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KION MI PENSOS 
Kiun mi pensos, kiam mi estos mortanta,

se n11r mi tiam povos ion pensi? 
Cu mi pensos pri tio, ke mi malbone uzis la 

vivon, kc mi gin tradormis, trasongis, ke mi ne 
sciis gu1 giajn donacojn? 

«K1(cl? Tio jam estas la morto? Tiel rapide? 
Ne t'lil,· 1 I1li ja ankoraií nenion sukcesis fari ... 
Mi nm prcparigis, por ion fari!, 

Cu mi remernorus la tempojn pasintajn, 
haltos pcr la penso ée la malmultaj, felice tra
vivit,aj Ji1omcntoj, éc karaj figuroj kaj personoj? 

Cu :,tarigos antaií m1a memoro miaj malbo
naj faru¡, knj mia animo sentos la bruligan do• 
l<non de la rnalfrua pento? 

Cu mi prnsos pri tio, kio atcndas min post 
la tambo ... Cu en tute io atendas min tic? 

Ne ... sajnas al mi, ke mi penos ne pensi kaj 
devigos min okupigi per ia bagatelo, por detur
ni mian atenton de la minaca mallumo, de la 
nigra senfundajo antaií mi. 

Jam en mia éeesto mortanto plendis, ke oni 
ne permesas al li mangi nuksojn ... kaj nur tie, 
en la profundo de liaj malklaraj okuloj, sance
ligis kaj tremís io, kvazaií rompita flugilo de 
morte vundita birdo. 

KABE. 

Rimarko. Tiu ti rakonteto estas eltirita el 
la verko « Versajoj en prozo> de Turgeneo, 
eldonita de la «Libroeldonejo Esperanto•, 111os
kva (Rusujo), Valorajo, dom. Serpuhovskogo 
mon., kv. 5 • 

• 
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SAKFAKO 
Sub la redakcio de Novejarque (Angelo) 

SAKPROBLEMO N.0 1 

Originale verkita por VAL EN T ¡' N 
LA SuNo HISPANA de MARÍN el Barcelono kaj dedicata al 

la projektata S. E. T. A. 

NIGRO (12) 

BLANKO (7) 

Ekludante, Blanko smatos per la TRIA almovo. 

Sakturniro en Barcelono 
La ¡ande Decembro de 1909 komencigis en Barcelono Sakturniro, kies celo estas 

vigligi en H)spanujo kaj precipe en tiu c~furbo, la emon al sakarto kaj starigi la 
Barcelonan Gampionecon pri sakludo. Tiu Sakturniro okazis en la «Sala Imperio~, 
renkontejo en tiu urbo de la tieaj sakamantoj. En gi partoprenis 20 sakludantoj kaj 
car en gi estis un11 ano el Kuba Insulo, alía el Puerto Rico kaj alia el Germanujo,, oni 
povas diri ke tiu Sakturniro havis internacian karakteron. Krom la titolo de Cam
piono (*) estis donacataj dekunu pliaj premioj kaj ses eksterordinaraj por sakspe
cialajoj, kiujn ni prinotas poste. Estis nomata Direktoro kaj Juganto por solvi dubojn 
en tiu 0akturniro nia estimata kunlaboranto, la lerta sak-isto S-ro Jozefo Paluzie, kiu 
kune kun la fama sakludfinverkisto Mr. Henri Rinck, kaj S-ro Esteban Estorch, fama 
sak-isto de Barcelona, ekzamenis ciujn luditajn sa¡ludadojn (380). La Premioj kon
sistis el mono, artaj objektoj kaj saklibroj. Tiu Sakturnino finigis la 22-an de Marto 
de 19IO kaj la rezultato estas la jena: 

(*¡ Campeón (hispane); Campione (ita!ej; C!tampi.in (france); é!tamfion (aogle); Vorkamf.f'er (germaoeJ • 

• 
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PREMIITARO EL LA BARCELONA SAKTURNIRO 
POR STARIGI LA URBAN GAMPIONECON 

NOMBRO DA SAKLUDADOJ 

Poentoj Gajnitai K vitaj 1 udoJ Malgajnitaj 

1. S-Ro FR~Nc1sco MARTIN0 (Málaga), 

2. 

3. 

4. 
5, 
6. 
7, 
8. 
9. 

IO. 
II. 
12. 

13. 
14, 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

(Campiono). , , • • 
Domingo ~ALA (Barcelono), (aligin

to al la S. E. T. A.). . 
» Esteban PprG (Barcelono), (aligin 

to al la S. E. T. A.). . 
» Carlos LÓPEZ (Puerto Rico) .. 
» Enrique FLAQUER (Barcelono) .. 
» Juan CAPDEVILA (Barcelono). 
» Bias ZARO (Zaragoza). . . 
» Emilio ARDÉVOL (Barcelono). ·.f 
» Francisco CASTELLÁ (Barcelona). 
» Augusto DEL VALLE (Havano),. 
» Juan J. REVERTER (Tarragona) .. 
» Benito SEVILLA (Gerona). 

28½ 

26 

23 ¼ 
23 
23 
22 
21 ½ 
21 
20½ 
20 
20 
20 

23 II 

25 2 

20 7 
18 IO 
21 4 
20 4 
29 3 
17 8 
16 9 
17 6 
16 8 
15 IO 

Al la ceteraj nepremiitaj partoprenantoj cstis donacataj §akverkoj. Jen ili: 

S-ro L~opoldo Lafuente (Palencia) .. rg i¡~ 17 5 
» Manuel González (Avila) .. 18 l/2 17 3 
» José Puntas (Barcelona), . 16 ½ 15 3 ,. Bartolomé Estades(Balearaj Insuloj) 16½ 16 l 
> Manuel Zaragoza (Barcelona). • 15 ½ JO Il 
» Henburt Kohlmann (Germanujo) .. 15 II 8 
» Luis Mestres (Tarragona). S½ 4 3 
» Carlos Godoy (Granada) .. 4 4 o 

(Ludo gajnita egalvarolas unu poenton kaj ludo kvita duonpoenton), 

LA SPECIALAJ PRE.MIO} ESTAS: 

S-ro Domingo Sala.-Gajninto de la plej granda nombro da §akludadoj. 
,. Bias Zaro.-Ludinto de la plej belega sakludado. 
» Emilio Ardévol.-Disvolvanto de bonegaj ludkomencoj. 
» Benito Sevilla:-Ludinto de la plej bona iudfino. 
» Esteban Puig.-Plej korekta ludinto. 
» J,Jsé J. Reverter.-Ludanto de la plcj belega smato. 

4 

I I 

II 
IO 
13 
14 
IS 
13 
13 
15 
14 
13 

16 
18 
20 
21 
17 
I;J 
31 
34 

La notindaj §akludadoj estas publikigataj- en la Barcelona jurnalo Las Noüciaf, 
kies §akredaktoro estas nia kunlaboranto D-ro Esteban Pujg. 

Ni finas nian raporton gratulante la iniciatinton de tiu Sakturniro S-ron Julio Va
lenzuela, amerikano tiel fervora pri la §akarto, kiel malavara, kaj la organizanton kaj 
animon de gi S-ron Esteban Puig, kiu plenumis sian taskon per la agemeco kaj lert
eco, kiuj lin karakterizas. A 

Estas rimarkinde en tiu Sakturniro ke en gi oni ludís ( unuafoje en Hispanujo) 
per helpo de horlogoj taksantaj la tempon, po 20 almoyoj hore. , * En venontajn numerojn ni publikigos notindajn Sakludadojn el tiu Sakturniro .. 
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Kroniko 
Kun iliaj familiaj, ni bedauras la per

don de sinjoroj 
t Juan de Dios Peza, meksika poeto, 

kiu kvankam ne lerninte esperanton, li 
gin protektis kaj disvastigis fervore. 

t Paul Cazeaux, malnova agema en
tuziasma propagandisto el Bordeaux 
(Francujo), 

t Kolonelo Saudier unu el la plej 
fervoraj francaj samideanoj. 

Okaze treege interesa Japan-Brita 
ekspozicio, kiu okazas en Shepherd's 
Bush (London'o) de Majo, kaj finigos ce 
Oktobro, la esperantistoj el Anglujo, laú 
decido de la Konsilantaro de la «Brita 
Esperantista Asocio», solenigos en gi 
sían jaran jestan tagon de la 10ª gis la 
13ª de Junio. 

Grava kompanio ~rnuminating Engi
neering Society alprenis esperanton por 
la korespondado. 

Laü nia tre kara Ihe British Espe
rantist, sub la prezido de lia mosto pas
tro E. C. Davies fondigis en Londono, 
23, Arcadian-Gardens, Wood Green, sub 
la nomo «Tutmonda Pregligo•, societo 
kun jenaj celoj: 

I. Instigado al pregoj por: 
a) Pli profundigo de l'spirita vivo. 
b) Regantoj kaj legofarantoj, ke ili 

estu instigantaj de la Spirito de Jesuo 
Kristo. 

e) Suprenlevado de subpremitaj po• 
poloj kaj klasoj, spirite kaj sociale. 

d) Universala paco kaj bonvolo. 
e) Misioj, enlandaj kaj eksterlandaj. 
2. Kuntirado de eiulandaj, Kristanaj 

pregejanaroj, kristan-celadaj societoj kaj 
similaj pregorondoj, per laüsistema inter
§ango de leteroj kaj raportoj kaj per laü
regulaj propetoj unu por la alia. 

, Dua Belga Esperantista Kongreso,. 
kaj «Esperanto dum la Internacia Ekspo
zicio de BruseJo,. havas sugestajn pro-

Crónica 
Con sus familias lamentamos la pér

dida de los señores 
t Juan de Dios Peza, poeta mejicano, 

que aun cuando no aprendió el esperan
to, lo protegió y propagó fervorosamen
te en su país. 

t Paul Cazeaux, antiguo activo entu
siasta propagandista de Burdeos (Fran
cia). 

t Coronel Saudier, uno de los más 
fervorosos samideanos franceses. 

Con motivo de la interesantísima ex
posición Anglo-Japonesa, que se hace en 
Shepherd's Bush (Londres) desde Mayo, 
y terminará en Octubre, los esperantistas 
de Inglaterra, según determinación del 
Consejo de «Brita Esperantista Societo», 
celebrarán en ella su dia de fiesta anual 
del ro al 13 de Junio. 

La importante compañía «Illuminating 
Enginering Society », ha adoptado e 1 
esperanto para la correspondencia. 

Según nuestro muy querido The Bri
tish Esperantist, bajo la presidencia del 
Rev. señor sacerdote E. C. Davies, se ha 
fundado en Londres, 23, Arcadian-Gar
dens, W ood Green, con el nombre de 
« Liga de oración de todo el mundo», una 
sociedad con los siguientes propósitos: 

I. Inducirá la oración para: 
a) Mayor profundizamiento de la vida 

espiritual. 
b) Que los gobernantes y legislado

res se inspiren en el Espíritu de Jesu
cristo. 

e) Enaltecimiento de los pueblos y 
clases oprimidas, espiritual y socialmente. 

d) Paz y buena voluntad universales. 
e) Misiones indígenas y exóticas. 
2. Concentración de las cofradías 

cristianas de todos los países, sociedades 
con cristianos propósitos y semejantes 
círculos de oración, por el sistema de 
cambio de cartas y relatos, y por regula
rizada reciprocidad entre ellas. 

«El Segundo Congreso Esperantista» 
y «El Esperanto durante la Exposición 
Internacional de Bruselas», tiene progra-
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gramojo kaj montras kiom en Belgujo 
csperantistoj kaj ne csperantistoj §atas 
csperanton, kies tiea progresado estas ri
markinda. 

«La fluganta brigada» estas nomo de 
grupo de Antverpen'aj geesperantistoj
velocipedistoj, kiuj celas organizi biciklaj n 
ekskursojn kaj dum ili fari propagandon 
pri esperanto. 

Nia kara kolego Lumo sciigas nin pri 
csperantaj laboroj ce multaj urboj el 
Bulgarujo kaj pri la decido, ke la kvara 
Kongreso de Bulgara Esperantista Ligo 
okazos en Sofio. 

La lerta esperantisto kaj klera sinjoro 
Skeel-Giorling el Danujo, estis nomata 
reprezentanto de «Esperantista Centra 
Oficejo> ce la «Internacia Ekspozicio de 
Bruselo». 

Fine de la proksima Augusta monato 
okazos en Kopenhago Esperantista Kon
greso, kiu estos tre interesa tia! kc sam
tempe estos tic «Internacia Laborista 
Kongreso» ce kiu unu el la traktotaj te
moj estas « Enkonduko de internacia 
lingvo~. 

Laü nia kara :Juneco jam estas du mil 
J1111uloj esperantistaj en Franclando kaj 
cie estas junula movado. Antaüen idoj 
bonaj! Via estas la estonteco, via la gloro! 

Laü bona propagandisto Le ll1onde 
.Esperantiste, ekzistis en Francujo en 
Aprilo ducent dekok grupoj esperantistaj. 

La «Katolika Kongreso» okazinta en 
Parizo, estis sukcesego por la katolikis
mo kaj por Esperanto, Jau katolikaj kaj 
ne katolikaj personoj kaj gazetoj. l\lultaj 
esperantistoj imitos la katolikoj n por 
aliaj komunaj interesoj, kaj multaj kato
likoj farigos esperantistoj, car unua kato
lika kongreso montris, ke esperanto estas 
bonega ilo por katolika propagando kaj 
por aliaj katolikaj aferoj. La dna kongre
so okazos en Hago (Nederlando). 

mas sugestivos y demuestra cuanto en 
Bélgica esperantistas y no esperantistas 
gustan del esperanto, cuyo progreso allí 
es uotable. 

«La fluganta brigado» (La Brigada 
qne vuela), es el nombre de un grupo de 
espcrantistas-velocipedislas de ambos 
sexos de Amberes, que se propone orga• 
tii;-:ar excursiones, y durante ellas hacer 
propaganda de esperanto. 

Nuestro querido colega Lumo nos da 
noticias de trabajos esperantistas en mu
chas poblaciones de Bulgaria y de la de
cisión de que el Cuarto Congreso de la 
I ,1ga Bulgara Esperantista tenga lugar en 
Sofía. 

El consnmado esperantista é ilustrado 
Sr. Skeel-Giorling de Dinamarca, ha sido 
11<>mbrado representante de « E~perantis
la Centra Oficejo> en la ,Exposición In
tnnac1onal de Bruselas». 

!\ fines del próximo mes de Agosto, 
lt·11drá lugar en Copenhague un Congre
so E.sperantista, que será muy interesan
Lr·, porque al mismo tiempo habrá allí un 
,,( ·ongreso Internacional de trabajado
res•, en el cual, uno de los temas que se 
han de tratar es la «Adoptación de una 
lengua internacional>. 

Según nuestro estimado :funeco ya 
ha,, dos mil jóvenes esperantistas en 
Francia y en todas partes movimiento de 
los jóvenes. A delante, buenos descen
d icntes! El porvenir es vuestro, vuestra 
es la gloria! 

Según el buen propagandista Le 111on
d,- Ef pera11tiste, había en Francia, en 
Abril, doscientos diez y ocho grupos es
perantistas. 

El .:Congreso Católico> que se ha ve
rificado en París, ha sido un exitazo para 
el Catolicismo y para el Esperanto, según 
católicas y no católicas personas y perió
dicos. Muchos esperantistas imitarán á 
los católicos para otros intereses comu
nes y muchos católicos se harán esperan
tistas, porque el primer Congreso ha de
mostrado que el esperanto es un buen 
instrumento para la proraganda católica 
y para otros asuntos católicos. El segun
do Congreso se verificará en la Haya 
(I lo landa). 
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Sub la nomo Bulletin Ofjiciel de la 
«Société Frarn;;aise pour la propagation 
de l'Esperaoto, ci tiu societo eldonas, de 
lasta Aprila manato, propran organon, 
kiun ni korege salutas Plie gi sin okupJs, 
okaze la diputataj elektadoj por ke la es
perantistoj elektontoj sciigu siajn voedo
notajn kandidatojn sian deziron, ke oni 
instruu esperanton ce la publíkaj ler
nejoj. 

Franca humara gazeto Pages Folles 
eldona ta en Par izo kaj tre konata, jus 
komencis la. publikigon de rebusoj en 
esperanto. Gi daiirigos publikigi ciuspe
cajn konkursojn en esperanto kun mult
valoraj premioj, sed nurse gi ricevos por 
tiu anua provo sufiean nombran da res
pondoj. Por pluaj sciigoj sin adresu al la 
redakcio, 92, rue Saint Lazare. 

Esperantista grupo de Blois'o estas 
organizinta ekskurson tra la kasteloj de 
la Centra Francujo, de la I 5ª gis la 2::ªº 
de Augusto. Oni vizitos tiujn famajn de 
Charnbord'o Blois'o, Amboise'o, Chenon
ceaux'o, Vcrsailles'o kaj Trianon'o. 

La 14•0 kaj 15"º de Augusto okazos 
en Limoges «Granda Internacia Konkur
so» de eiaj muzikistaroj kaj muzikiloj, 
prezidota de la famaj majstroj Massenet 
kaj Saint Saenz. 

Tiea grupo esperantista tion sciigas 
al tutmondaj samideanoj kaj sin prezen
tas al la irontoj, pro kio gi havos dum la 
konkurso esperantista oficejo en la urba 
domo, 

Sinjoroj Jourdan, Astruc kaj K.º el 
Parizo, konstruis aeroplanon, kies nomo 
estas «Esperanto». 

La Esperantista estas nomo de gazeto 
monata internacia, politiko, scienco, lite
ratura, arto, sporto, komerco kaj humo
ro, kiu redaktas kaj aldonas po 4.¡00 ek
zempleroj sinjoro Fritz Stephan el Leip
zig (Germanujo). Ni ekkonas kun gi per 
gia kvara numero de la dua jaro, kiun ni 
jus rícevis petante intersangon. Ni plezu
rege tion akceptas. 

S-rn Elb tradukis gerrnane la propa
gandan brosureton de franca leütenanto 
Bayo! Esperanto kaj Ruga Áruco. 

Con el nombre de Bulletin OJJicial 
de la «Societé Fran-;;:aise pour la propa
gation de l'Esperanto~,esta sociedad edi
ta desde el último mes de Abril un órga
no propio, al cual cordialmente saluda
mos. Además, se ocupa, con motivo de 
las elecciones de diputados, de que los 
esperantistas electores hagan saber á los 
c~ndidatos, á quienes hayan de votar, su 
deseo de que se enseñe el esperanto en 
las escuelas públicas. 

El periódico humorístico francés Pa
ges Folles que se edita en París y es muy 
conocido, ha empezado ahora la publica
ción de acertijos en esperanto. Continua
rá publicando toda clase de concursos con 
importantes premios, pero sólo si recibe 
para la primera prueba número suficiente 
de respuestas. Para más noticias diríjanse 
á la redacción, 92 1 rue Saint Lazare. 

El grupo esperantista de Blois ha or
ganizado una excursión á los castillós del 
Centro de Francia, del I 5 al 22 de Agos
to. Se visitarán los famosos de Chambord, 
Blois, Amboise, Chenonceaux, Versalles 
y Trianon. 

El 14 y 15 de Agosto se verificará en 
Limoges un «Gran Concurso Internacio
nal» de toda clase de músicos é instru
mentos, presidida por los famosos maes
tros Massenet y Saint Saens. 

E\ grupo esperantista de allí lo hace 
saber á los samideanos de todas las nacio
nes }' se ofrece á los que vayan, para lo 
cual tendrá durante el concurso una ofi
cina esperantista en la casa Ayuntamiento. 

Los Sres. Jourdan, Astruc y C.ª de 
París, han construido un aeroplano, cuyo 
nombre es «Esperanto:>. 

La Esperantisto es el nombre de un 
periódico mensual internacional dedicado 
á política, ciencia, literatura, arte, sport, 
comercio y sátira que redacta y edita á 
razón de 4.700 ejemplares el Sr. Fritz 
Stephan de Leipzig (Alemania). Empiezan 
nuestras relaciones por su cuarto número 
del segundo año, que acabamos de reci
bir pidiendo cambio. Con muchísimo gus-
to lo aceptamos. ~ 

El Sr. Elb ha traducido al alemán el 
folleto de propaganda francés del tenien
te Bayo\, Esperanto y Cruz Roja. 



• ESPERANTISTA GAZETO 

La Aprilaj numeroj de niaj estimataj 
Germana Esperantisto kaj Germana Es

peranto-Gazeto, raportas pri faktoj, kiuj 
montras agemecon de kvardek-kvar 
grupoj, kaj pri artikoloj de la germana 
presaro, emaj al nia afero. 

En Augsburgo (Bavarlando) oni faras 
preparojn por la Kongreso de « Univer
sala Esperanto Asocio»,.iu okazos de la 
28ª de Julio gis la 3 .ª de Augusto proksi
maj. La kongreskarto kostas 3 Sm. kaj 
por ne éeestontoj, sed nur helpkongresa• 
noj, 1 Sm. 

Anoj de «Tutmonda Esperantista 
Kuracista Asocio» tie kunvenos la Iªº, 
2an kaj 3an Je Augusto. 

La germanaj registaroj komencas in
teresigi pri Esperanto, kaj deziras preci
san statistikon pri kiom da grupoj kaj 
grupanoj ekzistas en la mondo. Kolektas 
ci tiujn sciigojn D-ro Schramm redaktoro 
de la Universo, Dresden, 20. Germanujo. 

En Alkmaro (Hollando) fondigis gru
po kaj el} Hago progresas klubo de tra
mistoj «Ciam Antaií.en», monhelpita de 
la direktoro de la tramsocieto. 

Jam en ltalujo esperanto enms en 
largan vojon; okazis en Firenzo la unua 
kunveno de la italaj esperantistoj, kiu 
decidis difini la urbon Genova'on, kicl 
sidejo de la dua itala Kongreso, inviti 
lnternacian Esperantistan Kongreson en 
Italujo en ;913ª kaj fondi propagandan 
gazeton. Gi jam aperis, gia nomo estas 
Bolle tino ntensille de la Associazione Es
perantista _filorentina kaj ni deziras al gi 
plenan sukceson sendante al gi koregan 
saluton. 

En Cinakota'o (Kolombio) fondigis 
esperantista grupo. 

El Heraldo el Matelmala'o (Meksiku
jo) dedicas fakon por la propagando de 
Esperanto. S-ro Fonsanta, en El Paladín 
el Meksiko, daürigas siajn artikolojn 
samcele. Kaj Verda .':jtelo kaj Esperanta 
Gazeto, niaj tieaj káfaj kolegoj, sciigas 
nin pri jus starigita grupo en Zamora'o 
kaj pri aliaj esperantaj progresoj. 

Los números de Abril de nuestros es
timados Germana Esperantisto y Germa
na Esperanto-Gazeto, hacen referencias á 
hechos que demuestran actividad, de cua
renta y cuatro grupos y á-artículos de la 
prensa alemana afectos á nuestro asunto. 

En Augsburgo (Baviera) se hacen 
preparativos para el Congreso de « Uni
vcrsala Esperanto Asocio>, que tendrá 
lugar del 28 de Julio al 3 de Agosto 
próximos. El billete de socio cuesta 
_; S.n, y para los que no hayan de ir, sino 
que hayan de ser sólo auxiliares, r Sm. 

Socios de «Tutmonda Esperantista 
Kuracista Asocio•, se reunirán allí el I, 
.! y 3 de Agosto. 

Los gobiernos alemanes empiezan á 
interesarse por el Esperanto, y desean 
una precisa estadística de la cantidad de 
•_:rupos y socios que existen en el mundo. 
Colecciona estas noticias el Dr. Schramm, 
redactor de el Universo, Dresden, 20. 

Alemania. 
En Alkmaro (Holanda), se ha fundado 

1111 grupo, y en La Haya prqgresa el 
Club de empleados de tranvías «Ciam An
taií.en», con auxilio monetario de la So
ciedad de tranvías. 

Ya en Italia ha emprendido el espe
ranto ancho camino; en Florencia se ha 
verificado la primera reunión de los es
perantistas italianos, quienes han decidido 
designar la ciudad de Génova para el se
gundo Congreso, invitar á un Congreso 
Internacional Esperantista en Italia, en 
1913, r fundar un periódico de propa
ganda. Ya ha aparecido, su nombre es 
Holletino mensille de la Associazione _Es· 
¡,erantista Florentina, y nosotros le de
searnos un éxito completo al enviarle 
cariñosísimo saludo. 

En Chinácota (Colombia), se ha fun
dado un grupo esperantista. 

El Heraldo de Matelmala (Méjico), 
dedica una sección á la propaganda del 
Esperanto. El Sr. Fonsanta, en El Pala
din de Méjico, continúa sus artículos con 
el mismo propósito. Y Verda Stelo y Es
peran/a Gazeto, nuestros queridos cole• 
gas de allí, nos informan del recién crea
do grupo en Zamora y de otros esperan
tos progresos. 
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En Rumanujo esperanto etendigas, kaj 
estas grava fakto, ke oni sukcesis enkon
duki gin en la oficiala□ programan de la 
kursoj ée la plenkresknaba lerneio «Gt• 
nera) Adrian~ .. 

Ce Petersburga univcrsitato kaj ée 
aliaj rusa¡ sciencejoj, estas esperantistaj 
rondoj kaj oni lemas esperanton, kiu 
ankaít progresas en multaj urboj kaj vi
lagoj el Rusujo. 

Rusa gazeto erare diris, ke eminenta 
S-ro Leono Tolstoi nun malaprobas nian 
lingvon. • 

Viln'a esperantista S-ro Gersater pri 
tío demandskribis la famkonatan Grafon, 
kiu per sia sekretario gentile respondas, 
ke antaü dek-kvin jaroj li eldiris sian sim
pation al esperanto kaj ke samao opinion, 
pri gi Ji hava,; ankaú nuntempe. 

Pruvo de la antaüeniro de esperanto 
en Serbujo estas la ¡us eldono de Seróa 
Esperantisto, gazeto organo de Serba 
Esperantista Societo. Ni korege salutas 
nian novan kolegon, dezirante al gi lon
gan vivon por la plej bona kaj sencesa 
propagando de esperanto en tiu simpatía 
!ando. 

Sr,•oda Esperanlisto, gazeto, kiun de 
nun oni publikigas en Svedujo, al kiu ni 
deziras longan bonegan vivan, kaj ni ak
ceptas kun kora bondeziro, sciigas pri 
tiea grava movado favore al nia kara lin
gvo kaj pri esperantista ekskurso en Sve
dujo, kies programo rilatas al sugestiaj 
festoj de la 21ª gis la 29ª de la proksima 
Julio. 

Nian bonvenon kaj bonain de.zirojn al 
Anda Lumo, esperantista gazeto, kiu pu
blikigas en Venezuelujo kaj kies unuan 
numeron ni ricevis. 

En tiu !ando, de longa tempo estas 
fervoraj esperantistoj kaj kelkaj grupoj, 
kies nombro nedube pligrandigos per tiel 
taiíga propagandilo kaj pro fondo de 
propaganda asocio, kies titolo estas «Ta
cira Esperanta Societo» kaj gia sidejo 
San Kristobal'o. 

La Alikante'a grupo festis la tiean 
éeestvn de S-ro Inglada, nia kara sub
majstro. Unue la grupanoj !in vizitis en 
lía kampa domo kaj poste éiuj tieaj espe-

En Rumanía el esperanto se extiende 
y es un hecho importante que se haya lo
grado introducirlo en el programa oficial 
de los cursos de la escuela de adultos 
«General Adrian:o. 

En la universidad de Petersburgo y 
en otros centros docentes rusos, hay ron
das esperantistas y se estudia el esperan
to, que también.rogresa en muchas ciu
dades y villas de Rusia. 

Un periódico ruso dijo erróneamente, 
que el Se León Tolstoi desaprobaba 
ahora nuestro idioma. 

El esperantista de Viln, Sr. Ger~ater, 
escribió preguntándoselo al famoso Con
de, quien, por su secretario atentamente 
contestó, que hace quince años que ma
nifestó su simpatía al esperanto y que la 
misma of)inir'in respecto á él tiene ahora. 

Prueba del a vanee del esperanto en 
Servia es la recie.nte publicación de Serba 
Esperantista, periódico órgano de Serba 
Esperantista Sncieto. Cariñosísimamente 
saludamos á nuestro nuevo co\ega, de
seándole larga vida para la mejor é ince
sante propaganda del esperanto en aquel 
simpático país. 

Sveda Esperantisto, periódico que 
desde ahora se publica en Suecia, al que 
deseamos larga y magnífica vida y recibi
mos·con cariñosa enhorabuena, nos ente
ra de importante movimiento allí, favora
ble á nuestro querido idioma y de excur
sión esperantista á Suecia, cuyo programa 
se refiere á sugestivas fiestas del 2 I .al 29 
del próximo Judo. 

Nuestra bienvenida y buenos deseos 
á Anda Lnmo (Luz de los Andes), perió
dico esperantista que se publica en Vene
zuela y cuyo primer número recibimos. 

En aquel país hace tiempo que hay 
fervorosos esperantistas y algunos gru
pos, cuyo número aumentará indudable
mente por tan oportuno instrumento de 
propaganda y por fundación de una so
ciedad de propaganda, cuyo título es 
«Tac\ra Esperanta Societo• y su domici
lio San Cristobal. 

El grupo de Alicante ha festejado la 
presencia a\\í del Sr. lnglada, nuestro que
rido submaestro. Primeramente los socios 
le visitaron en su casa de campo y des-
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rantistoj kunvenis en salonon de societo 
«Montepío Mercantil>, kie S-ro Josefo 
Ortiz prezentis la kleran kapitanon, kiu 
faris bonegan instruan paroladon pri es 
peranto. Laste li kaj S-ro Antonjo de P. 
Bonet legis belajn versajojn, kaj leütko
lonelo S-ro Elizaicin, prezidanto de la 
Alikante'a grupo dankis la geceestantojn 
pri ilia alveno. Pri cio tio bone rilatis tiea 
gazeto El Magisterio de Alikante. 

Kun centoj da anoj kaj kelkaj socie
toj aligitaj, fondigis federacio de la pro· 
vincoj Barcelona'o, Gerona'o, Lerida'o 
kaj Tarragona'o, sub la titolo «Esperanta 
Kataluna Federacio>. 

Klopodoj de sinjoro ingeniero Rod.ri
go Varo sukcesis pri s(arigo de grupo en 
Anglés'o (Gerona'o) Gia direkta komi
tato estas: S-ro Varo, Prez. kaj Prof.; sin
joro Malagarriga, Vic.; F-ino Carmen'o 
Cendra, Sek-ino.; S-ro Bermudez, Bib. 
kaj Kas.; S-ino Concepcion Roda kaj 
F-inoj Dolores Miralpeix kaj Maria Feliu, 
vocdonantinoj. 

La presaro de tiu regiono daürigas 
publikigadon de favoraj priesperantaj ar
tikoloj. 

Kelkaj samideanoj el Barcelono rega
lis per Junco S-inon Chalmot kaj sinjoron 
Zapater, geblinduloj, o:ll'aze ilia geedzigo. 
La testo estis ekstreme gaja kaj je gia 
fino oni donacis al la geedzoj belan ju
velon. 

Ce la grupo «Universala Harmonio~ 
oni malfermis novajn esperantajn kursojn. 

En kvartalo «Las Corts», estas fondita 
grupo nomita «La Rondo», kie ankaü oni 
instruas esperanton. 

Sinjoro profesoro Suñé faris belan 
paroladon ce grupo «Paco kaj Amo» por 
prezenti, de Ji elpensitan, lernejan skrib
tablon higienan kaj oportunan. 

La Barcelona'a grupo «La Kvinpinta 
Stelo>, nomis la jenan novan komitaton 
S-roj Manuel de la Fuente, Prez.; Budí, 
Vic.; Llorach, Sek.; Viger, Vic.; Valero, 

pués todos aquellos esperantistas se re
unieron en un salón de la sociedad «Mon
tepío Mercantil», donde el Sr. José Ortíz 
presentó al inteligente capitán, que hizo 
un magnífico discurso instructivo de espe
ranto. Por último, él y el Sr. Antonio de 
P. Bonet, leyeron bellas poesías y el Te
niente Coronel Sr. Elizaicín, presidente 
del grupo, agradeció á los y las presentes 
su asistencia. Respecto á todo ello hace 
una buena relación el periódico de allí 
El Magisterio de Alicante. 

Con cientos de socios y algunas so
ci(•dades adheridas, se ha fundado una 
federación de las provincias Barcelona, 
Cerona, Lérida y Tarragona, con el título 
de «Esperanta Cataluña Federacio>, 

Los pasos del ingeniero D. Rodrigo 
Varo, han obtenido el éxito de la funda
ci,ín de un grupo en Anglés (Gerona). Su 
junta directiva la forman: Sr. Varo, Pre
sidente; Sr. Malagarriga, Vice; Srta. Car
men Cendra, Seer.; Sr. Bermudez, Bib. y 
Caj.; Sra. Concepción Roda y Srtas. Do
lores Miralpeix y María Felíu, Vocales. 

La prensa de aquella región prosigue 
l.1 publicación de favorables artículos re
ferentes al esperanto. 

Varios samideanos de Barcelona han 
obsequiado con un lunch á la Sra. Chal
mot y al Sr. Zapater, ambos ciegos, con 
ocasión de su matrimonio. La fiesta fué 
en extremo alegre y al fin de ella fueron 
obsequiados los esposos con una bonita 
joya. 

En el grupo «Universala Harmonio>, 
se han empezado nuevos cursos de espe
ranto. 

En el barrio «Las Corts>, se ha fun
dado un nuevo grupo llamado «La Ron
do•, donde también se enseña espe
ranto. 

El señor profesor Suñé ha hecho un 
buen discurso en el grupo «Paz y Amor> 
para dar á conocer una mesa escritorio 
para colegios, inventada por él, higiénica 
y cómoda. • 

El grupo de Barcelona «La Kvinpunta 
Stelo», ha nombrado el siguiente nuevo 
comité: Sres. Manuel de la Fuente, Pres.; 
Budí, Vic.; Llorach, Sec.; Viger, Víc.; 

• 
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Kas.; Pipó, Kalk.; Escandell, Bib; Agell, 
Puig, Asencio kaj Corbi, Vocdonantoj. 

S-roj Rafaelo Robles, García Martínez, 
M. Franco, Rosigue, Ortolá kaj esperan
tisto 18.645, per sciigoj aü per bonaj arti
koloj en la gazetoj el Kartagena'o La Jla
iiana, La Iierra kaj El Porvenir, faras 
grandegan propagandon en tiu regiono. 

Sinjoroj profesoro Ortolá kaj Ko,atb
fuso propagandas esperanto□ en La 
Unión (Murcia), kaj tie starigis grup2n, 

La Tarde de Larca, gazeto de Lorca 
(Murcia), enpresis bonan artikolon de 
S-ro García Martínez, incitante gravajn 
urbojn de tiu regiono sekvi la mondan 
esperantistan movadon. 

S-ro Francisco García Sánchez, el Los 
Dolores (Cartagena'o), kelkaj fojoj iris 
Marselja'o pro komercaj aferoj kaj, kom-· 
preneble, li estis tie frendulo. Sed nun li 
reiris estante esperantisto, parolante nian 
karan lingvon, kaj li sin trovis en Espe
rantuja urbo, kie la samidcanoj estis por 
li ankoraü pli o! patrujanoj, estis por Ji 
samfamilianoj. 

En Madrido starigis societo «Espe
ranto-Ruga Kruco» kaj estis nomitaj liaj 
mostoj S-roj: Romano Ayza, Prezidanto; 
Kapitano G~neralo Polavieja, Honora 
Prezida11to; Generala Inspektoro de Ar• 
baroj, Kodorniu, Honora Vicprezidanto. 

En sama cefurbo fondigis, post bone
ga propagando de nia kara amiko sinjoro 
Ayza, en grava ilustrita gazeto A B C, 
«Hispana Societo de Militistaj esperan
tistoj •, kies celo estos propagan di nian 
karan lingvon inter hispanaj, teraj k:ij 
maraj, militistoj. 

Societo «Agrupació F"Dment de l.f 
Sardana> el Mataró \Barce!ona'o) malfer
mis esperantan kurson, klarigita de lerta 
esperantisto S-ro Pipó, delegito de Bar; 
celon'a grupo «La Kvinpinta Stelo:o, 

Gazeto La Razón el l\lorón (SeviljaJ, 
publikigas bonan propagandan artikolon 
subskribita per pseudonimo Didvolo. 

• 

Valero, Caj.; Pipó, Cont.; Escandell, Bib.; 
Agell, Puig, Asencio y Corbí, Vocales. 

Los Sres. Rafael Robles, García Mar
tínez, M. Francos, Rosigue, Ortolá y es
perantista 18.645, con noticias ó con bue
nos artículos en los periódicos La 111aña
na, La Tierra y El Porvenir, hacen 
inmensa propaganda en aquel país. 

Los señores profesor Ortolá y Costu
fuso, hacen prnpaganda del esperanto en 
La Unión, y han fundado allí un grupo. 

La Tarde de Larca, periódico de 
Lorca (Murcia), imprimió un buen artícu
lo del Sr. García Martínez, incitando á las 
poblaciones importantes de aquella re
gión á seguir el movimiento esperantista 
del mundo. 

El Sr. Francisco García Sánchez, de 
Los Dolores (Cartagena), algunas veces 
ha ido á Marsella para asuntos comercia
les y naturalmente, era a\lí un extranjero. 
Pero ahora ha vuelto siendo esperantista 
y hablando nuestro querido idioma, y se 
encontró en una ciudad de Esperanto, 
en la que los samideanos fueron para él 
aún más que compatriotas, fueron para 
él de la familia. 

En Madrid se ha fundado la sociedad 
« Esperanto-Cruz Roja,, y han sido nom
brados los ilustres Sres. Román Ayza, 
Presidente; Capitán General Poi avieja, 
Presidente honorario; Inspector General 
de Montes, Codorniu, Vicepresidente ho
norario. 

En la misma capital se ha fundado 
después de magnífica propaganda de 
nuestro querido amigo Sr. Ayza, en el 
importante periódico ilustrado A B C, la 
«Sociedad Española de Esperantistas Mi
litares», cuyo fin será propagar nuestro 
querido idioma entre los militares espa-

~ ñoles de mar y tierra . 
. La sociedad «Agrupació F oment de 

la Sardana> de 1lataró (Barcelona), ha 
abierto un curso de esperanto, que ex
plica el inteligente esperantista Sr. Pipó, 
delegado del grupo de Barcelona «La 
Kvinpinta Stelo~. 

El periódico La Razón de Morón 
(Sevilla), publíca un buen artículo de 
propaganda, suscrito con el pseudónimo 
Didvolo. --~ 
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Okaze «Floraj Ludoj» okazontaj en 
Palma (Maljorka Insulo) dum «Sporta 
Semajno>, «Esperantista Klubo» de tiu 
urbo proponis premion por skribajo en 
kiu ajn lingvo parolanta en hispanujo 
(ga ljege, kastile, katalane, maljorke, vas
kone, k. t. p.), kies temo estas «Esperanto 
kiel rimedo por esprimi novajn ideoJn>. 

Sendu la verkojn antaü la deka de 
Junio al S-ro Nikolao Dameto, Sekreta
rio de la «Floraj Ludoj>. 

En Sabadeljo (Barcelona'o) fondigis 
grupo «Esperanta Fako» de «La Acade
mia Karólika». Estis nomitaj S-roj Johano 
Mayor, Prezidanto; Vincento Castanjo, 
Vicprezidanto; Bartolomeo Villar, Sekre
tario; Tomaso kaj Antonjo Penalva, Voe
donantoj. 

Tie instruas esperanton S-roj Torrue
lla kaj Martí. 

La grupanoj de Simat de Valldigna 
(Valencia), nomis por la jena nova korni
tato, S-rojn Mansanet (Johano ), Prez.; 
Mansanet (Tomaso), Vic.; Serrano, Sek.; ' 
Solanes, Vic.; Oltra, Kas.; Mansanet (Au
relio), Kalk.; Mansanet (Leonardo), Bib.; 
Boigues kaj Llaser, Voe.; Mansanet (Fran
cisko) kaj Ivars, Direktoroj. 

En Suskeda'o, malgrandeta vilago de 
la Gerona'a provinco, starigita en aparta 
loko, inter montegoj, la pastroj kaj aliaj 
tieaj personoj fervorege studas esperan
ton. 

S-roj Puig y Soler, konitaj fabrikistoj 
de cokolado, str. San Vincento, n.0 202, 
Valencia'o, elpensis bonegan klason fosfa
tita, marko «Esperanto», kiun ili vendas 
po l '50 pesetoj ( 198 Sp.) funto. R eko
mendinda por la infanoj kaj por ciu per
sono sangmalrica aü cerblacigita'. 

.. 

Con motivo de los «Juegos Florales~ 
que se han de celebrar en Palma (Isla de 
Mallorca), durante «La Semana Sport~, 
el «Club Esperantista, de aquella ciudad 
ha ofrecido un premio al escrito en cual
quier lengua que se hable en España 
(gallego, castellano, catalán, mallorquín, 
vascuence, etc.), cuyo tema es « Espe
ra11to como medio para expresar nuevas 
ideas•. 

Envíense las obras antes del 10 de 
Junio á D. Nicolás Dameto, Secretario de 
los «Juegos Florales>. 

En Sabadell (Barcelona), se ha funda
do el grupo «Esperanta Fako» (Sección 
de Esperanto), de «La Academia Cató
lica•. Han sido nombrados los Sres. Juan 
:\layor, Presidente; Vicente Castaño, Vi
cepresidente; Bartolomé Villar, Secreta
rio; Tomás y Antonio Penalva, Vocales. 

Allí enseñan el esperanto los señores 
Torroella y Martí. 

Los socios del grupo de Simat de 
Valldigna CValencia), han nombrado para 
la siguiente nueva directiva á los señores 
i\Iansanet (Juan), Pres.; l\fansanet (Tomás), 
Vic.; Serrano, Seer.; Solanes Vic.; Oltra, 
Caj.; l\Iansanet (Aurelio), Cont.; Mansa
net (Leonardo), Bibl.; Boigues y Llaser, 
Vocales; Mansanet (Francisco) é Ivars, 
1 )i rectores. 

En Susqueda, pequeño pueblo de la 
provincia de Gerona, situado en lugar 
apartado, entre grandes montañas, los 
sacerdotes y otras personas de allí, estu
dian el esperanto con grandísimo entu~ 
s1asmo. 

Los Sres. Puig y Soler, conocidos fa
bricantes de chocolate, calle de San Vi
cente, n. 0 202, Valencia, han inventado 
1rna magnífica clase, fosfatado, marca 
«Esperanto», que venden por 1'50 ptas: 
( 198 Sp.) libra. Recomendable para los 
niños y para toda persona de sangre po
bre ó cerebro debilitado . 

* * * 
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Bezultato de 18 ''Unua Konkurso 19l0" ne LB SUJO "ISPHHH 
(Aperinta en nia Januara numero) 

El la ricevitaj manuskriptoj ni juglji egale premiindaj la du jenajn, al kies aiítoroj 
ni sendis po unu ekzemplero de «La Perfekta Edzino>. 

MALSANCO 

Jen rajdanto, 
fiera Caballero, 
kies la éevala 
sintenado estas 
tute placa. Rek
ta la kapo, rekte 
la brusto, la 
pugno sur la 
kokso, Mia Dio! 
Kiel li tute bele aspektas. 

Sed, pro kio, dekstren tiu atenta trari
gardo? Kial ,tiel scivolema la horizonton Ji 
demandas? Cu vi karaj legantoj, ion ekvi
das? Ne ... Nek mi ankau. 

Kio do al vi okazas, mia Caballero~ 
Viajn okulojn, ne sufiée sirmitajn per 
larga capelo, senpacienca ardeco flamigas, 
kaj videblan maltrankvilecon montras lia 
vizago. Kompreneble belulinon vi aten
das; éu ne? Vi kolera~ ke §i ne alestas. 
Kvietigu vin, sinjoro. Si venis, la belulino. 
Tiu éi rnulino, forlasita de la perfidulino, 
asertas gin. Si venis, sed forkuris. Adiau 
la koketulino, adiaií. Anstataiías §in tri 
mokemaj vilaganoj kaj malbela mulkon
dukisto. Tiu senedukulo, la manoj en po· 
~oj, malrespekte, serceme rigardante vin 
flanke sajnas diri: « Tro malfrue Via Mos
to, tro malfrue. Forflugis la celota birdi
no! Mal§anco! Nenion por fari. Hejmen 
reiru. Mia mulino kiel mi mem tre sincere 
arnbaií ni kompatas vin. Gis la revido, fiera 
Caballero, kaj alifoje plej bonan sancon,,. 

Pseudonimo: Y. Behel. Autoro: :Ju!es 
Bacqttet, 3, place de Caneving, Lille. 
-(Francujo 1, 

MIZERA 
BIENULO 

'\ Revenan te 

.,,. ~ ~r:n~vil;º~:~g~~ 

\ .. 
namo renkontis 
en la vojo sur 
§tona kaj seka 
ebenajo tri iliajn 
re v e n i n to j n, 
kiuj estis trak

tantaj pri la bona kvalito de la mosta 
azenino kondukata de gia rnastro. Subite, 
kiam la éevalrajdanto tien alvenis, éiuj 
al ti sin turnis mirigante la neatenditan 
aperon de blanka éevalo kune kun la 
tenigo mizera, kvankan gentila, de I' po
sedanto. 

Baldaú oni !in demandis cu de longe 
li gin posedas, al kio 1i respondis, ke dnrn 
la foiro li gin akiris.-Cu-diris alia.-Vi 
faris interilangon kun alia pli maljuna?
Ne, ne,-li ripetis-pli bonan sorton kiel 
hodiaü, mi ha vis neniam. Dume, la mosto 
azenino teren piedfrapante tremetis aií
dante pri sango.-Kiom da mono, do al 
vi kostis gin?-demandis ties posedanto. 
Kaj la bonhumora aragonano, kiu ne ce
sis gis tiam rigardadi la trakurintan vojon, 
signante per la okuloj íon misteran, kaj 
trairante la scivoleman grupon, malaiíte 
elparolis: kttru, kuru, cevaleto mia, se nin 
kaptus ... cia mastro .. .! 

Pseiídonimo: Biel Estock. Autoro: 
Sebastiano Pubill, (Pastro Skolapiulo) 
Escuelas Pías, Olot (Gerona). -(Hispa
nujo ), 
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Bibliocrafto 
Camille A_ymonier, L' Esperanto, réponse á des critiqnes, Paris. Eldono de «La 

Revue du l\fois», 2, Boulevard Arago. 
Tiu ci bonega artikolo de la eminenta Esperantista S-ro Camille Aymonier, 

verkita en franca lingvo, estas profunda studo pri tiu ei, bedaürinde ankoraü, aktuala 
afero, «la reformoj en Esperanto•. La autora komparas nian lingvon kun Ido kaj 
montras per nerefutebla logikeco la grandan dangeron de reformoj kaj la necesecon 
de nía Fundamento, Li ankaü elmontras la vojon sekvitan de Ido en la lasta tempo
ciama reformigo-, kies malsukceso estas sendube nesekvinda. En tiu ci mirinde 
bona artikolo, kiun eiuj fidelaj Esperentistoj <levas atente tralegi, frapas de la unua 
momento granda senpartieco kaj fideleco al la vero, en la raporto de kelkaj faktoj 
kaj en la disvolvo de la argumentoj. 

Dictionnaire Esperanto-francais avec nombre1,x dérivés et locutions usuelles, 
Preface de Fm. Robert. Unu volumo, VIII, 362 paga. Eldonita de la Presa Esperan
tista Societo, 33, Rue Lapépéde, París. Prezo: 2 fr. (afrankite: 2'50 fr.); bindita: 2'50 
frankoj (afrankite: 3'00 fr.) 

Tiu ci utila vastampleksa Vortaro Esperanto-franca enhavas ciujn radikojn de la 
Universala Vortaro de D-ro. L. L. Zamenhol, la radikoin alprenitajn de la Akademio, 
kaj aliajn multenombrajn cerpitajn el la esperanta literaturo, tio estas, en tuteco 
21.470 vorlojn (7.97 5 radikojn kaj I 3,495 dcrivajojn). 

Nur tion ekscii suficas por kompreni la ekstreman gravecon de tiu ci nova vor
taro, kiu tre utilos al la propagando de Esperanto, car gi estas zorge redaktita kaj 
havas tre malaltan prezon, pro kio oni ne povus sufiée laüdi gin al éiuj amantoj de 
nia afero. 

Belga Adresaro Esperantista por 19w. Eldonita de la Centra Esperantista Belga 
Oficejo, Vondelstraat, 20. Antwerpen. Brosureto, 160-paga. Prezo: 0'50 fr. 

Tre utila verketo, kies profitoj de vendado estas difinitaj por la belga propagando 
de Esperanto, kaj enhavas: kalendaron por 1910, antaüparolon, historian pri Espe
ranto en Belgujo, Regularon kaj Komitaton de la Belga Ligo Esperantista, adresaron 
de la blindaj Esperantistoj, liston de la Belgaj Esperantistaj Grupoj, Konsulejoj, dele
gitoj, k. c., de éiuj Belgaj Esperantistoj kaj de la esperantaj gazetoj. 

Kiel oni vidas laü gia enhavo tiu ci Belga Adresaro estas tre interesa kaj ciuj na
ciaj esperantistoj devus ankaü eldoni laü tiu plano, ciujaran adresaron, kiu utilus tre 
al la propagando kaj praktika uzado de Esperanto. 

:f. Poruks. La vakciniuja krono, novelo. Tradukita el latva lingvo de P. Kikau• 
Eldono de la Presa Esperantista Societo, 33, Rue Lacépéde. Paris. Prezo: 0'50 fr. 
(0'20 spesmiloj). 

Tre interesa noveleto en kiu al la carmo de rakonto aldonigas la delikateco de la 
stilo kaj korekta prozo. 

D-ro. P. Corre t. Raporto pri la Vª Kongreso de Esperantistoj (Barcelona, 1909). 
Eltirita el Lingvo lnternacia. Presa Esperantista Societo. Paris. Prezo: 75 centimoj. 

Kiel klare montras la titolo, tiu éi brosuro estas la raporto pri la lasta Kongreso 
de Esperanto, verkita per la lerteco kaj intereso, kiuj karakterizas la tekstojn de nia 
fervora kunbatalanto O-ro. Corret. 
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Pri la homa rndiado, originale verkita de Emile Boirac, Rektoro de la Dijona 
Universitato. Eldono de la Presa Esperantista Societo. Prezo nemontrita. 

Tiu éi hele presita brosureto estas nur represo de la bela kaj interesa artikolo 
samtitola, kiu unue publikigis en lnternacia Scienca Rev110. 

Jíonataj medicina} pr{)duktoj .fabrikitaj d¿ Bnrronghs vf;ellcome & k..° éeja ofi
cejr: Snow Hill Buildings, London, E. C. Angluju. 

Tre interesa katalogo kaj priskribo en Esperanto de la bonegaj produktoj de la 
firmo Burroughs \Vellcome & K.0 , kiu eldonante gin en la lingvo internada montris 
gian grandan gravecon. Ni esperas, ke tiu ci faro de la famkonata firmo ricevos la 
pubhkan aplaiidon kaj estos sekvinda ekzemplo por ciuj komercistoj. 

R. L. Stevenson. -Doktoro Yek;,ll kaj Sínjoro Hide, tradukita de U,illiam llfo
rris01t kaj Jhlliant U,, Jfann. London. The British Esperanto Association, z33-z36, 
Higlt Holborn. Pre20: 50 sd. l I silingo). _ 

Tre interesa kaj bele eldonita verko. Gi estas unu el la plej rímarkindaj de ]' fama 
stilisto angla Robert Louis Stevcnson. La historio, kiun gi en plej traía kaj atcnton
katenanta maniera prezentas, estas unu el la plej strangaj, kiun iam elpcnsis homa 
cerbo. Per majstre lertaj vortobildoj la aútoro vídigas al ni la malvolvigantajn fazojn 
de misteroplena okazaro, gis la fina deklaro de i' malfelica Harry JekyH-en profunde 
intei,:esa eapitro-malkasas la tutan enigmon. 

Ciu samideano, kiu volas legi bonstilan Esperantajon, kaj samtempe gui unu el la 
plej originalaj verkoj en la angla literaturo, devus aceti ci tiun tradukon. 

La Barbiro de Sevilla mt la senefika antaüzorgo. Komedio en kvar aktoj el Beau
marchais, tradukita el la Jranca lingvo de Samuel llfryer. Paris. Librairie de I' Espe
ranto. 15, Rue Montmartrc, 15. Prezo: 0'40 Spesmiloj. 

La Barbiro de Sevilla estas verko tiel famkonata kaj tiel satata de hispanoj, ke 
estas ne necese gin prilaudi. Ni nur diros, ke la traduko de S-ro. l\1eyer estas majstra 
kaj inda je la 0riginalo. Tia! ni varroc grntu\as la eminentan tradukinton de L' Ava
rulo kaj Vojago interne de mia éambro, car li pliriéigis la esperantan literaturon per 
juvelo tiel multekosta, kiel la Barbtro de Sevilla, kiu konservas sían tutan carmon 
en Esperanto kaj kiun ni varme rekomendas al niaj legantoj. 

111arta.-Rakonto de Eliza Orzeszko, tradukita el la pola lingvo de Dr. L. L. Za
menhof. Eldonita de la Firmo Hachette & Kº.-Unu bela volumo in-8, 237.paga, 
mcn_debla ce éíuj libristoj. Fr. 3150. 

Jus aperis ce Hachette romano de Eliza Orzcszko, tradukita de nia Majstro. Jen 
libro, kíun oni povas rekomendi en plena konfido, kiun neniu legos sen profunda 
enwcio, kiu fluigos pli ol unu larmon. Iatoje oni havas tenton diri al la aiitorino: Safi
ée! nía koro estas tro premata; lasn penetri unu radion da lumo, da espero en tian 
mizeron. Sed tion ne vol is la au.orino; si vo\is skribi historian veran, instruí, kon vin
ki, ne sercante la facilan intereson de pasiaj aii imagaj romanoj. Dezirinde estas ke 
multaj virinoj gin legu, por ke ili ne farigu viktimoj, multaj homoj por kc ili ne faru 
viktimojn. Resume jen la temo. Iu virino, fariginte vidvino kun kvarjara knabineto, 
juna, sana, bela, plena de kurago vane sercas laboran, ne sukcesas havi laborenspe
zon sufiéan por nutri sin mem kaj sían infanon, iom post iom, post alternoj de males
pero, de rekuragigo, post multaj revoj, tiom multe da elrevigoj, sekvinte longan 
vojon kalvarian, falas en abismon de mizero sen alia eliro ol la morto. Tiu virino 
cstis sufiée klera, kiel plej multaj j~mulinoj el la granda mondo, si séiis iom da cio, 
sed nenion si sciís funde, si lernis cion «por ornamo aü por bagatelaj oportunajoj de 
ia vivo, nenion por utileco; si ne povoscías•; si ha vas nenian kapablon specialan, ne
nian metion. Unue si instruas la francan lingvon; post unu monato, si devas konfesi, 
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ke §i ne estas sufice kapabla; si <levas ankaií konfesi, ke §i ne konas sufice la muzikon, 
aií la desegnon, aií la altrancadon; ciam kaj cie, oni rifuzas §in, §i ricevas la saman 
respondon. Konklude, «en nia socio nur tia virino povas atingi laborenspezon sufican 
por la vivo kaj asekuri sian sorton kontraií grandaj suferoj kaj mizeroj, kiu posedas 
al tan perfektecon en ia sciado aií ian efektivan talenton>. Marta, se §i ne konsentas 
lasi morti pro malsato sian infanon solan en cambreto senmebla, sen fajro, estos devi
gata akcepti laboron de kudrado tre malmulte pagatan ce estroj senkoraj, kiuj eks
pluatas la virinojn, §i devos labori dek horojn ciutage en laborejo mallarga, sen aero, 
en kiu regas ftizo kaj morto ... Aliaj virinoj tamen vivas en lukso, nur car ili estas 
belaj. Marta estas bela sed si tremas de honto aiískultante malhonoran proponon, nur 
pensante al tia falo. Si restos fidela al la devo, si akceptos ciujn humiligojn, §i petos 
almozon ... Kiam en la cambreto, §ia infano mortigos pro manko da medikamentoj, §i 
stelos en unu minuto de frenezo kaj unu minuton poste, si jetos sin sub la radoj de 
veturilo ... 

La leganto trovos en tiu romano ne nur scenojn tusantajn, pledon elokventan por 
la virinoj sed ankaií gustajn konsiderojn pri la konduto de la viroj, pri la nejustajoj 
sociaj, pri la nejusteco de la legoj, de la moroj, de la opinioj. Pri la traduko, mi diros 
nnr, ke gi plene kornprenigas kiel meritita estas la granda literatura reputado de 
Eliza Orzeszko. 

* * * * A.N"C>N"CC>.r * * * * 
111oderna ternejo por modernaj lingvoj, Frankfurt a M. Gothestr, ro, II, havante 

20 gelernantojn por Esperanto (I Japanon, 3 Rusojn, Anglon, Hungaron, Italon kaj 
Holandon) kolektas la adresojn de la komercistoj, korespondante en Esperanto, por 
koll}posti adresaron. 

Gi ricevas plezurege trapasantajn gesamideanojn, metante sub ilia dispono 300 es
perantistajn librojn kaj pli ol 50 gazetoj. (1) 

BARCELONA KONGRESO KAJ VALENCIA POSTKONGRESO 

14 POSTKARTOJ (KOLEKTO EL LA ELDONEJO ESPERANTO) 
l'liO Pto.l, -Peto Uin de LA SUNO HISPANA ____________ " ____ _ 

* INSIGNIAS ESPERANTISTAS * 
COLECCIÓN VARIADÍSIMA 

A.) Alfiler corbata. B.) Imperdible. 
B.) Botón para ojal. C.) Medallón. 
D.) Gemelos. F.) Alfiler para sombrero. 

N.0 I y 2. Usuales. 3. Fondo oro. 
4. Fondo blanco. (Modelos Cefee). 

Se desean representantes en todas las 
provincias. 

Representante General: li1anuel de la 
Fuente, Conde Asalto, 143, I. 0

• Barce
lona. (3) 

Sabadell'o (Hispanujo) P-ino H. Pi
guerola-Montserrat 20. Deziras intersan
gi I. P. kaj L. kun ciuj geeksterlandanoj,__ 
esperan te; si ciam tuj respondos. (7) 

Se ha publicado el primer suplemento 
del ADRESARO DE HISPANA] GEES
PERANTISTOJ. Precio: Ptas. o'ro. Pin
tor López, 3.-Valencia. 

S-ro Ramón 111iserachs,lgualada (His
panujo ).- Deziras intersangi po§kartojn 
ilustritajn de ciuj landoj. Mi fictele pro
mesas respondí al ciuj. 
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POSVORTARO 
V 

BALDAU APERONTA 

INDISPENSABLE AL ESPERANTISTA 
Próximo á publicarse_un diccionario de bolsillo ESPAÑOL ESPERANTO 

y ESPERANTO ESPANOL con más de 

10.000 RAÍCES 
Contendrá este diccionario una serie de prefijos y sufijos de los usados vul

garmente; otra de sufijos técnicos y las terminaciones gramaticales; á fin de que, 
disipando el esperantista el olvido ó duda de los afijos, pueda formar aproxi
madamente más de 30.000 palabras aplicando debidamente á las 10.000 raíces 
los afijos y terminaciones gramaticales. 

Esta obra está basada en el Diccionario de D. Emíle Boirac, presidente de 
la «Academia Esperantista» y Rector de la Universidad de Dijon; está también 
basada en el Diccionario de D. Paul Boulet, cuya obra fué comprobada por el 
Comité de la Lengua Esperanto. 

De las I0.000 raíces más de 700 son completamente nuevas. 
Este diccionario, que llevará por título POS V O R TARO, contendrá una 

carta de aprobación de D. Ricardo Codorniu, Presidente Honorario de la «So
ciedad Española para la propaganda del Esperanto» y Prólogo de D. Hector 
Hodler, Vicepresidente de la «Sociedad Universal Esperantista» y Director 
del órgano oficial Esperanto. 

Dado el caso de que su adquisición es indispensable por¡ lo útil, y ~cómodo 
por las dimensiones, su precio es muy económico. 

APARECERÁ EL PRÓXIMO MES 

Precio: I'50 pesetas en rústica y 2 encuadernado lujosamente. 

Dirigirse á D. FR.L\NCISCO ARANAZ 
CALLE EASO, 19.-SAN SEBASTIAN 

. ONI KORESPONDAS ESPERANTE 

Tipografía Moderna, á cargo de Miguel Gimen o, Avellanas, II .-Valencia .. 


