10 pesetoj. Valencia: ce Pubul y Morales, eldonistoj, Avellanas, 7. 

Jcn nova vcrkcto de tre eminenta hispana esperantisto, kiu modeste kasas sin 
suh la numero IO 072, kaj al kiu tiom suldas la propagando de nia lingvo kaj la 
puh!iki/::o de S1:No II1sPANA. 

( ;¡a t itolo montras klare la celon de la verketo: prezenti al la legantoj spritan 
kolckton da h11nwrnjoj ror ke ili amuze pasigu la tempon. Kaj la aiítoro plej bone 
trafis la rclon, i'ar la humorajoj estas gajigaj, originalaj kaj bone verkitaj. 

Sed malgrai\ kc Esperantisto n. 0 10.072 estas unu el niaj plej karaj amikoj, la 
sinccrern d('vigns nin 1111,ntri difekton delia verketo. La kolekto estas tre malrnult
nombra lrnj la lt•ganlo halda11 finis la interesan legadon. Se la aiítoro estus doninta al 
ni almcna11 ,·,:11/ dd,· tri mil amuzajojn, tiam la libro estus plena kaj la montrita difek
to malaperinta. Ni l'speras, do, kc nova serio da ammajoj venos plenigi tiun mankon 
kaj tiam, ni povos havi nerí'erpehlan fonton da spritajoj, tic! belaj kiel la cent dektri 
unuaj, kaj sufif:aj por gaje pasigi 1111r la ~·esdck jari(/11, kiuj estas definitaj, kiel meza 
vivodaiíro, al ciu bone konstruila horno, kaj sekve al eiu esperantista, kiu <levas 
estas tia, aií almenaií povas tion kredi, sen ies protesto. 

Eneido, traduko espcranta de D. 10 Vallicnnc. Eldono de firmo Hachette kaj 
n. 0 79, boulevard Saint-Germain, Parizo. Prezo: 3 fr. 
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La esperanta litcraturo estas en gratula horo, car nun aperis la tuta traduko en 

vcrsoJ cspcrautaj de la klasika Virgilia cefverko. Jen niaj kontrauuloj povas an korau 
frcnczc ar¡:;umcnti, kc Esperanto ne havas literaturajn ecojn: ni nur bezonos montri 
ul ili la tradukun de Eneido por fermi ilian bu§on. 

1 ).'" Vallicnnc estas famkonita en la esperantista mondo, kiel lertega verkisto kaj 
F11,·idt1 t·i1tai1 pcr si mem sufica por elpruvi, ke lian nomon oni devas starigi en la 
unuajn vicojn de la esperantaj literaturistoj. 

(;u'ltc konante, ke la versfarado esperanta havas kiel cefan principon la alterna
don ele i1ilal>oj akcentitaj kaj neakcentitaj kaj, ke en Esperanto ne ekzistas silaboj 
lougaj kaj · mallongaj, kiel en la klasikaj lingvoj, li elektis kiel tipon de verso por 
Encida traduko, tiun, kiu ha vas la jenan mezuron: 

IV v /u.., 1 V 0 / u 

Ankau li uzis en la traduko versojn senrimajn. Jen detalo, kiu montras en la tra
dnkinto profundan konadon de la afero. Kiam oni celas traduki versajon per versoj 
rimitaj, la malfacilajoj-precipe por longa verko-estas tiel grandaj, ke la esperantigo 
pcrdas multege pri fideleco, klareco kaj precizeco. T1un rifan lcrte evitis D.ro Va
llienne. Dank' al la senrimeco kaj uzantc plcj grandmezure la scnli,nan vortordan 
liberecon kaj flekseblecon de la lingvo internacia, la vers"j Citas bclsuuaj, grandiozaj 
kaj plej purstilaj. Legante ilin oni rckonas tuj la majcstcco11 de la lati11a poem,, kaj 
oni retrovas-ne malfortan, kiel la tradukinto modeste esprimis-sed fortegan ehon 
de tiu Virgilio, legita dum juneco, kaj tiel potencan, kvazau oni tralegus la origiualon 
mern. 

Por komprenigi gis kia grado D,r0 Vallienne imitis en sia traduko la senmortan 
verkon, ni diros, kiel detalon, ke Ji preskaú neniam uzas la difinan artikolon kaj la 
teksto estas tamen tiel majstre verkita, ke oni legas multajn senintermankajn pagojn, 
tute ne atentante tian maleston. 

La esperanta Eneido estas teksto, kiun devas tralegi ciuj esperantistoj, kiuj dezi
ras konatigi Jun la p!ej intimaj sekretoj de versofarado kaj de plej altpura literatura 
esprimado. Gi estas vere elokventa pruvo de la mirindaj ecoj de Esperanto kaj de la 
talento de la tradukinto. VICENTE INGLADA. 

Esperanto-Manuel; cours practique et completen r5 ler,ons par Gabriel Chavet et 
Georges Warnier.-Librairie de !'Esperanto, 46, ruc Saint Annc. Paris. 

Ni jam anoncis en la Decembra numero la apcron de liu bonega lernolibro, sed 
kiel ni ankau diris, manko da tempo kaj loko malpcrmesis la presadon de raporto 
klariga; plezure, do, ni plenumas hodiau tiun <icvon. 

El 15 lecionoj konsistas la verko <le S.r,>i Chavct kaj Warnier, per kiuj estas kla-. 
rigitaj éiuj gramatikaj reguloj de la zamcnhofa lin~vo tiel lerte, kiel oni ra¡tas esperi, 
kiam la aiítoroj estas nedisputeblaj gramatikistoj lc1j rneritis pr,>fesoran diploman. 
Sed ja oni scias, ke por paroli lingvon, oni bezonas iom pli o! gramatikajn regulojn, 
kaj pro tio, malgraú la multenombraj ekzcmploj montritaj en la reguloj, sek vas éiun 
lccionon tradukotaj ekzercoj france kaj esperan te redaktitaj, vortareto enha vanta la 
nccesajn vortojn por tiuj tradukoj, interesa anekdoto esperante verkita kaj deman
doj pri la aferoj pritraktataj. La verko, do, estas vere plena kaj knnkam france ver
kita ni ec kuragas gin rekomendi al niaj hispanaj geamikoj konantaj la francan lin
gvon, ear gi vere kaj funde instruos kaj paroligos ilin esperante. 

Ni gratulas sincere S.rojn Chavet kaj Warnier kaj en tiu gratulo ili devas vidi ne 
nur la komplezon, per kiu ni trarigardis ilian libron, sed ankaú la deziron legi tre 
haldau aliajn pli gravajn verkojn, ear je tio estas devigataj unuarangaj esperantistoj, 
kicl ili estas. 

Mendu la verkon al la Librairie de l' Esperauto, 46, rtte Saint Anne, Paris. Al 
tiu ci librejo ankaü oni pavas mendi la sendon de ia ajn esperantista verko. 
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«La Kaprino de S,ro Seg,ún• el la «Lettres de mon moulin» de Alphonse Daudet, 
tradukis Ad. Yersin.-Prcscjo Paul Attinger, Neuchatel (Svisujo). 

Tiu «Kaprino de S.ro Scguin• estas traduko de fame konata pago el la franca 
literaturo. Facilc legebla, korekte tradukita kaj vendata je tre malalta prezo, gi 
taugas por esti legata en csperantistaj grupoj au kursoj. I ekzemplero kostas 0'15 
frankoj; I 2 ckz., I '50 frankoj; 100 ekz., II frankoj. Oni devas aldoni 10 % por sen
delspezo. Svis-, Franc-, Angl-, kaj Germanaj postmarkoj estas akceptataj laü efektiva 
valoro. La hrosuro estas elegante presita.-Oni sin turnu al S.ro Ad. Yersin, en 
Peseux (Ncuchatel) Svisujo. 

La dek devoj de bona Esperantisto.-Ni ja komprenas, ke ciu esperantisto per
fcktc konas siajn devojn, kaj pensi alie estus ofendo; sed multfojf okazas, ke iu el 
tiuj dcvoj restas neplenumita pro manko da rememorigilo. S.ro Cefee forigis tiun 
mankon, presante sub verda eleganta kartono la dek pli gravajn devojn, kaj ciu 
grupo kaj aparta esperantista devas fiksi tiun ci anoncon sur la muroj de la grupejo 
aií. skribocambro. 

Petu ilin al S.'º E. Cefee, 45, Christchurch Road, Streatham Hi!I. London, S. W. 
La prezo estas: I ekc. 0'40 frankoj; 10 ekz. 1'50 frankoj. S.ro Cefee ciam sendas 
afrankite. 

Flugila Stelo.-Revuo por esperanta stenografio.-Redaktoro Fr. S~hneeberger. 
Al ni alvenis la 6. ª numero de tiu stenografia gazeto dedicita al la Geneva Kon

greso; ni varmege rekomendas gin al la stenografiamantoj, kiuj trovos en gi gravan 
kaj utilan ekzercon por sin instrui en la praktiko de la stenografiarto. La prezo de la 
abono al tiu revueto estas 2 frankoj jare. Oni sin turnu al Oficejo de Esperanto kaj 
Stenografio, Laufon, Svisujo. 

La Esperantútino, skulptajo de nía samideano Fr. Schaufenbühl, pri kiu nia kara 
kolego «Ruslanda Esperantisto:.> diras la jenon: 

«En la kongreso la tutan atentan altiradis, skulptita de S.ro Schaufenbühl el blanka 
cemento, statuo «Esperantistino•> prezentanta genufleksigintan sur terglobo nudan 
virinon kun telefona tubeto en mano ... ; ce fundamento de la terglobo estas dismeti
taj kvin infanaj figuroj, t. e., kvin partoj de la mondo. Tiu ci statuo, prezentanta 
simlwlon de esperantismo, pro sia rimarkinde belarta kompozicio sendube estis 
cl1ej·d'a:7,ro de kongreso.» 

l'ostkartojn kun la fotografajo de tiu ci statuo ( du diversaj specoj) dissendas por 
I franko po IO ckzempleroj la Oficejo de Esperanto kaj Stenografio. Laufon (Svisujo). 

Umert Pr,,tcstrmta Diservo, okaze la dua Universala Kongreso de Esperanto en 
Gcncvo, clima11(\on, la 2.ª 11 de Septembro 1906 je la 8.ª kaj duono matene en la 
templo de l'Auditorio apud la Katedralo. Laü la originalaj manuskriptoj kaj steno
grafiaj notoj ddonita de Fr. Schneeberger, pastro.-Prczo: 50 centimoj. Ofico de 
Esp,:rrwto, .p, Ccntralstr., Hiel, (Svisujo ). 

En tiu clck<lupaga l>rosnrcto kolektis Pastro Schneeberger la kantojn, pregojn 
kaj prcdikon trndukitajn au verkitajn speciale por tiu religia kunveno. Ni tutkore 
aplaí,das la lastajn vortojn de la antaií.parolo: «Ni transdonas tiun ci libreto□ al la 
publiko, csperantt~ kc gi kuragi¡;os denove la samideanojn kaj gajnos multajn novajn 
amikoJn al afcro (F:speranto), kiu promesas fari plej grandajn servojn al la disvastigo 
de l' Kristanismo en ciuj landoj kaj popoloj kaj helpi la pacan kuniaboradon de ciuj 
Kristanaj religioj•. 

Discurso pronunciado por D. Julio (;arrido Ramos, primer teniente del regimien~ 
to infantería de Sicilia, núm. 71 y presidente dd «Klubo Esperantista» de San Sebas
tián en la velada del 29 de Noviembre de 10OG en el Palacio de Bellas Artes, con 
motivo de la inauguración del curso de Esperanto. 



ESPERANTISTA GAZET0 31 

Hemos recibido este folletito, esmeradamente impreso, en el que su autor de
muestra sw1 va!lln!I dotes oratorias, su erudición nada común, sus profundos conocí
mientos linl,!ili!itico!i y el punto acertadísimo y moderado en que-supo colocarse para 
prcvct·r la influencia de un idioma internacional, en el internacional concierto. Felici
tarno!I ,\ tan dt~cidido partidario del Esperanto, alma y nervio del «Klubo Esperan
ti,-tn• tic San Sdmstián, y deseamos que su campaña de propaganda tenga un éxito 
ícli" y 1111tisfactorio. 

l.11 A1ttm1diro, komedio en du aktoj de Charles Stewart, diplomito de la Brita 
f.11prr:111tisla Asocio, · 

T111 í'i tcatrajo estas traduko de simila verko en la lingvo angla eldonita, sub la 
titolo «Reger Dutton, de la sama autora en 1879. Bedauride ankorau ni ne havas 
l'iaman sct.nejon por prezenti originalajn kaj tradukitajn teatrnjojn, kio estus tre 
tanga por taksi la meritojn de ia ajn verko prezentebla, sed el la legado ni pavas 
«kdukti, ke .La Antaudiro> estus el la plej sukcesaj kaj la publiko freneze aplaudus 
la kuragon de la simpatía Regero. Ankau estas laiídebla la traduka stilo de sinjoro 
Stcwart, autora kaj tradukinto de tiu bela kaj interesplena komedio. 

La verko estas acetebla ce la Brita Esperantista Asocio, 131 Arundel Street, 
Strand. Londono, W. C. por 6 pencoj. 

Englisií Esperantist, de A. J. Witteryck; sen montro de prezo. 
S ro Witteryck, prezidanto de la «Bruga Grupo Esperantista» jus eldonis mallon

gan esperantan gramatikon en angla lingvo arte binditan, kiu taugas por rememorigi 
la esperantajn regulojn kaj helpi en la interparolado al novaj !ernantoj. 

Oni sin turnu al S.ro A. J. Witteryck en Bruges (Belgujo). 

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

Sabadell: 701, Félix Sotorra Massó; 702, J. Bta. Lladó Figueras; 703, José Tacher 
Dinarés; 704, Pedro Pascual Salichs; 705, José Manau Artigas; 706, Miguel Fenolleda 
So!á; 707, Pablo M.ª Llobet Vilarubias; 708, Felipe Cirach; 709, José Xcrcavius; 710, 
Floriano Serra; 7 I 1, H1\ario Martí; 712, Juan Massagué; 713, José Ferrer; 714, José 
Queralt; 715, José lsanda; 716, Antonio Ribalta; 7I 7, Fcdcri<:o Margarit de Pascual; 
7 r 8, Luis Busqueta Soteras; 719, Pablo Riera de Hardía; 720, José Algersuari de 
Baciana; 721, Joaquín Puig Sardá; 722, Sor María Loreto Sanmartí.-Enguera: 723, 
Felipe Rico Martínez; 724, Pedro Sanz Marín.-Albaida: 725, José M ª Asensi Bresó; 
726; Francisco Sempere Monzó.-Castellón: 7271 José Salvador Ferrer; 728, Vícto
rino Aparici; 729, Hilarión Hurtado Martínez.- Vinaroz: 730, José Rovira.-Gandfa. 
731, Avelino Domingo.-Calahorra: 732, Luciana Besano Jiménez de Novallas.
T<1rancón: 733, Julio Larrañaga 1'lendía.-Cittdaá-Rodrigo (Salamanca): 735, Juan 
de Nogales.-San Fernando (Cádiz): 734, José Garzón Ruiz; 736, José Díaz Coro
nado; 737, Juan Castro Muñoz; 738, Manuel Soto Barranco; 739, Angel Gallego Jimé
ncz; 740, Salvador de la Pascua Pantoja.- Valladolid: 741, José .Mesa.-Simat de 
f'atld1i(1ta (Valencia): 742, Vicente Ribelles Arnau; 743, Angelino Ripoll Mansanet; 

744, Juan Mansanet Serrano; 745, Rafael Solanes Ripoll; 746, Francisco Perelló Her
vars; 7 47, Vicente Belenguer Martí; 7 48, Leonardo Mansanet Salinas; 7 49, José Mar
tíncz Solanes; 750, Olegario Alario Blasco; 751, Salvador Blasco Mansanet; 752, 
Jliginio J\lario Ferrando.-Bitrgos: 753, María de las Mercedes Tena Martínez.
//n,d7•a: 754, Aurelio Febré Bottino. 

Tipografía Moderna, á cargo de Miguel Gimeno, Avellanas, u-Valench,. 
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ENKETO PRI EDUKADO - REZULTATOJ 
Niaj legantoj ne forgesis la grandan cnketon malfermitan, de «Tra la Mondo» pri 

la edukado en ciuj landoj, en kiu kelkaj el ili partoprenis. 
La alvoko de nia « llnstralo> cstis; a11data, kaj dokumentoj alvenis de multaj lan

doj, inter kiuj estas specialc citindaj, pro sia inter~\so, tiuj ricevitaj de Bavarujo, 
Bohemujo, Britujo, ll11lgarujo, Finlan(lo, Francujo, l linujo, ltalujo, Japanujo, Polujo, 
Rusujo, Skollando, Tahiti, Unuigitaj Statoj de Ameriko. Nia distinginda samideano, 
S.ro Th. Rousscau, <loktoro de sciencoj, kiu prenis sur sin la laskon verki la rapor
ton, jus linis sian lalwron, kies enpreso komencig-as en la februara numero de «Tra 
la 1\10111!0». Ni rckomendasl a legadon de tia raporto al ciuj niaj legantoj, car gi 
interesas, ja, eiujn homojn: gepatrojn kaj infanojn; kaj precipe al la geinstruistoj kaj 
gccdukisL .. j. l'lue, la raporto estos bonega armilo por la propagando, montrante 
pra/.:t,/.:,111 aplikon <le Esperanto. Komprereble, la raporto estas akompanata de ilus
trajoj, kiuj pliw:111dig-os gian allogon. Gi daúros du:n 4 monatoj. Ni konsilas tuj 
mendi la 11."j", kaj transdonos la mendojn akompanatajn de l' mono. 

En sia Januara numero, «Tra la Mondo» komencis serion da artikoloj pri Anglujo 
kaj Cambridge. 

A. Tdlini, Udine (S. Rocco) Italujo, deziras korespondi per ilustritaj postkartoj 
precipe por intcrsango de disigitaj numeroj ·ae esperantaj jurnaloj. 

Kelkaj anoj de la Dana Societo de Esperantistoj deziras korespondadon kun his
panoj pcr belaj ilustritaj postkartoj. Sin turnu al la Sekretario Fraúlino Gunvar 
Monstcr, Osterbrogade 28, B 1v, Kopenhago. 

Esperantista Konsularo: S.ro Sam Meyer dissendis cirkuleron al ciuj esperantistaj kon
suloj konataj de li. Tiuj, kiuj gin ne ricevis, bonvolu konigi sin. Suficosse iii sendos 
vizitkarteton kun sia adreso al Sro Sam l\1eyer, esp. konsulo en La Rochelle (Francujo), 

Bazar IVlédioo, :José Clausolles, San Vicente, 6, Valencia. Fondita firmo en 1830. Ko
mercajoj, antisepsaj, nirurgio ortopedia, higieno, kaj éiuj aparatoj por la homa korpo 

PRI «FRANCA GRAMATIKO». S.ro Paul Boulet nin sciigas ke lía «Franca Grama
tiko por Esperantistoj» estas nun en presejo kaj ke gi estos sendata al la multegaj 
aligintoj tuj kiam gi aperos. Oni do ne perdu la paciencon! 

Ni rcmcmorigas niajn gelegantojn ke la antaúparolo de tiu verko, gravega por 
nia aren• en Francujo, estas skribita de Rektoro E. Boirac. Oni sendos la libran al 
ci uj kiuj :icndos postmandaton da 1 '50 al S.ro Paul Boulet, So, boulevard du Prince 
Albert, Buulognc-sur-mer (France). 

----------------~--..,..------
E K SPORT ]URNALO, lnternacia Revuo por Komerco, Industrio kaj Tekniko.--,
Abonprczo intcrnacie: M. 4. Apero: éiumonate. 

« l'..ksport-J urnalo estas la nomo de nova gazeto, kiu en mirinda maniera plifacili
gas la inlcrnacian intcysang-on de komersajoj kaj industriproduktoj per la uzado de 
la lingvo Esperanto. ( ;i raportas pri la eksport kaj importaferoj de la diversaj landoj, 
priskribas novajn idcojn kaj clpensojn el la teknika ){aj industria vivado, priparo)os la 
gancojn de la komcrcaj gcoficistoj, k. t. p,, k, t. p. Ciu esperantisto abonu la E.-J. Car: 

1) Li riccvas Ci11111011atc sciigojn, kluj havas rektan utilon por li, 
2) Li havas la plcj cllkan progagandilon, car li povas montri al éiu skeptíkulo la 

praktikan valoran de Esperanto. · 
Postulu tuj provan numcron skribante la litcrojn E.-J. kun via plena adreso (tre 

legeblaj) sur simpla postkarto kaj adresu: « Eksport-7ztrnalo, Frankfurt, a/M Gut
leutstrasse 96.> 


