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Al Ji kaj al lia respektinda familio sendas plej koran kondolencon 

LA REDAKCIO. 

IV INTERNACIA ESPERANTISTA KONGRESO 
Dresden, 16-22 Augusto 1908 

Unua cirkulero de la Kvaro por la kvara. 

Apenai:í. la lasta brilo de la glora tria kongreso estingigis, kaj jam la unuaj radioj 
de la kvara estas videblaj. La gesamideanoj jam scias, ke en Kembrig' Germanujo 
invitis la Esperantistaron, la urbo restis ankorai:í. nedifi.nita. Nun Germanujo, en har-
monio kun la Centra Organiza Komitato kaj kun la konsento de D,ro Zamenhof 
elektis Dresden' kiel la plej taugan urbon. 

La bela saksa cefurbo havas tre oportunan situacion Gi nek estas nordgcrmana 
nek suda urbo, guste en bona mezo de Germanujo gi kusas facile atingebla por ciuj 
landoj. La l):varo, kiu arangos la kongreson, estas: D.ro M.ybs, D.ro Schram, S.ino Han-
kel kaj S.r0 Arnohld. Tiu-ci kvaro cion faros, por faciligi al la kongresontoj la voja-
gon kaj la logadon. La Societo por la Interkomunikigo de la Fremduloj (Fremdcnver-
kehrsverein) tre afable proponis al la kvaro sían helpon; per kunagado kun tiu-ci 
Societo la kvaro arangos malkaran restadon al niaj gastoj. Kun kora gastemeco ni 
ilin atendas, entuziasme ni ilin akceptos! La malnovaj amikoj revidos'Unu la aliajn, 
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novaj ligoj farigos, pli intime la granda familio unuigos. En la lando de la scienco tre 
granda ckspozicio montros la rican litcraturon de nia lingvo. 

Post la kongreso ckskursoj tra ( ;crmanujo estos arangotaj, ni esperaj, ke multaj 
Esperantistoj partoprenos. Tiuj el ili, kiuj prcferas la viziton kaj restadon en trank-
vila «Esperanta Vilago» trovos en Weisser Hirsch la deziratan carman lokon, veran 
Esperantistujon. Jam nun oni tie arangis kursojn. 

La su!(ceso de niaj c11treprcnoj dependas de la multnombra apero de la gesami-
deanoj. Ciuj nacioj estu hone rcprezentotaj! Ni petas, ke oni baldaií anoncu sian 
nomon kaj profcsion klare skribitan, kun detala adreso al la Oftcejo de la kvara, kiu 
restos gis la definitiva translokigo al Dresden (en komenco de'somero 1908) ce la 
Prezidanto D.r0 l\lybs, Altona, a. E., Marktstr. 68. Ankaií ne forgesu la donacan 
kason kaj la (;arantian fondajon, car ni bezonas multe da mono. Ni do petas, ke oni 
sendu f'injn monojn al la bankejo Fratoj Arnhold (Gebr. Arnhold) Dresden, Waisen-
hausslrassc 20. 

La Kvaro por la kvara. D.ru A1vbs, D.'"" Schramm, 111arie Hankel, H. Arnhold 

* * * 
Ni ricevis kelkajn ekzemplcrojn de la oficiala ilustrita invitpo§tkarto por la kvara 

Kongrcso; ni rekomcndas gian uzon al niaj amikoj por helpi al la entrepreno de la 
Kvaro. Oni sin turnu por mcndoj al S.ro Referendaro Arnhold, Dresden-Altstadt, 
(Germanujo), Waisenhausstrasse 20; la prezoj estas: I ekzemplero, 10 pfenigoj; 50. 
ekzempleroj, 3 markoj; 100 ekzempleroj, S markoj. 

Niaj konkursetoj 
Ni arangos de nun ciutrimonatajn konkursetojn por niaj abonantoj. Ne timu! ni 

ne malfaciligos ilin por ke ne okazu ia frenezigo. Ciu konkurseto konsistos el tri 
problemoj kaj al la tri plej lertaj divenintoj ni disdonos malgrandajn premiojn. Car 
ni jam s1Jfice scias ke ciuj niaj abonantoj estas lertegaj, la sorto montros la pre-
miotojn. 

LI 
1.ª (PLENA FRAZO,) 

DA 
2,ª (ENIGMO.) 

Mi estas malgranda afero; antaiímetu al mi konsonanton kaj mi farigos tre gran-
da; antaúmetu ankoraií al mi alian literon kaj mi farigos grandega, senlima; fine, 
antaumctu denove al mi literon kaj vi riccvos aferon nck grandan, nek malgrandan, 
sed kiu multe nin priokupas. 

3,ª (DEMANDO.) 

Per kiu similas kato al cindro? 

La premioj disdonotaj estas: I. ª, kravatpinglc:to cs1>erantista; 2. ª, ekiemplero de 
cEdzigo malarangita au terura nckornprcnigo>, de Vicente Inglada; 3.ª, dek cefecaj 
§losiloj hispanaj. 

La solvoj kaj nomoj de la premiatoj ni konigos en la Aprila numero, kiu ankaií 
enhavos la duan konkurseton, 
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Profifoj de ekzamenistoj 
Tradukita lai:i Rrtikolo de /ournal des Sriences _j1f'JdiCa• 

les de Lo,.vain (jaro 1880ª). · 

La priskribajoj, kiujn mi havas la honoron prezenti al vi, ne estas kuracistaj skri-
bajoj pri malsanuloj. Tiujn ci ili ne similas praktike, pli ol albumo da fotografajoj 
similas didaktikan verkon ajn, pli ol plenmano da kampaj floretoj similas fojnan gar-
baron. Mi do admonas la legantojn, kiuj ne havas tempon perdindan, la aquilcl! qui 
non capiunt muscas ne halti antau tiuj skizetoj_desegnitaj ne por ili sed por aliaj, per 
krajono nelerta sed plene sincera. 

Ekzamenisto mi ne estas. Ekzamenebla mi ne estas plu... Ho ve! Mia senpartieco 
estas do tre serioze garantiata. Plie mi aldiras, ke mi iam ne havis gravajn kauzojn 
r,or plendi pri miaj ekzamenintoj, kaj sekve, ke mi povas paroli pri ili sen malameto. 
Ciufoje, kiam inter ili kaj mi okazis ia negrava malkonsento, ili estis malpravaj ... 
nature!... Sed estas pasintaj la tri tagoj, dum kiuj mi estus povinta malbeni miajn 
jugintoj; kaj cetere mia memoro pri la ofendoj neniam dauras ec dum tiu lega tempo. 

De éiuj elstuduloj estas sciate, kiel grava kaj malfacile starigebla estas bona kla-
sigo. En lo zoologio-(mi ne faras ian senrespektan komparon)-la bestoj estis unue 
ordigitaj Jau karakterizajoj tute eksteraj kaj neprecipaj: haro, plumo au skvamo; kaj 
kredeble en tiuj pratempoj okazis, ke Nía Patrino la Sankta-Eklezio klasigis la oma-
aon, la ostron, la akvokokinon kaj ec la fokon (mambes,_ton, kiu elparolas: «pacjo!») 
inter la nutrajoj permesitaj dum la «malgrasaj tagoj,,. Ce la nuua tempo, dank'al la 
superegeco de la Scienco oni sercas plí gravajn karakterizajojn por diferencigi la 
klasojn, la gentojn, la specojn; kaj tial por klasigi science la ekzamenistoj, kvazaií 
Zoologiistoj mi devus rei1-i gis la ovo: omne vivttm ex ovo; oni naskigus ekzamenisto, 
kiel oni naskigas poeto au kuiristo, kiel oni naskigas tigro, karpo au kolombo. Tiom 
da analiza profundo kredeble ne estas necesa, al kiu intencas ne skribi dikan libron 
ex professo, sed nur pasigi sub la okulojn de la Ieganto kelke da modestaj profiloj 
au skizetoj. · ' 

Sufiéas do plene al 1ii tre simpla apartigo tuj komprenebla por ciuj: 
Estas ekzamenistoj bonvolaj. 
Estas ekzamenistoj malbonvolaj. 
Poste, ni vidos, cu inter tiujn ambau klasoj oni povas akcepti trian. 
Kvankam tiu apartigo de la bonaj kaj de la malbonaj ekzamenistoj iom similas la 

Lastan Jugon, gi tamen ha vas nenion absolutan. la malbona okazantajo: malfacila 
digesto, malsato, neoportuna sego, podagra ataketo, nazkataro .. , k. t. p., povas mal-
bonigi la plej bonan jugiston; aliparte ia dolciga influo: la espero pri bona tagmango 
-(mi citas nur tiun ekzemplon)-povas humanigi ekzameniston nature kruelegan. 
$ed se estus necese atenti tiujn negravajojn kaj tiujn esceptojn, nenia k!asigo estus 
ebla. 

Farinte tiujn rimatkojn, vidiginte nian celon, certiginte pri niaj bonaj intencoj, ni 
jetas nin, lau la konsilo de Horacio (Arto Poeta), in medias res kaj ni komencas niajn 
profilojn por la plej malb9naj. 

J. LA MALBONVOLAJ. 

Tiun ci klason de la 111onstru1n horrendr,m ni <lívidos en multaj specoj ... el kiu, 
la plej bona nenion valor~s: maldelikatuloj, sajnaj dolculoj, ruzuloj, vengemuloj 
cikanemuloj ... k. c ... kc ... Ciuj malbonaj! ;, 
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-Tiu éi moke elparolas siajn demandojn; Ji estas certa, ke oni diros nur «azena-
jojn», kaj bona respondo !in enuas pli ol la malbona, kiun Ji esperis. 

- Tiu volas, ke oni respondu nun per «Jes> aú per «ne». Se vi diras «Jes», Ji vin 
rebatas fortege; se vi <liras «Ne», li ankoraú vin rebatas, kaj pruvas al vi,, ke nur 
per «Jes» estis respondeble. Por neniigi vian opinion, kaj ajn gi estas, Ji atendis, ke 
vi estos gin clparolinta, kaj Ji tiel fortege batas vin, nur car vi estas sub 1i por ricevi 
ciujn batojn. 

- Tlu ci alia dolcavoce starigas demandeton insidan kaj plenan je dangeroj: vi 
antaiícniras ne malfidante, sed baldaií vi ekvidas, ke vi ne estas sur la bona vojo. 
Unu vorto suficus por vin savi, sed tiu vorto ne venas. La Ariane'a fadeno ne estas 
prezcntata al vi, oni vin lasas enslimigi pli kaj pli ... «Kiel! pri tiel facila demando? 
Ha! oni ja vin kredis pli klera! • 

- Tiu alia priparolas al vi la precipajojn de ia demando, kiun vi pritraktus tiel 
bonc kiel li, kaj fine demandas vin pri sensignifa malgravajo, precize tiu sola, kiun vi 
ne konas 1 -«lla! vi do scias ne ... ni ... on!» 

-La Ruzulo vin ekscitas per sia rideto, vin tedegas per siaj pinglaj piketoj; vi 
iam pcrmcsis al vi ekridi dum lia kurso, «nu, dancu nun!» kaj, laú lerneja elparolo, 
Ji sufcrigas vin per lerta kaj sentina tirag,: ,:11 bo11t,:il/,:s ( enboteligo??) 

-S.rn Akademus vcrkis di kan libron -kiu enerigis !in en multajn sciencajn socie-
tojn--por elmontri, ke oni <levas rompi la duonkuiritajn ovojn ée la pinto. Car vi ne 
konas tiun gravegan verkajon, vi konservis la kutimon ilin tranci ée la larga ekstre-
majo. La kolerego de via jugisto vidigas al vi, ke tiu maniero estas grandega mals-
pritajo farebla nur de bestegita nesciulo. Kaj jen ekkomencigas por vi la turmentego 
de la pistomartelo: unu post la alía, senkompate, per sia tuta pezo la argumentoj de 
la dika libro, kiun vi ne legis, ekfalas sur vian kapon. 

-S.ro Hirsutus demandante vin, vidigas sin plej tedata kaj malafabla. Trovu do 
ion direblan por placi al tiu grizmiena malbonhumorulo. Li oscedas dum viaj plej 
bcnaj respondoj, aú ilin Ji aúskultas movigante siajn sultrojn kaj dirante: «Mi ne 
kontraúdiras!:. aú «Mi ne neas!» aú «estas eble!> Post kelkaj minutoj la plej bone 
preparita kandidato tute senfortigas. 

-S.ro Raminagrobis /lajnas kviete dormeti; vi ne scias cu Ji vin aiískultas; ec estas 
kredeble, ke Ji ne aúdas. Sed se vi ellasas la plej malgrandan rekorektajon, li subite 
eldormigas, kaj ekkaptas la erareton, kiu en lia buso rapidege pligravigas. La netaú-
geco de iu vorto farigas sensencajo! herezo!! monstregajo!!! Kaj jen vi per unu ungo-
bato estas tute faligita. 

-S.r 0 Pandaimon en si eohavas ciujn modelojn jus montritajn. Vera Proteo, tiu 
lcrtcga inkvizitoro aliformigas sin ciumaniere, kaj la lasta rondo de la Dante'a ínfero 
ne estas su/ice va~la por ricevi ciujn liajn perfidaJojn. 

Trcmantaj kandidatoj! Dio antaúgardu vin kontraií ciuj tiuj turmentistoj jus pris-
kribitaj, kaj kontraií kclkaj aliaj tuj prczentotajl 

II 

Jen estas serio da indivitluoj tic! malfacile enklasigebiaj kiel la vesperto de la 
konata fablo: «Mi cslils hir<lo ... vidn 111iaj11 flugilojn! Mi estas muso ... pereu·la katoj!» 
Antaiírígardante nur la rczultaton de la ekzameno, la solan vídpunkton kiu lin inte-
resas, Iá studento cnmetos ilin scnsancelc ínter la malbonulojn. La filozofo, kiu jugas 
pli alte, kaj estas malsevera ciufojc, kiam li havas nenion por perdí, ilin lokos ínter 
la bonulojn, tia! ke ili eblc estas bonaj kiel la urso de la gardef_tamanto, kaj tia! ke, 
se ili estas malbonaj, ili estas tiaj nekonscie kaj nepripensinte. Car ni /latas nian kla-
sigon nur tiom, kiom gi helpas al ni, ni lasas la Ieganton libera enloki tiujn amfibiek-
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zamenistoj en unu el la ambau grandaj klasoj, kiujn post profunda silentado ni pro-
ponis al li. 

-La detaletamantoj. Vi Jus elpritraktis en maniero tute sufiea-por vi-gravan 
demandan. Via respondo estis metoda kaj plena... Sed vi nen ion diris pri ia opinio 
de negra'ta verkisto ... Sed denombrante argumentojn, el kiuj unu sufiens por pruvi 
vian tezon, vi forgesis la sesan ai:í la sepan... Sed en ovajon vi meti1:: neparan nom-
bran da saleroj! Malfelieulo! Vi devis ilin meti pare! Kaj jen pro negravajeto multaj 
ovoj difektitajl 

- Tridek lernantoj estas enskribitaj por unu kunsidaro; ekzamenisto Alea enJetas 
iliajn tridek nomojn en capelon, tridek demandojn en alian, poste Ji skuas, kaj ... alea 
jacta est! Vi ricevos la demandan, kiu eliros el unu capelo ee la momento, kiam via 
nomo eliros el l'alia. Tio estas nepre justa ... Sed summumjtts, szemma injuria: la 
sciegantoj ricevas facilajn demandojn, per kiuj ili ne povas brili, la scietantoj malfa-
cilajn demandojn, el kiuj ili ne povas sin eltiri. Se vi neniam estis sanculo, se jam 
dum via infanago viaj buterpanoj falis kun la konfitajo malsupre, vía nomo eliros el 
la capelo ce la malbona momento. Vi ai:ídigas, ke vi pliamus alian demandon ... Vane! 
Kun la demando donita de la sorto vi <levas venki ... ai:í morti. 

-Alia, al kiu vi estas bone respondanta, vin subite haltigas: «Mi vidas, ke vi per-
fekte konas la demandon, kaj ... mi tuj starigos al vi alian». Turmentegistol 

-S.ro Fermbuso eljetas al vi sian demandon, poste Ji renversigas sur sia sego, 
krucigas siajn brakojn, auskultas kaj silentas nevenkeble. Vi devas mem vin savi: vi 
estas en akvo ... nagu! · 

-Se l'obstina muteco de S.ro Fermbuso vin konfuzigas, la maniera de S.r° Kiokial 
vin surdigas. Li interrompas ciumomente, faligas sur vin malpezan pluveton da 
demandaj punktoj, saltetas el demando sur demandan, reiras malantaüen, jetas al vi 
jen «sed», jen «se», kaj cirkai:ías vin tiel bone per parentezoj kaj kurbajoj, ke baldaií 
vi perdas la fedenon, kaj vi tute nescias, kie vi estas. 

-S.ro Pavido ne demandas vin por vidi, kion vi scias;-tio ne interesas !in-sed 
por montri al vi, al la ceestantoj, al siaj kolegoj, kion Ji mem scias. Li preparis la 
teman, Ji gin malvolvas, gin komentarias, pulvorigas imagitajn kontraiídirantojn, Ji 
pave starigas siajn plumojn, per unu vorto: li afektas. Via rolo estas facila. Estas 
sufice, se vi tai:íge jesas au neas. Kaj, car la paroladanto estas ciam tre kontenta pri 
si, okazas kelkafoje, ke Ji estas kontenta aukai:í pri vi. 

S.r0 Pavido eble ne estas bona en si, absolute; sed, rilate, kia bona jugisto! Kaj 
kian bonan transiron Ji donas al mi por alveni al la ekzamenistoj bonaj in se, abso-
lute, la vera mielo, la vera sukero, la jugista kremo, al la vera patroj de la studentoj. 

III 

Bone demandi, diris iu-kiu? mi jam ne memoras-estas pli malfacile ol bone 
instruí. Kaj la sperto elmontras, ke altgradaj scienculoj estas iafoje malbonaj deman-
dantoj. Kian aron da kvalitoj Ji devas kolekti por realigi la idealan jugiston, laií uiaj 
revoj! Kia sagaceco estas necesa por antai:ísenti la fortajn punktojn de la kandidato, 
kia sageco por eviti la malfortajn lokojn, kia arto por ensovi, nevidate de la ceestan-: 
taro, la respondan en la demandan, kia lcrteco por subteni la sanceliganton, rcstarigi 
la falanton, elakvigi la dronanton! Mi konis kelke da tiaj artistoj kapablaj igi min 
respondi kontentige pri h.inaj antikvajoj, ai:í pri lingvoj kun kojnoformaj literoj, kaj 
min ~onvinki, ke por tiaj lernadoj mi havas rimarkindan kapablon. 

-Ce la komenco de la kunsidaro, S. ro Optimo estas malfeliea kiel la ~tonoj-se la 
stonoj estas malfelicaj; pri tio mi dubas-. En jygejo Ji estus unu el tiuj jngistoj, 
kiujn neniam rifuzas la advokato de la kulpulo. Car i1i senkulpigas ciam, kaj akcep• 
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tas la malplej ver§ajnajn moderigajn cirkonstancojn. Li tremas elparolante sían de-
mandon, atendas malkvietege la respondan, gojigas se gi estas akceptinda, kaj ekvi-
digas la plej profundan malesperon, se gi estas malbona. La kandidato, kiu havas 
«iom da okulo» legas tiujn korsentojn sur la vizago de la bonulo, kaj facilesll:rovas en 
la sulkoj de liaj brovoj aií de Jia buso la «jes• aií la «ne» per kiuj estas respondeble. 
Vi ne konas la datan de la fondo de Romo? ... bone! Li demandas vio pri la dato de 
la revolucio de la 1789ª jaro. Cion enhavatan de ia kandidato eltiras S.ro Optimo, 
kaj en li, trovas ec plie! 

-S.r° Ciferplato en siaj demandadoj antaiíeniras laií regula kaj neforlasebla ardo. 
La reveno de kometo aü de lunmallumigo estas malpli certa o! la reveno de liaj 
demandoj. La sola kaprico, kiun li kelkafoje permesas al si, estas komenci per la 
lasta demando. Se la unua respondonto konas la unuan k3j la lastan demandan de 
lia demandaro, Ji estas certa pri sia sukceso; poste la dua respondonto <levas nur 
relegi rapide la duan kaj la antaiílastan demandojn; kaj, car du punktoj sufieas por 
determini rektan linion, la ardo de la demandaro estas konata. Diru al mi vian horon, 
kaj mi diros al vi vian demandan; tiun tagon, ce tiu horo, S.ro Ciferplato estos tie. 
Kun la rondirantaj demandantoj nenia surprizo, nenia neatenditajo, nenia malfelieo 
estas eblaj! 

Mi haltas por ne tro grandigi tiun profilaron. Al tiu, kiu riprocus min pro la mal-
multnombreco de miaj bonvolaj ekzamenistoj, mi povus respondi per tiuj vortoj de 
la sceno de la portretoj en Hernani: «Mi preterpasis kelke da ili kaj ee el la plej 
bonaj!» Sed mi eble mensogus tiom, kiom la aktoro de tiu teatrajo. 

I radukis D.ro A, MELIN. 

Belgujo. 

SECCltJN GRAMATICAL 

J. R.-La u tiene el mismo sonido que la u. No hay más diferencia, que la pri-
mera se considera consonante y la segunda es vocal. ¿Que esta dualidad de signos 
para un mismo sonido puede ser una dificultad ortográfica? No hay tal; la u se pro-,, 
nuncia siempre unida á otra vocal, formando los diptongos au, eu; la u no puede" 
unirse á otra vocal y formará sílaba. No olvide usted la regla de que en Esperanto 
cada vocal determina una sílaba y que el acento carga sobre la penúltima; esta regla 
sirve de guía al que escucha ó escribe al dictado para saber en qué casos el sonido 
esperanto debe escribirse 11, ó u. Si á mí me dictan balmt (ba-lá-u), como cargan el 
acento en Id, yo sé que la u que sigue es vocal, pues de lo contrario, ld no sería la 
penúltima sílaba. Al oir adia1e (a-dí-au) di es la penúltima sílaba por ser la acentua-
da, y como luego sigue la a, que es vocal indudable, la u que la acompaña es con-
sonante. Esta misma aclaración le servirá para comprender por qué tenemos otros 
dos signos, i,j, para un mismo sonido. J,a i siempre es vocal, !aj se une á otra vocal 
para su pronunciación y no forma por sí sola sílaba, por ejemplo, kanajlo (ka-náj-lo) 
y balailo (ba-la-í-lo). 

Sinjor(}, kaJ, inf,mvjn, debe usted pronunciarlos, sin-yó-ro, kay, in-fd-noyn. 
Las letras tienen siempre el sonido que se les asigna en el alfabeto, regla inva-

riable que exige el fonclisrno del idioma. Por lo tanto, kvar, kvin, se pronuncian 
dando á cada letra el sonido correspondiente. Si le es á usted difícil, y corno ejerci• 

- ~· .. 
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cio preventivo, repita usted muchas veces las voces ekvar, ekvin, y suprima luego el 
sonido de la e inicial. 

Dé á la r un sonido medio, ni fuerte ni suave; pero si por estar en principio de 
dicción, ó por la vecindad de algunas consonantes tuviese usted necesidad de pro-
nunciarla un poco fuerte, no hay inconveniente grave en ello, pues no existiendo en 
Esperanto nuestra rr, no puede haber confusión. 

El Dr. Zamenhof en los primeros folletos publicados usó el pseudónimo Dr. Es-
peranto, de donde viene el nombre del idioma. .Fsperanto es el participio presente 
del verbo esperi con terminación de substantivo, y significa el que espera, el que 
tiene esperanza, 

A. G.-No debe ser; en general no es de recomendar la sustitución del dativo 
por el acusativo; diga usted, pues, mi skribis al vi hierau. 

M. N.-Esas raíces son de las recomendadas por el Dr. Zamenhof y figµran en 
los diccionarios alemanes por él redactados. Al aceptarse la raíz aspekt', la palabra 
elrigardi ha tomado el sentido verdadero que le dan sus co.mponentes. Ejemplo: li 
elrigardis de la fenestro=él miraba (hacia afuera) desde la ventana. 

R. P.-Para nosotros no admite discusión el .Fundamento, y como esas voces 
figuran en la IJniversala Vortaro, no podemos introducir las variaciones que usted 
propone.-El diccionario de Esperanto en Esperanto está en preparación, pero igno-
ramos el nombre del autor; ya anunciaremos su aparición en estas columnas. 

HISPANO, 

INVITACIÓN 
La Sociedad Internacional de Juristas Esperantistas (l. S. E. J.), fundada en el 

Congreso de Ginebra con objeto de estrechar las relaciones profesionales entre los 
que cultivan el estudio de las leyes en los distintos países, celebró su primera Asam-
blea general en el tercer Congreso celebrado en Cambridge. 

En esta Asamblea se tomaron importantísimos acuerdos, y entre eilos el de pro-
pagar la idea de unión de jurisconsultos, jurisperitos, notarios, procuradores, etc., de 
todas las naciones, á fin de que estrechando sus relaciones profesionales por medio 
del Esperanto, sea esta unión útil á ellos mismos y á sus clientes. 

Delegado (como vicepresidente por España) por la Asamblea, para llevará efecto 
en nuestra patria tales acuerdbs, invito á todos los profesionales que crean conve-
niente y provechosa la formación de un núcleo de juristas españoles, que á su vez 
forme parte del núcleo mundial de samprofesianoj, á la formación de la Sociedad 
Española de Juristas esperantistas (H. S. E. J.). 

Cumpliendo de este modo mi cometido, á los compañeros que quioran inscribirse 
ó á los que deseen alguna noticia más ó aclaración, tendrá mucho gusto en compla-
cerles su compañero 

ANDRÉS PrÑÓ, abogado, 
lJ11-fJeo, 5, Valencia. 

NOTAS. 1.ª La cuota anual para la Sociedad Internacional es un spesmilo.-
2.ª Los socios recibiran gratuita y quincenalmente la revista Esperanto, órgano de la 
Sociedad. -3. ª Se les entregará, además, una lista con el nombre, apellido, profe-
sión, domicilio, vecindad y nacionalidad de sus compañeros, con el fin e.le que pueda 
corresponder con ellos si es necesario. 
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La ombro 
(MIRRAKONTO DE ANDERSEN) 

El «Dua libro de 11 lingvo internacia.• 

(Daarigo.) 

«Mi pensas, ke mia ombro estas la 
sola viva estajo, kiun oni povas trovi tie 
kontraue!», diris la instruitulo. «Rigardu, 
kiel bele gi sidas tie ínter la floroj, la 
pordo estas ne tute fermita, kaj nun la 
ombro devus esti tiel saga kaj eniri, kaj 
cion bone rigardi, kio estas interne, kaj 
poste, reveninte, rakonti al mi, kion gi 
tie vidis. Jes, jes, mia ombro, vi devus 
peni esti utila al mi!-diris li ilerce. «Estu 
tiel bona kaj eniru! Nu, vi ne volas iri?» 
Kaj li balancis la ka pon al la ombro, kaj 
la ombto rebalancis gian kapon.» Jes, 
jes, :ru, sed baldau revenu!» La alilan-
dulosin levis, kaj lia ombro sur la kon-
traua balkono sin ankaü levis; la alilan-
dulo sin turnis, kaj la ombro sin ankaü 
levis; la alilandulo sin turnis, kaj la om-
bro sin ankau turnis; se iu bone rigardus, 
Ji povns klare vidi, ke la ombro eniris en 
la ne tute fermitan pordon de la balkono 
de l'kontraüa domo rekte en tiu momen-
to, en tiu la alilandulo eniris en sían cam-
bron kaj mallevis post si la Iongan kur-
tenon. 

Je l'postiranta mateno la instruitulo 
eliris, por trmkí kafon kaj legi gazetojn, 
«Kio tio ci estas?» diris li, kiam li eliris 
en la lumon de Ji suno, «mi ja ne ha vas 
ombron! Tiel gi hieraü je l'vespero efek-
tive foríris kaj jam ne revenís; tío ci estas 
efektive cagrene!» 

Ne tiel la perdo de l'ombro mem lin 
cag, cnis, kiel tio, ke en la malvarmaj lan-
doj estas rakontata unu ciukonata histo-
rio pri horno sen ombro. Se nun la ins-
truitulo revenos en la patrujon kaj ra-
kontos, kio okazis kun li, oni diros, ke 
tío ci estas nur ripetajo, kaj tío ci mal-
placis al li. Tial li decidís tute ne paroli 
pri tio, kaj tio ci estis tute prudente. 

La sombra 
(CUENTO MARAVILLOSO DE ANDERSEN) 

Del a:' libro de la lengua internacional. 

(Continuación.) 

«¡Yo creo que mi sombra es el único 
ser viviente que pueda encontrarse ahí 
enfrente!»-dijo el erudito.-Mirad qué 
lindamente está ahí sentada entre las flo-
res, la puerta está entreabierta, y ahora la 
sombra debía ser tan lista y entrar y mi-
rar bien todo lo que hay interiormente, 
y después, de vuelta, contarme todo lo 
que allí viese, Sí, sí, sombra mía, tú de-
bieras hacer por serme útil.»-Dijo él 
bromeando. «Sé tan buena y entra. ¡Ah!, 
¿que no quieres ir?» Y hacía movimientos 
de cabeza á la sombra, y la sombra ba-
lanceaba su cabeza. «Sí, sí, ve; pero vuel-
ve pronto.» El extranjero se levantó, y 
su sombra, en el balcón de enfrente, tam-
bién se levantó. Volvióse el extranjero, y 
la sombra también dió la vuelta. Si algu-
no hubiese mirado 'bien, hubiese podido 
ver con claridad que la sombra entró 
directamente en la entreabierta hoja del 
balcón de la casa de enfrente, en el mo-
mento en que el extranjero entraba en 
su cuarto y dejaba caer tras sí la larga 
cortina. 

A la mañana siguiente el erudito salió 
para tomar café y leer los periódicos. 
~¿Qué esesto-dijo cuando salió al sol-
¡realmente~o no tengo sombra! De modo 
que ayer tarde, en efecto, se marchó y 
no ha vuelto ya; ¡esto, en verdad, es 
cosa triste! 

La pérdida de la sombra, en sí mis-
mo, no le apesadumbraba tanto como el 
que en los países fríos se refiriese una 
historia conocida de todos, de un hom-
bre sin sombra. Si ahora el sabio volvía 
á su patria y contaba lo que con él había 
sucedido, se diría que esto no era más 
que una repetición, y esto le desagradaba. 
Por eso decidió no hablar sobre esto una 
palabra, y esto, en absoluto, era lo pru-
dente. 
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Je l'vespero Ji ree eliris sur sian bal-

konon, la lumon li tute bone metis post 
si, ear li sciis, ke la ombro eiam volas, ke 
gia sinjoro cstu por gi barilo-sed Ji ta-
men ne povis gin elricevi. Li faris sin 
granda, Ji faris sin malgranda, sed nenia 
ombro venis, nenia ombro sin montris. 
Li diris: <Hm, hm!» sed nenio helpis. 

Gi estis kompreneble éagrene, sed en 
la varmaj Jandoj dank'al Dio cio kreskas 
rapide, kaj post unu semajno li ekridis 
kun granda plezuro, ke el la piedoj kres-
kas ce Ji nova ombro, kiam li iras en la 
lumon; la radiko certe restis. 

Post trisemajnoj li jam havis ne tro 
malgrandan ombron, kaj kiam li ekreve-
turis en la patrujon en la malvarmaj lan-
doj, gi en la vojo ciam pli kaj pli l{res-
kis, tiel ke gi fine farigis tiel longa kaj 
granda, ke jam la duono estus sufiea. 

Tiel la instruitulo revenís en sian lan-
don, sbribis librojn pri la verajo en la 
mondo, pri la bonajo kaj belajo; kaj tiel 
li pasigis tagojn kaj jarojn; pasis multaj 
jaroj. 

Je unu vespero li sidas en sía cambro, 
kaj jen subite oni frapas tre mallaüte sur 
la pordo. 

«Eniru! » diris Ji, sed neniu venas; 
tial Ji malfermis mem, kaj jen antaü li 
staras neordinare maldika horno, kun tre 
mira eksterajo. Cetere la horno estis tre 
rice vestita, li estis videble grava per-
sono. 

«Kun kiu mi ha vas la honoron paroli?> 
demandis la instruítulo. 

L. L. ZAMENHOF. 

( Daürigota.) 

Por la noche, de nuevo salió al bal-
cón, colocó muy bien tras sí la luz, pues 
él sabía que la sombra siempre quiere 
que su señor sea para ella una panta-
lla; sin embargo, no pudo obtenerla. Él 
se hizo mayor, se hizo pequeño, mas no 
acudió ninguna sombra, no se manifestó 
sombra alguna. Dijo: «¡Hml, ¡hm!», pero 
de nada sirvió. 

Es de comprender que aquello era 
triste; pero en los países cálidos, gracias 
á Dios, todo crece aprisa, y pasada una 
semana vió con ~ran contento que de 
los pies crecía en él una nueva sombra, 
cuando iba por la luz; había quedado, sin 
duda, la raíz. 

Tres semanas después ya tenía bas.., 
tante sombra, y cuando se puso en ca-
mino para la patria, en los países fríos, 
ella por el camino crecía más y más, de 
tal modo que, por fin, se hizo tan larga y 
tan grande, que con la mitad había bas-
tante. 

De este modo el sabio volvió á su 
país, escribió libros sobre la verdad en 
el mundo, sobre la bondad y la belleza, y 
así transcurrían los días y los años; pasa-
ron muchos años. 

Una noche estaba sentado en su ha-
bitación, y he aquí que de repente llaman 
con mucha suavidad á la puerta. 

«¡Adelante!,-dijo él; pero nadie lle-
ga, por eso abre él mismo, y preséntase 
á su vista un hombre extraordinaria-
mente delgado, de muy admirable aspec-
to. Por lo demás, el hombre iba rica-
mente vestido; por lo visto era persona 
importante. 

«¿Con quién tengo el honor de ha-
blar?»-pregunta el sabio. 

L. L. ZAMENHOF, 

( Se continuará,) 

* * * 
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Noticias del extranjero 
lnglaterra.-EI sultán de Zanzíbar, en su visita á Londres el 16 de Noviembre, 

habló extensamente con el coronel Pollen sobre el uso del Es¡)eranto en el Africa 
oriental; el sultán intenta introducir el idioma auxiliar en su país, donde se hablan 
muy mal muchas lenguas. Su secretario particular llegó de Bombay con el objeto de 
aprender nuestro idioma.-Gracias á la obra de M. Clarke, también se ha interesado 
por nuestra causa el duque de Connaught.-Las «Semanas Esperantistas» del profe-
sor Christcn han tenido en Bedford un gran éxito: la primera lección es gratuita, y 
en las cinco siguientes se paga una pequeñn cantidad, necesaria para los imprescin-
dibles gastos. En esas seis lecciones, el profesor Christen explica las 16 reglas y da 
elementos suficientes para .que los alumnos terminen fácilmente el estudio completo 
del Esperanto.-El 28 de Noviembre, el famoso tenor danés Paul Schmedes <lió un 
concierto en «Arolian Hall», de Londres, y cantó tres romanzas en Esperanto, entre 
ellas «La Kapelo:o; según su opinión, nuestra lengua es muy agradable para el canto. 

Francia.~Constantemente llegan á nosotros noticias sobre la fundación de nue-
vos grupos, apertura de cursos y conferencias de propaganda; no desmayan nuestros 
vecinos y procuran con sus incesantes trabajos conservar el puesto de honor en el 
movimiento esperantista -«L' Ami cale Esperan tiste de París> ha empezado con 
éxito y concurrencia desusada sus bailes y fiestas artísticas.-Los periódicos y revis-
tas siguen publicando artículos y alusiones sobre el Esperanto, favorables en su tna• 
yor parte, siendo de notar, en primer término, los que publica el «Intransigeant», 
de Paris, «L'Echo Républicain de l' Aisne» de Chateau-Thierry, «Le Courrier Repu-
blicain> de Donai, « Le Littoral Philippevillois> de Philippeville.-Mención aparte 
reclama el éxito alcanzado al conseguir la introducción del Esperanto en los cursos 
de la escuela oficial «Montesquieu» en Lille», gracias á los constantes trabajos del 
inspector Minet, del Sr. Durieux y de todos los maestros de la población; basta decir 
que por esta decisión, m4s de 1. 100 niños aprenden oficialmente el iaioma de Za-
menhof. 

Alemania.-En todos los grupos aumenta sin cesar el número de socios, y por 
por lecturas, traducciones y conversaciones se ejercitan en el empleo corriente del 
idioma. Por ser Dresden, ciudad del próximo Congreso, donde hoy tienen fija su 
atención los esperantistas, diremos algo :-obre su grupo. Su fundación es muy re-
ciente: el 1.º de Noviembre 1906. Antes de esa fecha, el Esperanto era totalmente 
desconocido en la capital de Sajonia, cuya población se calcula en 500.000 habitan-
tes. Sólo seis desgraciadas personas, de edad y posición muy distintas, trabajaron en 
vano, durante los años anteriores, para conseguir algún éxito. Se reunían en una 
pequeña habitación de un restaurant vegetariano, trabajaban, reflexionaban, hacían 
propaganda, pero todo en vano; siempre eran seis. Por fin hicieron lo que no debe 
hacer ningún esperantista. Una noche enterraron el Esperanto: dibujaron unas tum-
bas en sus cuadernos de temas y pusieron el siguiente epitafio: «¡Ningún éxito! Des· 
canse en paz. 14 de Noviembre 1905.:. Pero el Esperanto no murió á pesar del en-
tierro. En el otoño de 1906, t,1 bibliotecario regio Dr. Schramm dió algunas confe-
rencias sobre nuestro idioma en varios centros de Dresden: era un nuevo adepto y 
recomendó con entusiasmo la lengua auxiliar á los comerciantes, á los estenógrafos, 
á los maestros. Pronto se fundó un grupo bajo su presidencia, que tiene hoy So 
miembros y unos cien alumnos. Treinta maestros han prometido su concurso y el 
jefe de policía de Dresden ha enviado 25 policías para que aprendan el idioma antes 
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del Congreso.-Como consecuencia del 2.º Congreso Esperantista alemán celebrado 
en el pasado Mayo en Dresden, el estado sajón ha fundado una Biblioteca Esperanta, 
pues el Grupo de Dresden le regaló todas las obras que los esperantistas de todo el 
mundo enviaron para la exposición del Congreso. Más de 100 volúmenes figuran ya 
en la regia biblioteca, para la que se aceptan donaciones de cuantas obras se editen. 

Dinamarca.-En Kopenhague asisten á los cursos 400 alumnos. Cuando terminen 
los cursos, la redacción de «Politiken:. organizará una excursión esperantista para 
50 discípulos que visitarán á los correligionarios franceses y alemanes.--El Sr. Bor-
berg ha introducido el estudio del idioma en una de las mayores escuelas de Ko-
penhague; por otra parte da lecciones de Esperanto á 300 telefonistas. 

Japón.-Existen ahora en el Japón cuatro sociedades esperantistas: en Jokosko, 
en Toldo, en Yokohama y en Kioto. Pronto se fundarán otras en Osaka, Nara, Oka-
joma, etc. La Asociación Japonesa tiene hoy 781 socios, de los cuales sólo II son 
extranjeros. 

Ni kore salutas la du novaj esperantaj gazetoj «L'Etoile Espérantiste» kaj «Ams-
terdama Pioniro». • 

Sciigoj 
EL HISPANUJO 

Gis nun ni ricevis la jenajn sciigojn 
pri la novaj direktantaj komitatoj por 
1908ª de kelkaj hispanaj grupoj: 

DE ESPAÑA 
Hasta ahora hemos recibido las si-

guientes noticias sobre las nuevas juntai; 
directivas para 1908, de algunos Grupos 
españoles: 

Valencia.-Presidente honorario: D. Román Ayza. -Presidente: D. Vicente In-
glada.-Vicepresidente: D. José Aguilar Blanch.-Secretario: D. Rafael Duyos -
Vicesecretario: D. Benito Virgilio Anguiano.--Tesorero: D. Andrés Piñó.-Contador: 
D. Narciso Escuín.-Bibliotecario: D. Angel Novejarque.-Vocales: D. Augusto 
Jiménez Loira, D. Vicente Marzal, D. Ricardo Picazo, D. Daniel l\Iartínez, D. Juan 
Romeroy D. Vicente Mateu. 

Engreera.-Presidente: D. Fernando Soler Valls.-Vicepresidente: D. Próspero 
lbáñez González.-Secretario: D. Manuel Jordá García.-Vicesecretario: D. José 
Real Cros.-Tesorero: D. Juan J. Llorca Viguer.-Vocales: D. Santiago Aparicio 
López y D. Joaquín Sánchiz Rico. 

-Simat de Valldigna.-Presidente: D. Julio Morató Gil.-Vicepresidente: D. Juan 
Mansanet Serrano.-Secretario: D. José Ripoll Mansanet.-Vicesecretario: D. Ernesto 
Serrano Mansanet.-Bibliotecario: D. Francisco l\1ansanet Serrano.-Depositario: 
D. Salvador Jorge Ferrer.-Vocales: D. Tomás Mansanet Ripoll y D. Rafael Almi-
ñana Ferrando. 

Renicarló.-Presidente: D. José María Febrer.-Vicepresidente: D. Román llonet. 
-Secretario: D. José Sorlí.--Vicesecretario, D. Agustín Forés --Cajero: D. l\lanuel 
Febrcr.-Vocales: D. Juan Cuartiella y D. Emilio Fresquet. 
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Arbós del Panadés.-Presidentes honorarios: Dr. L. L. Zamenhof y D. José Este-
Her Lluch.-Presidente: D. Agustín Escarrá.-Secretario: D. Antonio Romagosa.-
Cajero; D. Luis Romagosa. 

Castellar del Val//s.-Presidentes honorarios: Dr. L. L. Zamenhof y P. Jaime 
Muxi.-Presidente: l'. Juan Abarcat.-Depositario: D. Juan Romeu.-Vocales: don 
Juan Sampera y D. Vicente Comas.-Secretario: D. Ramón Galcerán. 

Palmad,: .11/allorca.-Presidente: Dr. José Arís.-Secretario: D. Bartolomé Font. 
SaJt Scbastidn.-Presidente: D. Julio Garrido.-Vicepresidente: D. Miguel Pérez 

Alcorta.-Viccprcsidenta honoraria: Srta. Inés Erviti.-Secretario-bibliotecario: don 
Cl:!mente Ufano.-Cajero: D. Alberto Velasco.-Vocales: Srtas. Zoila y Carmen 
Zalacain, D. Angel Digón, D. Angel Garrido y D. Mariano Plana. 

En Igualada kaj proksimaj vilagoj 
regas granda entuziasmo por nia afero 
kaj baldau fondigos kelkaj grupoj. Niaj 
Igualadaj amikoj intencas publikigi lite-
raturan sciencan revuon titolitan «Stelo 
Kataluna», ,al kiu ni deziras plej bonan 
sukceson. Gia abonkosto estos du pese-
toj éiuj.:re. 

En la «Revista Franciscana» publiki-
gata en Vich aperis bonan artikolon pri 
Esperanto de nia respektinda samideano 
P. Buenaventura Sancho, al kiu ni estas 
tre dankaj, car tiu grava revuo estas le-
gata de miloj da abonantoj. 

Oni malfermis kurson de Esperanto 
en Montblanch kaj, tre kredeble, baldau 
fondigos grupo. 

«La Voz de Guipuzcoa> de San Se-
bastián, publikigis ankau artikolojn pri 
nia lingvo, unu el ili, tre bele verkita, de 
nia kara amiko S.ro Julio Garrido; per gi 
li petas helpon al la tuta urbo por ke la 
5.11 Kongrcso de Esperanto okazu en tiu 
belega somerrestadejo. 

En Igualada y pueblos próximos rei-
na gran entusiasmo por nuestra causa y 
pronto se fundarán algunos grupos. Nues-
tros amigos de Igualada pretenden pu-
blicar una revista científico-literaria titu-
lada «Stelo Kataluna», á la que deseamos 
buen éxito. El coste de la suscripción 
será dos pesetas anuales. 

En la «Revista Franciscana» que se 
publica en Vich, apareció un buen ar-
tículo sobre Esperanto de nuestro respe-
table amigo P. Buenaventura Sancho, al 
que estamos agradecidísimos puesto que 
esa importante revista es leída por miles 
de suscriptores. 

En Montblanch se ha abierto un cur-
so de Esperanto y, probablemente, pron-
to se fundará un grupo. 

«La Voz de Guipúzcoa,, de San Se-
bastián, publicó también algunosartículos 
sobre nuestra lengua, uno de ellos muy 
bien escrito, de nuestro querido amigo 
D. Julio Garrido; en él solicita el auxilio 
de toda la ciudad para que el 5.º Con-
greso de Esperanto se celebre en tan her-
moso punto de veraneo. 

AVISO. En las nuevas cubiertas de LA SuNo HcsPANA se han deslizado algunas 
pequeñas erratas y se ha11 cometido involuntariamente algunos olvidos; débese esto 
á la premura con que se confeccionaron y á la falta de datos. Como de ellas se ha 
hecho tirada aparte y numerosa hacemos esta aclaración, y cuando llegue la hora 
pediremos lo~ necesarios datos á todos los Grupos españoles para evitar olvidos que 
somos los primeros eu lamentar. 
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Bibliografio 
Naúlingva Etimología Leksikono de la lingvo Esperanto, de Louis Bastien.-

Presa Esperantista Societo, 33, rue Lacepede, Paris.-Prezo: 3 frankoj. 
Por komprenigi al niaj legantoj la gravecon de tiu verko, estas sufice diri, ke gi 

enhavas ciujn radikojn de la Universala Vortaro kaj iliajn tradqkojn en la lingvoj 
latina, franca, itala, hispana, portugala, germana, angla kaj rusa. Gia celo estas mon-
tri la konstitucion kaj internaciecon de la esperanta vortaro; plifaciligi la memorigon 
pri la radikoj al tiuj sciantaj éu la latinan aií ian nacían lingvon; kaj liveri al la espe-
rantaj instruistoj rimedon por kvietigí la scivolecon de síaj lernantoj. 

Solvo de la problema de lingvo internacia.-Teksto esperanta kaj traduko ger-
mana de profesoro Christaller de la tiel konata artikolo de Unuel.-Esperanto Ver-
lag Moller kaj Borel, Prinzenstrasse, 95. Berlín. Prezo: 0'75 mk. 

Antau kelkaj tagoj ni anoncis la aperon de tiu artikolo kun franca traduko kaj 
tiam ni longe parolis pri la graveco de tiaj brosuroj enhavantaj la originalan tekston 
kaj gian tradukon en ian nacían lingvon. Nun la germanoj havas bonan propagandi-
lon kaj defendilon kaj-ni esperas-ili eltiros bonan profiton. 

Taschenworterbuch De1ttsch•Espera11to u;ed Esperanto Deutsch, redigiert van 
Dr. L. L. Zamenhof.-Esperanto Verlag Moller kaj Borel, Prinzenstrasse, 95, Berlin. 
Prezo: r marko. 

Gi enhavas éiujn radikojn de la Universala Vortaro kaj estas eldonita en formo 
bela kaj oportuna. 

Cejeéaj S!osiloj jam aperis p1 portngala, hungara, dana kaj rusa lingvoj. Ankaú 
sub la titolo La Unirversala Slosilaro la firmo Internada Esperantista Propagandejo 
(Merton Abbey, London) eldonis bele binditan kolekton;de Slosiloj eefeeaj; prezo: 
1'50 frankoj. 

Cuide Esperanto de la Croix-Rouge, eltirajo de la brosuro J<..speranto et Croix-
Rouge de leutenanto Bayol. Prezo, 5 centimoj. 

Pasa, rakonto el rusa vivo originale verkita de E. Radvan Ripinski.-Strato 
Kanonerskaja 5, log. 43, St. Petersburgo.-Prezo nemontrita. 

Malgranda broSureto enhavanta bele verkitan rakonton de la konata esperantisto 
Radvan Ripinski kaj traduko de S.ro Kristo G. Trikjakin debela versajo de Moskov, 

Pri la elparolado de vokaloj en Esperanto, de E. Gefeé.- Prezo, 40 centimoj. 

Pri la elparolado de Esperanto, de Gaston Moch.-Librairie de !'Esperanto, 15, 
rue Montmartre, Paris. Frezo, r franko. 

Kiel montras iliaj titoloj tiuj du verkoj celas klarigi al la esperantistoj la veran 
kaj gustan elparoladon de nia lingvo. lli estas, do, rekomendindaj, kvankam por his-
panoj ne estas tiel gravaj, kiel por iaj fremduloj, kiuj elparolas diversnuance la kvin 
vokaloj de la esperanta alfabeto. 

Die Tfeltspracken-Benegnng vor dem Forum sachverstandiger Kritik. (Lamo-
vado de tutmondaj lingvoj antai:í la forumo de kompetenta kritiko) de D,•0 W. Bot• 
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gius.-Esperanta Eldonejo Hans Th. Hoffman, Steglitzerstrasse 44, Berlin. Prezo, 
So pfenigoj. 

Por tiu ci bro§uro germane verkita, la aiHoro celas refuti la argumentojn de niaj 
kontraiíuloj Karl Hrugmann kaj August Leskien. (_;¡ estas bonega batalilo por niaj 
germanaj amikoj. 

Die inti:rnationale llilsjssprache und das Esperanto, von Wilhelm Ostwald.-
Esperanto Verlag Moller kaj Borel, Prinzenstrasse, 95, Berlin.-Prezo, 20 pfenigoj. 

Utila brosuro enhavanta paroladon pri nia lingvo. 

La Problr:mo de l' Malarmo, de Alfred H. Fried, tradukis kapitano Alesiano.-
Prezo, 0,50 frankoj. 

Por la Haga Konferenco, enketo farita de lá Internada Instituto de Paco, el 
angla, franca kaj germana lingvoj tradukis R. Laisney kaj G. Moch.-Prezo, I franko. 

:Jarlibro de «Paciftsto» (Due jaro-31.an de Augusto 1907).-Prezo, 0'50 fr. 
Tiu ci verkoj eldonataj de la sodeto «Pacifisto> estas la numeroj II, 14 kaj 4 (B) 

de la Libraro Pacifisrna. . 

Hebrea Kalendaro, kiun uzadis la Izraelidoj dum la jarcento de Jesu-Kristo, ori-
ginale verkis en Esperanto Pastro Jakobo Bianchini.-Acetebla ce S.ro Em. Peltier, 
Sainte Radegonde, Tours (I. et L.) Francujo.-Pre:w, 0'20 frankoj. 

Doce lecciones del idioma internacional auxiliar Esperanto, publikigita de la 
Grupo Esperantista de Montevideo.-Prezo, 20 oraj centimoj. 

Lernolibreto tre taiíga por komencantoj kaj por disvastigi nian lingvon en la 
hispane parolantaj amerikaj respublikoj. 

Simpla metodo de la agronomia profitkalkulado de,A. Nippa.-Presa Esperantista 
Societo, 33, rue Lacépéde, Paris. 

Per tiu ci bro§uro, el la kolekto de «Internada Scienca Revuo>, S.ro Nippa klari-
gas sian elpensitan agronomian librotenadon kaj multe da praktikaj ekzemploj perme-
sas gian uzadon al ciuj agronomiistoj ec al tute nesciantaj nuntempajn teoriojn de 
tiu branco de la almetita matematiko. 

Boks kaj Roks (Box and Cox), komedio en unu akto de John Maddison Morton, 
tradukita el la angla lingvo de Charles Stewart.-British Esperanlo Association, 13, 
Arundel Street, Strand, London.-Prezo, 70 centimoj afrankite. 

Tiu ci bela kaj sprita komedio ludita dum la 3. ª Kongreso estas pro la malmulte-
nombro de la personoj tre taiíga por la scenejoj de la esperantistaj grupoj; gi estas 
rekomendata al niaj teatramantoj. 

Antipatriotismo, de G. Hervé, tradukita de Fi-Blan-Go kaj Ludoviko-Internacia 
Asocio «Paco- Libereco». 45, ruede Saintonge, Paris.-Prezo, 15 centimoj. 

Hungara l'ormnro, csperantigis D.ro R. Fiedler, A. de Marich kaj profesoro Ru-
dolfo Rajezy.-Redakcio de Universala Esperanta Biblioteko, Ulloi-ut, 59, Buda~ 
pest)X.-Prezo, 30 hcleroj, 

Gi estas la kvara volumeto de la Biblioteko redaktata de S.ro A. Marich . 

.Mora/a edukado de la popola in/ano (gardejoj, someraj kolonioj) parolado de 
: •~' 



ESPERANTISTA GAZETO 15 
S.ina Baronino de Ménil.-Esperantista Centra Oficejo, rue de Clichy, 51, Paris.-
Prezo, I franko. 

Tiu parolado pri temo tiel interesa kaj homama estas aüskultita kun aplaudo en 
la «Esperantistaj Mondumaj Kunvenoj» organizitaj ce la Centra Oficejo, kaj en la 
3.ª Kongreso de Esperanto. 

Hemos recibido los cuadernos núms. 27, 28, 29 y 30 de la Enciclopedia Univer-
sal Ilustrada que publica la casa Espasa (Córtes, 579, Barcelona), y cada día es más 
recomendable tan hermosa obra, que tiene para los esperantistas gran interés por 
insertar la versión en Esperanto de la mayoría de las voces. 

Esperantista Postkalendaro I908.-Esperanto Verlag Moller kaj Borel, Prinzens-
trasse, 95, Berlin.-Prezo, 0'40 spesmiloj. 

Tiu ci poskalendaro vere praktika por ciuj esperantistoj estas zorge eldonita de 
la konata firmo Moller kaj Borel. Gi konsistas el du partoj; en la unua estas la datara, 
laü nova kaj malnova stilo; en la dua oni trovas la plej necesajn sciigojn por espe-
rantistoj. Ni rikomendas gin al niaj legantoj. 

Konversacia Kalendaro por superjaro I908, redaktita de Karl Steier, eldonejo 
Hans Hoffman, Steglitzenstrasse 44, Berlín, W. 35. 

En tiu ci kalendaro, la konversacia parto estas tiamaniere arangita, ke gi utilos 
al ciuj samideanoj, kiuj vizitonte la Dresdenan Kongreson Esperantistan deziras 
ellerni au rememorigi al si la plej uzatajn frazojn de la germana lingvo. La prezo 
estas 15 spesdekoj aií I §. 2 p. afrankite. 

Plej felican sukceson ni deziras al niaj novaj kolegoj L'Etoile Esperantiste (3, rue 
Sophie Germain, París; jarabono 2 frankoj) kaj Amsterdama Pioniro (Singel, 386, 
Amsterdam, Holanda; jarabono 1'50 fr.) 

NIAJ FRATAJ . YIZITANTOJ 

Ajrika Esperantista, 4, rue du Marche, Alg'er, senpage. 
Amerika Es/erantisto~ 1239, Michigan Avenue, Chicago, U. S. A. fr. 5'25. 
~Intauen Es,Perantistoj/1/ Apartado 9~7, Lima, Perú, fr. 3. 
J/razila Revuo Esjerantísta, ruada Assemblea, 46, Rio deJaneiro, Brazilujo, fr. 68 
llnlgaraEsperantlsto, Administracio de la Bulgara Esperantisto en Sofio Bulgaria, . 1~5c~ 
Cen.tramerlka Esj>erani'isto, Quezaltenango, Guatemala, fr. 3. 
Casojn"s Ces.kych Esj>erantistu, Praha II-313 Kariovo Námésti, Bohemujo, Austrujo, fr. 3' 
Rho Esj>erant-ista, aldono del' Echo, wilhelmstrasse 29, Berlín o, Germanujo, senpage, 
Rksporl•Jurnalo Union• Esperanto-Verlags-Gesellschaft, Frankfurt a M. Germanujo, 
Es,j>eranti"sten, 37, Surbrunnsgatan, Stockolm, Svedujo, fr. 3'50. 
Rsjeranto, 8, rue Bovy-Lysberg, Genevo, Svisujo, fr. 3. 
lúfero Katollka, Mr. Peltier, Sainte-Radegonde (Indre, Loira), Francujo, fr. 5. 
lújero Pacifista, 26, ruede Chartres, Neuilli-sur-Seine, Francujo, fr. 5. 
Pinna Es.Peranti"sto, Ilarejo Esperantista, Helsinki, Finnlando, fmk. 3 . 
. Foto-Revuo btter?tacia, 118-bis, rue d'Assas, Parizo, Francujo, fr. 5. 
(,'~rmana Esjerant-isto, 95, Prinzenstrasse, Berlino, Germanujo, ms. 3. 
1/dj>a Li11gvo, F-ino G. Monster, Osterbrogade 54 B, Kopenhago, Danujo, kr. 1'2c. 
ltl.-,,to, Corso Calatafimi, 495, Palermo, Italujo, fr. 3. 
/11/,r,iacia Socia Rtvuo, 45, ruede Saintonge, París IIP Francujo, fr. 6. 
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7afana Esperantislb, 3come, Jurakeo, Kojimaeiku, Tokio, Japanujo, fr. 3. 
']1'na Esj,erantisto, 33 rue Lacépérle, París 5,ª, Francujo, fr. •'so, 
La Es:fcran-ta l11str1.eis/t?, 85, Fleet-St., London, E. C., fr. 2'50. 
La Belga Sonorilo, 53, Ten Ho,ch, Bruxel les, Belgujo, fr, 6. 
La Verda StandardP, !\Ir Marich. Agoston, Ülloi.Ut 59, Budapest, IX, Hungria, Austrujo; k. 4. 
La Saksa bj,eratttisto, S-ro Fritz Stephan, en Leipúg (Germanujo), fr. , . 
La Pio1ti'ro, Champion-Rcef, Mysore State, South lndia 1 Angla 1 fr. 5. 
Li11.,:110 l11frn1,ici11, 331 ruc Lncépétle, P.aris, V-e, Francujo, fr. 1~so. 
L,., /,',•0 11,P, 70, ]Jd St Gcrmain Parizo, Franca.jo, fr. 7, 
l~· J ,,i,,:rrr11tislr, 4, roe du Gril, Louviers, Eure, Francujo, fr. 4. 
Lum,,, hulgara-e~peranto, S•ro Nenkov, rue Gorska, 'l299, Tirnovo, Bulgarujo, fr. 2. 

Poln .Esft:rnntlsto, :-:6, Akademicka 1 Leopolo, Austrujo, fr. 2'50. 

R#1lm11ia Esj>erantisto, Bo!saja Podjaceskaja, 24, St. Petersbourg, Rusujo, fr. 7'50. 
Sr,isa J,,sp~r", 6, rue du Vieux Collége, Genéve, Svisujo 1 fr • .:a'5o, ¡,.., la MMtdo (multilustrita), 15 boulevard des Deux Gares, Meudon S. O., Francujo, fr. 8. 
1ht Aincrican Esperanto '7ournat, boulevard Station, Boston, Mass., U, S. A., fr. 5. 
1he Brz'tisl, Esj,eranlist, 13, Arundel street, London W, C., Anglujo, fr. 4• 
Vrrda Stelo, 3.• del Relox, 10, México (Distrito Federal), 1 peso. 

Tipografía Moderna, á cargo de Miguel Gimeno, Avellanas, 11-Valencia. 

ANONCO.J. 

F. ll1arcelle Hast01el (strato Chatot Chasny, Dijon, Francujo) deziras ricevi adrc-
sujn de hispanaj gcblinduloj sciantaj E.speranton, por organizi rondirantan senpaga11 
bibliotckon por diversnaciaj hlinduloj. 

PARTOPRENU EN LA KONKURSOJ DE LA REVUO!!-Unu konkurso ciu-
rnonate! Unua konkurso: verki liter;aturan finon al la rakonto aperinta en la numero 
dua de la dua jaro de La Revzto .:Cu la virgulino aií la tigro>.-Dua konknrso: voc-
donado pri la plej bona stilisto en Espc:ranto.-Tria konkurso: premio al la plej bona 
verskvaro pri la kvara Kongreso. Legu kondicojn en la lastaj numeroj de 

internacia monata literatura gazeto kun la konstanta kunlaborado de D.ro Zarnenhof. 
-Ce Hachette et C_e, 79, boulevard S.1 Germain, Paris.-Jarabono, 8 pesetoj. 

Ru(;A KRUCO.-Leiítenanto Bayo] kaj D.ro Dupont, helpmajorkuracisto, petas 
eiujn samideanojn militistojn, maristojn kaj rugkrucistojn, ke ili bonvolu, sendi al ili 
kíel eble plej multe da dokumentoj, scíigoj, ilustrajoj, fotografajoj, k. t. p. rilate al 
Ruga Kruco de síaj nacioj: Sanitaraj manovroj, personaroj militísta kaj nemilitista, 
materialo, organizo de la Societoj de Ruga Kruco, ambulancoj, milithospitaloj, k. t. p. 

lli estas skribontaj, multajn artikolojn kaj verkon «Ruga Kruco• kun ilustrajoj. 
Bonaj propagandiloj estos por nia kara lingvo inter maristoj militistaroj kaj rug-

krucístaroj diversnacíaj, car ili estos bitekstaj franca-esperantaj, kaj post la sciigoj 
estos citata «eléerpita el teksto esperanta de S.r0 X ... » 

Antaüan dankon! 
Skribu al leiítenanto Bayol aií D.ro Duporrt, 5 Iª regimento infanteria, Beauvais 

(Oise) Francujo. 



VEI{KOJ 
EL 

ESPERANTis--ro NUMERO 10.072 

-----'@--~ 

Verba amuzajo 
Plena verba konju- ¡ CoJl)pleta conjuga-

gacio per paroladeto. , ción de un VeC'bO en 
d . · 0' 1 O ¡ un 1scurs1to ...... . 

Cent dek tr; Humorajoj. r 1 6 '- r . . . ,. . . 
Pro\ro de e:-¡peranta _nomigado de 

0'40 

0'75 -Personaj nomoj.. . . . . . ... 

Oni vid u sur la aliaj 
tri pagoj de tiu b presajo 1 

specirnenojn el l'lomitaj 
verkoj. 

Oni Hin petu al 

Véanse en las otras 
tres páginas de este im-
preso, muestras de las 
citadas obras. 

Pédanse á 

fiugusfo Jiméne3 .Coira, - 1 

§, ,rJm =EJ-J,entnti~m, Pa:::--, -zo, 

sendante al li la koston 
de 1a menda per po~t~ 
markoj el kiu ajn landa. 

VALENC[A (ESPAÑA). 

enviándole el importe del 
pedido en sellos de co-
rreos de cualquier país. 



amot 'in 'o · 
mta. 

Si diras al eiuj, ke §¡' 
sin vidas 

amata, ·. 
amita 

kaj 
amota 

kaj ke §i estas 
tre kontenta 

amate, 
amite 

kaj 
amote. 

Tiel, mi antau ne Ion-
ge pripensis, kiam ami-
ko diris al mi: ,. , 

Mi ne amas, •";"·,,. 
cat' 

mi amis, \ 
1 

\ 

kaj mi pentas 
pri tio. l\fi havis 
grandajn malgojojn, 
kaj tial 

mi ne amos 
plu. 

Se denove 
mi amus, . 
m1 amus, 

sed mi rericevus bedaií-
roJn. 

Ke mi amu 
_ian ajn alían virinon, es-

amada (que será) 
mía. 

Ella dice á todos, 
, que se ve 

amada (que es), 
amada (que fué) 

y 
amada (que será) 

y que está 
contentísima 

siendo amada, 
habiendo sido amada 

V 

habiendo de se¡ amada. 
Así reflex10naba yo, . 

no hace mucho, cuando 
un amigo me dijo: 

Yo no amo, ,. 
porque 

yo amé ( amaba ó he 
amado), 
y me arrepiento 
de ello. Y o tuve 
grandes disgustos, 
y por eso 

yo no amaré 
más. 

Si de nuevo 
yo amara (amase), 

, yo amarra 
per,o volvería á tener 
pesadumbres. 
Oue yo ame 
á cualquier otra mujer 1 

j 



XXXIX 

Cu eble vi reedzigos? 
-;}es, sed mi cdzígos kun bofratino. 
Ciam estas edzigo. 

-Jes, sed mi gajnos, ne gajni alian bopatdnon. 

XL 

Urbestro <liras al siaj administratoj: 

13 

«Gis nun, karegaj, ni estis devigataj sendi niajn 
frenezulojn al nía cefurbo. Mí esperas el via sparemo, 
la tiean starigon de frenezulejo, !}Ur por ni.:. 

XLI 

Peto: Kara amiko: Sendu al mi, mi petas, pian 
libran titolitan « Timo de Dio>. 

Respondo: Karega. Mi trafris la tutan urbon kaj mi 
ne trovis librovendiston, kiu havas «-Timo de Dio>. 

XLII 

Kial vi ne logas en Madrido? 
-Tial ke tie, la vivo estas karega. Mi nun tion 

· farus, se mi, bedaure, havus la felicecon vidvigi. 

XLIIl 

Fraiilino!,,Vi povas laüdi vin, ke vi faris el mi aüto-
matulon. 

-Ne, sin joro, tí? estis aforo de viaj gepatroj. 
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Rosius=Rosj'o-ino. 
Rosula=Rosul'ino-o. 
Rosvida= Rosvid'ino-o. 
Rubiernus = Rubiern'o-

ino. 
Rudericus = Ruderik'o-

ino. 
Rufillus= Rufil' o-ino. 
Rufinianus= Rufi.nian'o-'-

ino. 
Rufinus=Rufen'o-ino. 
Rufus= Ruf'o-ino. 
Rumoldus = Rumold'-o-

ino. 
Rumon=Rumon'o-ino. 

Rumvaldus = Rumvald'o 
-ino. 

Rupertus=·Rupert'o-ino 
Rusela=Rusel'ino-o. 
Rustica==Rustik'ino-o. 
Rusticianus= Rustician'o 

-ino. 
Rusticla=Rusticl'ino= o. 
Rusticas= Rustik' o-ino. 
Rutardus=Rutard'o-ino 
Rutilius=Rutilj'o-ino., 
Rutilus=Rutil'o-ino. 
Rutio=Rucj'o-ino: 
Rutoldus=Rq_told'o-ino 
Rutulus=Rutul'o-ino. 

s 
Saba=Sab'ino-o. 
Sabbas-Sabas'o-ino. 
Sabbatius = Sabacj'o -

ino. 
Sabel=Sabel'o-ino. 
Sabigota=Sabigot'ino-o 
Sabinianus=Sabinian'o -

ino. 
Sabinus=Saben' o-ino. 
Sadoc=Sadok' o-ino. 
Sadoth=Sadot'o-ino. 
Saes=Saes'o-ino. 

sed mi rericevus beaaií-
rojn. 

Ke mi amu 
.ian ajo alían virinon, es-

Saga r =Sagar' o-ino. 
Salaberga = Salaberg'íno 

-o 
Salarius=Salarj 'o-ino. 
Salrnodius= Salmodj'o-

ino. 
Salomé=Sa\ome' o. 
Saloman = Salomon'o -

ino. 
Salustarius = Salustarj'o 

ino. 
Salustia=Salustj'ino--o. 

pero volvería á Toner 
pesadumbres. 
Que yo ame 
á cualquier otra mujer 
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SUNO HISPANA 
Direktoro-1\d mi n istranto * Diredor-fldmi nistrador 

c1R1Lo AMoRos, 2s = V AuE~CI A 

La Redakcio korektos la manuskriptojn laübezone, kaj la nepresitajn gi ne resendos 

.ENIIA VO: Cirkulera-letero de D ro L. L. Zarnenhof.-Esparto.-Moralaj aforismoj de Seneka.-Sección 
gramatical.-Kuriozajoj.-Noticias del extranjero.-Sciigoj el Hispanujo.-Novaj gazetoj. - Bibliografio.-La 
ombro (daürigo),-Spritajoj -Niaj frataj vizitantoj.-Anoncoj. 

Girkulera-Letero de D/º L. L. Zamenhof 
Al ciuj Esperantistoj 

Varsovio, la 18.an de Januaro 1908. 

En la jaro 1900, kiam la esenco de la internacilingva afero estis ankorau tro mal-
multe konata kaj la mondo pensis, ke ekzistas diversaj lingvoj internaciaj, kiuj inter 
si batalas, sinjoroj Couturat kaj Leau en Parizo fondis «Delegacion», kies celo estis: 
peti la Internacian Ligon de Akademioj, ke gi esploru, kiu el la ekzistantaj artefaritaj 
lingvoj tau.gas plej bone por la rolo de lingvo internacia, aií elekti mem komitaton, 
kiu esplorus tiun ci demandon. Kvankam, de la jaro 1900 gis nun, la vivo jam mem 
solvis la diritan demandon, tamem, por plenumi sian promeson, la Delegacio, en 
Oktobro 1907, kunvokis komitaton, kiu devis elekti lingvon internacian. Sed bedau-
rinde la komitatanoj ne guste komprenis sian taskon, kaj, elektinte Esperanton, ili 
decidis fari en gi reformojn, forgesante, ke tia tasko tute ne estis kaj neniam povis 
esti komisiita al ili. Tiu ci tre bedaurinda decido estis kauzita de kelkaj tre gravaj 
malkomprenigoj: 

1º Oni forgesis, ke la afero de lingvo internacia estas nun ankorau en la stato de 
propagando; ke la mondo ne akceptas lingvon internacian ne pro tiuj aií aliaj giaj 
detaloj, sed nur pro malkonfido al la tzda afero; ke sekve nun ciu vera amiko de 
lingvo internacia <levas absolute silenti pri siaj personaj gustoj kaj gustetoj, kaj ni ciuj 
<levas antaií cio labori en plej severa zmueco, por ke ni akiru por nia afero la kon-
.fidon de la mondo. Kiam nian aferon prenos en sian manon ia granda forto ( ekzemple 
la registaroj de la cefaj landoj), kiu per sia potenco povos doni al ni ne senvalorajn 
tro memfidajn vortajn promesojn, sed plenan garantion, ke gi a\kondukos nian aferon 
al la celo pli certe ol ni kaj ke gi ne faros facilanime iajn decidojn, antaií ol ili tute 
matztre kaj perfekte estos pripensitaj kaj praktike elprovitaj kaj fiksitaj, tiam ni 
povos konfide transdoni al tiu potenca forto la rnrton de nia afero; sed se privataj 
personoj, kiuj havas nek ian aütoritaton, nek ian forton, postulas, ke ni fotlasu la 
vojon, kiun ni pacience kaj sukcese sekvis en la <lauro de multaj jaroj, kaj ni ko-
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mencu plej dangcrajn rompajn eksperimcntojn, ciuj veraj esperantistoj energie pro -
testos. Nun, kiam ni estas ankoraü tro malfortaj, ni povas atingi nian celon nur per 
sez;era disciplino kaj per aúsolut,r llltltcco; alíe ni pcrcigos nian tutan aferon por 
ciam, por éiam; car kiu scias, kun kia grandega malfacilego kaj per kia superhome 
pacienca dudekjara laborado de mnltaj miloj da pcrsonoj estas atingita la nuna fa-
vora rilato de la mondo al nia afero, tiu komprenas, ke se, pro interna malpaco, 
Esperanto nun pereus, la mondo jam neniam, nenim¡z volos ion aüdi pri la nova lin-
gvo internacia, ce se gi eslus ne senviva teoría produkto de multaj reciproke mal-
proksimaj kapoj, sed la plej genia kreitaJot l\Ii ripete memorigas tion ei al la refor-
mistoj, mi ripete kaj insiste petas ilin, ke ili pripensu, kion ili faras, ke ili ne ruinigu 
tiun grandan kaj gravan afcron por kiu ni eiuj laboras kaj por kies cbla pereo la 
posteuloj iam severe nin jugus. 

zº Oni forgesis, ke ne sole ee en sia nuna formo Esperanto en la praktiko mon-
trigis perfekte taiíga por sia rolo kaj ke plibonaJo povas farigi dangera malarniko de 
bonaJo, sed ke se ee efektiz:e aperos la neceseco plibonigi Esperanton, la solan kom-
petentecon kaj rajton portio ei havas ne flankaj personoj, sed nur la espermztistoj 
m.·11t. Kaj en ciu momento, kiam plibonigoj montrigos efektive necesaj kaj gustatem-
paj, la esperantistoj tre facile poz·as ilin efektivigi. Car eiu rakontado pri ia baro, kiun 
kvazaií prezentas la Bulonja Deklaracio, aií pri ia kvazaua senviveco kaj senforteco 
de nia Lingva Komitato, estas simpla malvcro, per kiu oni penas fortimigi de ni tiujn 
perspnojn, kiuj ne konas honc la staton de la afcroj. 

Ciu, kiu legisla antauparolon de la «Fundamento de Esperanto» scias tre bone, 
ke gi ne sol e ne prezentas ian baron kontraii la evo lucio de la lingvo, sed kon traiíe, 
gi donas a) la evolucio tian grandegan liberecon, kiun neniu alia lingvo iam posedis 
ee parte. (;i donas la eblon, se tío estus necesa, iom post iom ce sangi la tutan lingvon 
gis plena nerekonebleco!, La sola celo, kiun la Fundamento havas, estas nur: gardi 
la lingvon kontraií anarlzio, kontrai:í reformoj arbitraj kaj persona}, kontrai:í dan-
gera rompado, kontraií forjetado de malnova¡ formoj antaií ol la novaj estos sufiee 
elprovitaj kaj tute definitive kaj sendispute akccptit,1j. Se la esperantistoj gis mm tre 
malmulte faris uzon de tiu granda liberecn, kiun la Fundamento al ili donas, gi 
ne estas kulpo de la Fundamento, sed gi venas de tio, ke la esperantistoj komprcnas 
tre bone, ke lingvo, kiu devas trabati al si la vojon ne per ia potenca dckreto, sed 
per laborado de amasoj, povas disvolvigi nur pcr tre singarda vojo de natura crolu-
cio, sed gí luj mortus, se oni volus gin disvolvi per kontraunatura kaj dangerega 
vojo de revolucio. 

Cetere, se la Bulonja Deklaracio efektive prezentus ian malbonajon ai:í ncpreci-
zaJon, kiu do malpermesas, ke iu proponu gian §angon aü ce gian tutan forigonr Jes, 
liuj sinjoroj, kiuj sub la infiuo de agitantoj <liras, ke la ,Fundamento~ prezentas 
,eternan baron kontraií la evolucio de Esperanto», parolas pri afero, kmn ili tute ne 
konas( 

Car la Lingva Komilato gis nun faris ankoraü neniun rompon en la lingvo, tia! b 
reformistoj gin kulpigas, ke gi estas senviva, senforta, senaiítoritata, sentaüga! Sed se 
gi estas malbona, kiu do malpermesas, ke la esperantistoj mem gin reorganizu? Ansta-
taü semi malkontentecon, malpncon kaj ribelon. cu ne estus pli bone, se in el la ma-
lamikoj de la nuna Lingva Komitato prezentus projekton de reorganizo de tiu ci ko-
mitato? Se la projekto estos bona, gi ja certe estos akceptita; mi povas ee sciigi la 
malkontentulojn, ke la prezidanto de la Komitato mem preparas nun projekton de 
reorganizo, kiun li intencas prezenti al la plej ¡,roksima kongreso. Per vojo de paco 
kaj harmonio ni cion povas krci, pcr vojo de malpaco kaj rilJclo ni ciun nur dctruos. 

Por fari reformojn en Esperanto, la «Iklcgacia Komitato" riccvis kornision nck 
de la esperantistoj, nek de siaj propraj dclcgintoj r kiuj ne sol e ne don is, sed ce ne 
puvis doni tian strangan komision); siajn proprajn, de neniu rajtigitajn postulojn de 
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reformoj-kiuj apogis sin sur zorge kolektitaj voeoj de kelka nombro da malkontent-
uloj, sed tute ignoris la opinion de multaj dekmiloj da personoj, kiuj estas kontraií 
eiuj sangoj-la Delegacia Kornitato prezentis al la esperantistaro en formo tre ofenda, 
postulante, ke la tuta multemila kaj longe laborinta esperantistaro akceptu la decidojn, 

. kiujn kelkaj flankaj personoj ellaboris en la daiíro de 8-10 tagoj; ili ee malhumi!e 
postulis, ke tiuj decidoj cstu akceptataj !1tj. ne atendante la esperantistan Kongreson; 
tíal la sola respondo, kiun ni devis doni al la postulantoj, estus simpla kaj tuja rifuzo. 
Sed éar trovigis personoj, kiuj per éiuj eblaj rimedoj komencis grandan kaj lertan 
agitadon inter éiuj esperantistoj, penante pcr éiuj fortoj ruinigi la harmonion, kiu gis 
nun regís ínter ni, penante semi malpacon kaj malkontentecon kaj kredigi al éiu 
aparte, ke ciuj postulas reformojn, nur la cefoj kontraústaras; kaj car ni komprenis 
tre bone, kiel pereiga povas farigi por nia tuta afero éia publika rnalpaco kaj 
skismo, precipe se gi al la nenion scianta publiko estas tute malvere prezentata kiel 
«dezíro de multaj societoj»; tia! ni en la daiíro de tri monatoj faris cion, kion ni 

. povis, por kvietigi la ribelantojn en ia paca maniero. Ni multe korespondis kun ili, 
penante klarigi al ilí, kiel dangercga ilia agado estas por tiu afero, kies amíkoj ili sin 
kredas; ni prezentis la demandan al la voédonado de éiuj membroj de la Lingva 
Komitato; kaj kiam la Lingva Komitato rifuzis akcepti iliajn strangajn kaj tro 
grandajn postulojn, ni ec decidís, ke ni mcm en nía propra nomo prezentos al la 
esperantistoj iliajn plej éefajn postulojn, kvankam ni tute ne vidas en ili ian 
necesajon; sed ni nur dczirís, ke éio estu farata sen rompado, per vojo laulega; ke 
gis la komuna akcepto la novaj formoj estu rigardataj ne kiel devigaj, sed nur kiel 
permesataj, kaj ili ricevu forton nur tiam, kiam la Lingva Komitato ilin aprobos kaj 
Kongreso esperantista donos al ili sían sankcion. 

Sed éiuj niaj penoj de pacigo nenion helpis. La postulantoj respondis, ke por ili ne 
estas aütoritata nia Lingva Komitato, nek nía Kongreso, kaj ili rezervas al si plenan 
liberecon de agado. 

Tiam ní estis Jevigitaj rompi éiun intertraktadon kaj sciigi, ke la .:Delegacia Ko-
mitato» por ni pin ne ekzistas. Laü la propra tute preciza programo de la «Delegacio>, 
la Komitato rícevis de siaj delegintoj la komísion nur ele:kti ligvon; de la momento, 
kiam tin elekto estis farita, la «Delegacia Komitato» éesís ekzisti kaj restis nur kel-
kaj priz,ataj personoj, kiuj-laií siaj propraj vortoj-farigis nun esperantistoj. Sed 
kiam tiuj kelkaj novaj esperantistoj, kiuj aligis al Esperanto nur antaú malmultaj se-
majnoj, ekdeziris dikti legojn al la tuta popolo esperantista, kiu laboras jam pli o! 
dudek jarojn, kaj ciuj niaj admonoj nenion helpis, tiam ni simple lasis ilin flanke. 

Ni estas konvinkitaj, ke tiuj kelkaj scicnculoj, kiuj lasis sin entiri en reton, baldaií 
komprenos la eraron, kiun ili faris; ili baldaií komprenos, ke nia gravega kaj malfa-
cilega afero povas atingi sían celon n1tr per sez;cra unueco; kaj pro la bono de ila 
amata ideo ili baldaií discipline aligos siajn fortojn al tiu komuna granda armeo, kiu 
sen personaj ambicioj, en plena harmonio, kaj kun eiarn kreskanta sukceso, pacience 
oboras jam tiom multe da tempo. Kiel gis nun, tiel ankaú plue, ni, esperantistoj, 
ros trankvile nian vojon. 

L. L. ZA'.IIENHOF. 
* * * 

flisp.i1z.i SKtdJ, la l1ispanaj «Esperantistaj Grupoj» kaj tiu éi modesta gazeto 
restos éiam fi.rJe!aj al nia respcktinda l\Iajstro. Plej malmodestc la reformistoj kredas 
ke la plej granda nombro da esperantistoj aligos al sia decido; la malon montras, en 
Hispanujo, multe da postkartoj kaj le~eroj de iü ricevitaj. 

Antauen, do. Al la Lingva Komitato ni plene fidas pri la língvaj demandoj; nia 
tasko, tiu de la laboremaj kaj duarang:.ij esperantistoj, estas la disvastigado de la 
lingvo. Antaüen! 

Kaj nun, unu demando. Kiu estas sinjoro ido? Kíal li kasas sin tiel longatempe? 
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ESP.A.R.TC> 
Tiu éi tito!o, kara leganto, ne estas erara. Mi ne volas nun paroli pri nia ideo, 

Esperanto, sed pri afero vulgare komerca, Esparto, kaj car gi estas «cosa de España» 
mi pensis ke povas esti por vi interese iom legi pri gi verkita de samideano kiu elko-
nas la aferou kaj gian ekspluatadon. 

Nu, Esparto estas herba kreskajo, nomita botanike J,1acrochloa, aü Stipa Tena• 
cissima. La Araboj nomas, gin Alja, vorto kiu rememorigas la hispanan Alfalfa 
per kiu ni nomas Lucernan Trifolion (Medicago Sativa). En Eüropo esparto kreskas 
nur en Hispanujo, kaj el tiu !ando nur en la suda regiono, precipe en la provincoj 
Murcia, Granada, Almeria, Albacete kaj Jaen. Ankaú en Afriko gi kreskas en la tuta 
norda parto de Maroko gis Egiptujo, sed kiel komercajo gi estas konata sole en 
Algerujo, Tripolujo kaj iom en Tunisujo. La gnpnineo pritraktita kreskas sur mon-
taj landoj kies tero estas iom kalka kaj fera. Gi estas nekulturata kreskajo kaj la 
bienhavantoj en nia landa preskaü ciuj malzorgas pri gia konservado spite la tre 
efektiva valoro kiun gi posedas. Pro tio, precipe, la rikolto malkreskas jaron post 
jaro; kredeble por klarigi kaj pardonigi tiun nezorgon la terlaboristoj <liras ke «ne estas 
eble» semi espartan; sed tio estas tute nevera. Sendube la semo estas tre malgrandeta 
kaj malfaci\e kolektebla, kaj gi donas rikolton nur post deko da jaroj, tia\ ke la pe-
nado semi sajnas vana. Precize car esparto kreskas en teroj malricaj, sekaj kaj ston-
plenaj gi meritas multe pli da estimo. Sed tio ci ankaú estas «cosa de España». 

Felice, gi estas forta, sana kreskajo kiu rezistas ekstremajn gradojn da varmeco 
kaj da malvarmeco. Aliamaniere gi estus malaperinta en Hispanujo antaü centjaroj. 
Certe estas ke esparto kreskadas (car oni lasas gin kreski), sur teroj kiuj estas kapa-
blaj produkti pli valorajn rikoltojn. Tamen pro la multegaj, kejmaj uzoj kiujn la 
kamparanoj faras de esparto gia efektiva valoro estas por i!i ma\faci\e kalkuleb1a 
kompare kun aliaj rikoltoj vendotaj por mono. 

En kelkaj regionoj oni ne rikoltas la espartan tie kreskantan aií nur la kvanton 
kiun la laboristoj bezonas por siaj hejmaj aferoj. Malgrau tio, mi kalkulas ke la ciu-
jara kolekto de esparto en nia \ando sumas r 50 milionoj da kilogramoj, kies valoro 
en vendeja estas, proksimume, 16 mi!ionoj da pesetoj ( aú frankoj.) El tiu grava sumo 
kvar kvinonoj konsistas el salajroj, transportaj elspezoj, k. t. p., nur kvinono estas 
profito por la bienhavantoj-(kiuj nenion elspezas). 

Esparto kreskas sur la stepoj dissemita laú aroj, nomitaj hispane <atochas»; ciu 
<atocha» ,kreskas iom aparta de la aliaj, kaj konsistas el unu sola planto aú fasko da 
plantoj. Gi atingas altecon de unu metro, sed pli ofte la bledoj mezuras nur duon-
metron, kaj 1a floranta trunko, au kano, pavas esti alta je du aü tri metroj. La matu-
raj, sekaj, bledoj estas tute rondaj, glataj, neartikitaj kaj tre fortaj. Ili estas flekseblaj 
kiel fadeno, sed neniel streéeb\aj au rompeblaj per la neproktektita mano. Tiuj ecoj 
donas al esparto gian rimarkindan valoran en la Industrio. Kuiríta kaj kombita (kiel 
oni laboras ankaú kanabon, Jinon k. c.), esparto estas spinita, teksita kaj plektita por 
fabriki snurojn, matojn, aií korbojn el mil specoj. Ankau ne kuirita, en gia natura 
stato, oni fabrikas el gi similajn aferojn sed el pli maldelikataj kvalitoj. Fine, tiel ge-
neral kaj diversa estas en tiu ci regiono la ciutaga uzado de esparto ke mi nur pavas 
kompari gin al la Kokusarboj en Koralaj lnsuloj, kies enlogantoj cerpas el tiu bonfara 
kreskajo mangon, trinkon, veston kaj doman. 

Spite tiom da alfarajoj donitaj al esparto en nía !ando restas éiam sieperavit, kal-
kulebla kiel unu triono da la ciujara rikolto. Tio ci estas proksimume 50.000 tunoj 
(po I.000 kiloj) kiuj estas konstante elportataj Anglujon, aü pli guste Skotlandon, 
car Anglujo mem konsumas nur malgrandan proporcion de la hispana rikolto. La 
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Angloj de kvardek jaroj, utiligas esparton, kiel cifonajojn, por la fabrikado de papero, 
kaj estas kurioze ke neniu alia fremda !ando sciis eltiri profitcn el fibro kiu tiel bone 
tailgas por tiu industrio. Kredeble tiu fakto estas klarigebla, sed la kaüzoj estas 
multaj kaj mi ne povas nun pritrakti ilín car tiel mia artikoleto farigus tro longa 
kaj Iaciga. Suficu diri ke Grand-Britujo acetas al ni ciujare 50 milionoj de kilogra-
moj da esparto, kaj por ili pagas al ni kvin milionojn da frankoj. Antai:í tridek jaroj, 
lai:í mia memoro, esparto havis en Grand-Britujo trioblan prezon, sed pro diversaj 
cirkonstancoj, precipe la konkurenco de lignopasto, ni iom post iom devigis akcepti 
prezojn•ciam malpli altajn. 

En Nord-Afriko ekzistas vera «oceano» da esparto, sed kvankam el tiu mond-
parto estas forsendita tri-kvar fojojn pli ol el Hispanujo, oni povas diri ke nur la 
bordero estas tusita. Kiam la prezo en Anglujo plialtigos kaj la facilajoj por trans-
portado pligrandigos la tiea komerco nepre kreskos multe. Afrika esparto estas pli 
Iignema ol la hispana; tia! gi enhavas malpli da fibro utiligebla, sed la elspezoj necesaj 
por pretigi gin por paperfabrikado estas multe malpli ol en Hispanujo. Tia!, gi faras 
al nia esparto, same kiel lignapasto, fortan konkurencon en fremdaj vendejoj. 

Pensu la leganto ke esparto estas nur ero sensignifa, preskai:í nekonata kaj tute 
nezorgata, el nia nacia rieeco kaj ke spite tio eio ni eerpis el gi dum la lastaj dudek 
jaroj pli ol cent milionoj da frankoj, kaj li konvinkigos ke Hispanujo estas,aií. devas 
esti, unu el la plej ricaj nacioj en Eií.ropo. Felice Dio zorgas pri ni. Ni d6nu dankon 
al Li. 

N. MACLEAN. 

Moralaj aforismos de Seneka 
Tradukis Pérez Alcorta. 

I. En la malbono nur povas esti unu bono; la honto esti gin farinta. 
2. Suficus, kiel rimedo, esti plibonaj ol la malbonaj. 
3. Ne estas tre granda la animo de tiu, al kiu placas la teraj aferoj. 
4. Ni penu forgesi tion, kio alportita al la memoro malgajigas nin. 
5. Necesaj estas novaj favoroj de la sorto por konservi la felicon. 
6. Estas dolore, ke ni komencas la vivon, kiam ni mortas. 
7. Facile oni akiras tion, kio estas sufica por vivi. 
8. La spertado estas necesa por scii io ajn. 
9. La kurago ambicias ciam la dangerojn. 

10. ~algranda ilaro suficas por bone vívi. 
I I. Ciuj samopinias kontraií. la malbonfarado. 
12. Por virino, kiu estas malbela, estas argumento sin nomi casta. 
13. Neniu estas tiel humila, ke li ne havas povo por fari al iu malutilon. 
14. Virta pruvo estas, malplaci al la malbonuloj. 
15. Tro frue mortas la horno, por ke li povu koni la nemorteblajn aferojn. 

* * * 
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SECCIÓN GRAMATICAL 
M. M.-No exagere V. su preocupación; claro está que de algunos de esos 

compuestcs de preposición y raíz verbal podrá V. encontrar el equivalente exacto 
castellano, pero no de todos. lri=ir; eniri=ir dentro, entrar; eliri=ir fuera, salir; 
pero para expresar esas ideas compuestas ir dentro, ir juera, tenemos en castellano 
voces especiales, entrar, salir, lo que no ocurre, en general, para todos los demás 
compuestos que se pueden formar en Esperanto. Tomemos,- por ejemplo; la raíz 
glu'=pegar, y traduzcamos las oraciones pega esto d la pa,ed, pega esto sobre la tapa 
def libro, pega estos dos trozos de madera. El verbo en castellano no varía, y bieu 
podíamos traducirlo al Esperanto por glui en las tres frases, como V. propone; pero 
¿por qué no usar de las preposiciones que anticipan con su sentido la idea que luego 
ha de expresarse? Usemos, 1;mes, en aquellas tres oraciones los verbos alglui, surglui 
y kunglzti, sin que esté sujeto á desfavorable crítica el uso sencillo de la raíz glu'. 

H. D.-111i desegnis la arbon grandan=he dibujado el árbol grande, el más 
grande; grandan en esa frase concierta en caso con el substantivo, determinando 
por su magnitud el árbol que yo he dibujado, el grande y no otro. 111i desegnis la 
arbon granda, expresa que en el dibujo le he dado al árbol grandes proporciones. 
-No le puedo dar regla fija para interpretar el sentido que dan á la frase esos adje-
tivos en nominativo que acompañan á un substantivo en acusativo, pues dependen del 
verbo; compare V. las siguientes frases y V. verá que, sin regla alguna, se compren-
de en seguida el concepto que expresan: 

Jlrfi jugis tiun éi homon senkulpan.-111i jztgis tiun éi homon senkztlpa. 
Jlrfi trovis vian ajablan postkarton.-Mi trovis vian postkarton aj abla 
111i nomis mian filan Adoljon.-Mi nomis mian filan Adolfo. 
Vea V. ahora los siguientes frases: 
La Kutimo jaris lin indiferenta.-(Zamenhof.-Hamleto. V. l.) 
Kion vi intencas nun fari por vin montri inda fllo.l--(Zam.-Hamlcto. IV. 7.) 
Como la mayor parte de las consultas recibidas se refieren al acusativo en sus di-

ferentes clases, basta con lo apuntado para contestar á su pregunta, pues en el nú-
mero próximo dedicaremos la «Sección Gramatical» al estudio completo del acusati-
vo, y hablaremos con más extensión del acusativo de claridad. 

HISPANO. 

Kuriozajoj 
LA SUNO HISPANA KAJ LA ANGLA PLUVO 

El kurioza statistiko, kiun publikigas pariza gazeto ni elcerpas la jenajn kurioz-
notojn. 

La lando plej sunita de Europa estas Hispanujo, kie oni kalkulas cirkaüe 3.000 
horojn jare je hela suno. 

ltalujo havas cirkaüe 2.300; Francujo, 2.200; Germanujo, r.700 kaj Anglujo nur 
1.400, tio estas, la duonon de Hispanujo. 

Kontraiíe, Anglujo estas unuavice koncerne la pluvo, car sur Skotujo oni kalkulas 
altecon da akvo je 8.890 milimetroj; Londono havas cent-sepdek-ok pluvajn tagojn 
are; sur la plej malsekaj regionoj el Germanujo oni kalkulas ne pli o! 1.290 milime-
roj da akvo. 
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Noticias del extranjero 
Alemania.-La Ií.varo por la Kvara, constituído como dijimos en el número an-

terior, ha empezado con éxito sus trabajos. La fecha del Congreso es del 16 al 22 
de Agosto. Como población esperantista se ha elegido «Weisser Kirsch:. (Ciervo 
blanco), pueblecillo encantador, próximo á Dresden y conocido en todo el mundo 
como excelente sanatorio. La conquista esperantista de la población ha empezado, 
El I I de Noviembre se celebró la primera reunión preparatoria de la Sociedad de 
Dresden «Esperanto». El presidente de la misma y kvarano Dro. Schramm dió una 
conferencia sobre los trabajos efectuados y pendientes de realización. Asistieron mu-
chísimas personas influyentes de la población y el Municipio prometió ayudar eficaz-
mente al Congreso. Veinte policías y también comerciantes y fondistas asisten á los 
cursos organizados por la sociedad citada. Puede, pues, asegurarse que Dresden se 
prepara dignamente para festejar y atender á los congresistas. La propaganda conti-
núa en todo el imperio y se han fundado grupos en Bonna, Rh., Danzig, Erfurt, Ko-
nigsberg, Reval y Zittan. 

lnglaterra.-Contando los grupos últimamente fundados en Halifax, Hawich 
High, Wycombe, Middlesbrough, Stockton, Exworth y el segundo grupo de Nor-
wich, los afiliados á la British Esperanto Association dan un total de 98. 

Para demostrar la laboriosidad de nuestros compañeros ingleses baste decir que 
durante los meses de octubre y noviembre han dado en todo el Reino Unido más de 
cuarenta conferencias. 

Bélgica.-Entre los trabajos de propaganda celebrados útlimamente, :::on de no-
tar las conferencias del teniente Cardinal en la Sociedad Esperantista de Bruselas, del 
profesor Frans Swagers en la Universidad popular, del comandante Lemaire en la 
Escuela Superior de Industrias de Charleroi, del Sr. Blanjan en Lacken y del aboga-
do Sr. Joh. Jongen en Lieja, Se han fundado grupos en Charleroi, Boom y un segun-
do en Namur. 

Portugal.-En el mes de Noviembre se fundó el primer grupo esperantista de 
Portugal en Porto con el nombre de Porta Grupo Esperantista (Largo do Laranjal 
r. Porto.) 

Estados Unidos.-El muchísimo trabajo que hasta hoy pesaba sobre The Ameri-
can Esperanto Association para facilitar informes y vender libros, hizo pensar en la 
necesidad de que los grupos de los diversos estados se federasen por secciones. Illi-
nois ha dado el ejemplo fundando la Illinois Asocio Esperantista el pasado Julio; todos 
los grupos del estado se han adherido, y se estudia la fundación de sociedades aná-
logas en los demás estados. Se han organizado los siguientes grupos: de la Universi-
dad de Pensylvania, Indianapolis Esperanto Society, Wáshington Esperanto Society, 
y Non nobis solum Esperanto, en Evansville, III. 

De todas partes.-La Revista Teosofista de San Petersburgo publica una sección 
esperantista bajo la dirección del profesor de Esperanto E. V. Radvan-Ripinski.-En. 
Parana (Brasil) se ha fundado un grupo,-Se ha abierto una oficina informadora en 
Fiume (Hungría) vía della Riva, 2, dirigida por el Sr. Rudolfo Gilic.-En la India 
han fundado grupos en Bomba y, Agra, Rawalpindi, Surat, Broach y Lamnagar.-Re-
cibimos de Francia numerosas noticias que manifiestan el fervor con que nuestros 
vecinos prosiguen sus trabajos de propaganda; cursos, conferencias, artículos perio-
dísticos, todos los medios son empleados para llevar el Esperanto al más pequeño 
rincón de la República. 
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Sciigoj 
EL HISPANUJO 

A la serio da novaj komitatoj elekti-
taj por 1908 de la hispanaj esperantistaj 
grupoj, kiun ni presigis en la januara nu-
mero, ni aldonas la jenajn: 

DE ESPAÑA 
A la serie de nuevas juntas directivas 

elegidas en los grupos españoles para 
1908 y que insertamos en el número de 
Enero, añadimos las siguientes: 

Cartagena.-Presidentes Honorarios: Doctor Zamenhof, D. Ricardo Codorníu y 
D. José Carlos-Roca.-Presidente: D. Luis Calandre Lizana. -Vicepresidente: Don 
J. José Palacios.-Secretario: D. Andrés Rosique.-Vicesecretario: D. Juan Antón Cá-
novas.-Tesorero: D. Jerónimo Martínez.-Contador: D. Ernesto Vicente,-Bibliote-
cario: D. Eleusipo G. Castro. 

Santurce Antiguo (Vizcaya).-Presidente: D. Guillermo de Gorostiza.-Vicepre-
sidente: D. Tomás Guillén.-Cajero: D. Manuel Mas.-Secretario: D. Ramón A. Ber-
donces.-Vocales: D. Juan José Mendizábal y D. Jaime San Martín. 

Villacarrillo (Jaén).-Presidente: D. Crescencio Gutiérrez Zapico.-Secretario: 
D. Laureano Muñoz Escobar.-Depositario-Contador: D.ª Virginia del Barrio de Gu-
tiérrez.-Vocales: D.ª Enriqueta Fernandez de Muñoz, Srta. Amelía Zapico Díez, 
D.ª Dolores Mercado de Setiey, D.ª Ramona Giménez de Romero, D. Pedro Setiey 
Medina, D. Pedro Romero Cantero, D. Leopoldo del Prado Benavides, D. Benito 
Mármol Garvín y D. Lnis Gutiérrez del Barrio. 

Barcelona.-(Grupo «Paco kaj amo» ).-Presidente: D. Juan Bausells.-Vicepre-
sidente: D. Evaristo Brunet.-Secretario: D. Antonio Samper.-Vicesecretario: Don 
Francisco Isern.- Cajero: D. José Nován.-Contador: D. Pedro Ginabreda.-Biblio-
tecario: D. Jesé Garbayo.-Recaudadores: D. Enrique Sanges y D. Jaime Montfort. 

Ferrol.-Presidente: D. Javier Casares.-Vocal: D. Saturnino Montalbo.-Secre-
tario: D. Emilio Bidegain. 

Tiu ci lasta grupo estis fondata la 
25an de Januaro. 

El la paroladoj faritaj de niaj senlacaj 
propagandistoj dum la lasta monato, ni 
citas plezure tiun de S.r0 Juan B. de Mi-
guel Puig faritan ce la Barcelona Societo 
de Amikoj de la Instruado en la solena 
malferma kunsido okazinta la 19an de 
Januaro. Laií. niaj sciigantoj tiu parolado 
estis vere elokventa kaj sprita. Esperanto 
estis per gi prezentata al multenombra 
aüdantaro, en kiu ne mankis belaj viri-
noj, kaj certe multaj novaj samideanoj 
estis varbataj. Ni gratulas S.r0 n de Miguel 
kaj multe bedaií.ras ne esti aplaüdintaj 
lian majstran verkon. 

Este último grupo se ha fundado el 
25 de Enero. 

Entre las conferencias dadas por 
nuestros incansables propagandistas du-
rante el mes último, citamos con gusto la 
de D. Juan B. de Miguel Puig dada en la 
Sociedad Barcelonesa de Amigos de la 
Instrucción en la solemne sesión inaugu-
ral celebrada el 19 de Enero. Según 
nuestros informados, esta conferencia fué 
verdaderamente elocuente é ingeniosa. 
El Esperanto fué en ellas presentado al 
numeroso auditorio, en el que no falta-
ban hermosas damas, y ·con seguridad se 
reclutaron muchos nuevos adeptos. Nos-
otros felicitamos al Sr. de Miquel y sen-
timos muchísimo no haber aplaudido su 
magistral trabajo. 
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La respektinda prezidanto de Hispa-

na Societo, S.r0 Román Ayza, malfermis 
kurson nur por virinoj ce la Institufio 
por la virina instruado en Valencia. Ce-
estas tridek lernantinoj diversagaj, kiuj 
plej entuziasme entreprenis la laboran. 
Ni deziras al tiu ci kurso, la unua tiaspe-
ca malfermita en nia !ando, tiel bonan 
finon kiel komenco. 

La ciusemajna revuo ílustrita eldonita 
en Barcelona Orbi ... komencis publikigi 
esperantan tradukon de «La Patrino», de 
S.ro Santiago Rusiñol, verkisto tiel konata 
kaj satata de la hispana publiko. La tra-
duko estas korektege farita de nia bone-
ga amiko S.r0 Alfonso Sabadell, prezi-
danto de la Barcelona Grupo. Ni reko-
mendas la legadon de tiu verko. 

En generala kunsido, la Hispana So-
cieto p. p. Esperanto elektis la jenan 
direktan komitaton: 

El respetable presidente de la Socie-
dad Española D. Román A yza ha empe-
zado un curso sólo para señoras en la 
Institución para la Enseñanza de la mu-
jer en Valencia. Asisten treinta alumnas, 
que han emprendido el trabajo con el 
mayor entusiasmo. Deseamos á este cur-
so, el primero de su clase abierto en 
nuestro país, tan buen fin como principio. 

La revista semanal ilustrada, editada 
en Barcelona, Orbi ... , ha empezado á pu-
blicar una traducción esperanta de «La 
Mare», de D. Santiago Rusiñol, escritor 
tan conocido y apreciado del público es-
pañol. La traducción ha sido hecha con 
gran corrección por nuestro buen amigo 
D. Alfonso Sabadell, presidente del gru-
po de Barcelona. Recomendamos la lec• 
tura de esta obra. 

En junta general, la Sociedad Espa-
ñola para la propagación del Esperanto 
ha elegido la siguiente junta directiva: 

Presidentes Honorarios; Doctor L. L. Zamenhof y D. Ricardo Codorníu.-Presi-
dente efectivo: D. Román Ayza.-Vicepresidentes: D. Vicente Inglada y D. Antonio 
L. Villanueva.-Secretario Honorario: P. Antonio Guinart.-Secretario efectivo: 
D. Rafael Duyos.-Cajero: D. Emilio Fabre.-Vocales: D. Augusto Jiménez Loira, 
D. l\lanuel Monteagudo, D. Manuel Bcnavente, D. Santiago García Oltra, D. Andrés 
Piñó y D. Vicente Marzal. 

Novaj gazetoj 
La apero de nova hispana esperantista gazcto korgojigis nin, car estas la plej 

bona pruvo pri la antaüenirado de nia afero ce niaj gefratoj. Stelo Kataluna brilas 
de nun en la esperantista cielo per propra Jumo. Bonvenata estul 

Ni dankas sincere la amajn vortojn senditajn al LA SuNo HrsPANA kaj car nova 
batalanto petas lokon por montri sian fidon kaj kuragon, noble kaj sincere, kun mal-
ferrnitaj brakoj, ni akceptas !in en niaj vicoj. 

* * * 
La Algeria lnformilo, 8, rue d'Isly, Alger; sesmonata abono, 3'50 frankoj, jar-

abono, 6 frankoj; aperas ciujaiíde. 
Stelo Kataluna, rambla de San Isidro, 30, Igualada (Barcelona, España). Jarabo-

no: en eksterhispanaj landoj, unu jaro, 3 frankoj; unu numero, 0'30 frankoj; en His-
panujo, unu jaro, 2'50 pesetoj; unu numero, 0'25 pesetoj. 

Tietmonda Espero, Paradís, 12, pral., Barcelona. Jarabono: 3 frankoj. Unu nume-
ro: 0'35 frankoj. 

Al cíuj ni deziras sukcesplenan vivadon. 
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Bibliografio 
Por la muzikamantoj.-Ne nur Iiteraturajn verkojn sed ankau muzikajn ni rice-

vas preskau éiutage. Estas eldonitaj la jenaj: Birdoj jor/lugu!, valso el Guido Gezelle, 
tradukita de Seynaeve, muziko de J osée Guivy; prezo: 1 '60 frankoj; aéetebla en la 
Presa Esperantista Societo, 33, rue Lacépede, París.-Himno, kanto esperantista, 
dediéita al D.r0 Noel, poezio de Dombrovski, muziko de Josée Guivy; prezo: 1'25 
frankoj; acetebla en la Presa Esperantista Societo.-La Caja l11igranto, kanto, poezio 
de L. Zarnenhoj, kun angla traduko, muziko de Charles B. Mabon; prezo: 0'60 fran-
koj; aéetebla ée S ro C. B. Mabon, 144, Berkeley Street, Glasgow.-Esperanto 111arsch 
de Aug. Etlinger,, prezo nemontrita, aéetebla ée S.r0 Peder Friis, Frederiksborggade, 
14, Kjobenhavn. 

Esperanta-Germana frazlibro de la éiutaga vivo, Jau R. Antón, prilaboris J. Borel, 
-Esperanto Verlag Moller kaj Borel, Prinzenstrasse, 95, Berlin. Prezo: 0'40 markoj. 

Utilega libro por ke niaj germanaj samideanoj kutimigu al flua párolado de nia 
helpa lingvo; ankau gi estas tre praktika por negermanoj. 

La éiekonata Tufo de E. Cefeé jam aperis tradukita en dana lingvo. Aéeteblaj ce 
la Internada Propagandejo Esperantista, Merton Abbey, London. 

Les Prejugés contre l' Esperanto. -Réponse á La Sotisse Espérantiste de Felicien 
de l\Jenil. París, Bernard Grasset, éditeur, rue Gay-Lussac, 49. 

Gi sukcese celas respondi la kontrauesperantan brosuron La Sotisse Espérantiste 
de S.ro Gaubert; niaj propagandistoj devas gin legi, car oni pavas renkonti alian 
S.ron Gaubert kaj bezoni bonan armilon por la batalo. 

Unua legolibro, gradigitaj legafoj kun frazlibro kaj modeloj de leteroj, de dok-
toro Kabe, Esperanto Verlag Moller kaj Borel, Prinzenstrasse, 95, Berlín. Prezo, 
1'50 markoj. 

lnternacia Krestomatio, elektis kaj tradukis Kabe.-Librejo M. Arct, Warszawa: 
Polujo. 

Nía nelacebla samcelano D.r° Kabe nun aperigis du novajn verkojn, la du supre-
nomitajn. UuNa legolibro estos utilega por komencantoj, sed ankau gin plezure legos 
éiuj esperantistoj. lnternacia Krestomatio enhavas legindajn tradukajojn: éapitron el 
I ri musketeroj de Dumas; alian el Quo vadis? de Sienkiewicz; Boléjo de Gorkij; 
Nenjam pltt de M. Serao kaj aliaj. 

Cu estas necese paroli pri la korekteco kaj la stilo, dirinte la nomon de la tra-
dukinto? 

Esperanto l11anuel, cours pratique et complet en 15 Iec;;ons par Gabriel Chavet, 
secrétaire honoraire du G. E. de Paris. secretaire de I'Office Central Esperantiste, 
professeur diplomé d'Esperanto, et Georges Warnier, lauréat du Groupe Esperan-
tiste de Paris, profcsseur diplomé d'Esperanto.-z.e édition revue et corrigée. ·-
Librairie de !'Esperanto, 15, rue Montmartre, Paris.-Prezo: 1 franko. 

La bona akcepto atingita de la unua eldono de tiu éi esperanta Iernolibro, pri kiu 
ni laude parolis antau nemulte, okazigis la rapidon elvendigon. Nun, zorge korektita, 
aperas la dua eldono kaj al gi ni dcziras mallongan restadon en la librovendejoj. Al 
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S.roi Chavet kaj Warnier, niaj karegaj kaj respektindaj amikoj, ni tutkore gratulas 
pro tia sukceso, kiun ni jam antaüdiris. 

Les Nouvelles Langues Internacionales, suite á l'Histoire de la Langue Univer-
selle, par L. Conturat, docteur en lettres et L Lean, docteures sciences, trésorier et 
secrétaire général de la Délégation pour l'adoption d'une langue auxiliaire interna-
tionale.-Acetebla ce S.ro L. Couturat, 7, rue Pierre-Nicole, Paris. Prezo: 2'50 fr. 

En tiu éi verko, daurigo, kiel montras la titolo, de la «Histoire de la Langue 
Universelle», S.r 0 i Couturat kaj Lean raportas ia plej novajn elpensitajn internaciajn 
lingvojn. 

La ombro 
(MIRRAKONTO DE ANDERSEN) 

El cDua libro de l' lingvo jnternacia.i-

(Daurigo.) 

«Jes, mi tiel ankau pensis», diris la 
eleganta horno, «ke vi mio ne rekonos! 
Mi farigis tro korpa, mi !itere ricevis 
viandon kaj ostojn. Ni kredeble neniam 
pensis, ,kc vi vidos min iam en tia bona 
fartol Cu vi ne rekonas vian malnovan 
ombron? Jes, vi certe ne kredis, ke mi 
iam ankoraií revenos. Mi havis feliéon de 
l'tago, kiam mi estis ée vi la lastan fojon; 
mi ciuflanke farigis tre bonhava. Se mi 
volas min e!aéeti el mia servado, mi estas 
sufice rica por tio ci!> Kaj Ji eksonigis 
tutan ligajon da multekostaj sigeliloj, 
kiuj pendis apud lía horlogo, kaj metis 
sían manon en la dikan oran cenon, kiun 
Ji portis cirkaií la kolo. Sur eiuj fingroj 
brilis ringoj kun diamantoj, kiuj ciuj estis 
veraj. 

«Ne, mí ne pavas ankoraií retrovi 
miajn sentojn!> cliris la instruitulo «kiel 
tio ci estas ebla!> 

«Io ordinara tío éi efektive ne estas!» 
diris la ombro, sed vi ja mcm ankaü ne 
apartenas al la homoj ordinaraj, kaj mi 
kiel vi scias, de mia infaneco ciam iris laií 
viaj piedosignoj. Tuj, kiam mi trovis, ke 
mi estas sufiee matura, por min rnem tra-
bati tra I' mondo, mi komcncis proprau 
vojon. Mi min trovas en la plej brila si-

la sombra 
(CUENTO MARAVILLOSO DE ANDI,,RSEN) 

Del 2? libro de la lengua internacional. 

( Continuación.) 

«¡Sí, yo también he pensado -dijo el 
elegante-que no me reconoceríais! Me 
he hecho demasiado corpulento, yo he re-
cibido literalmente carne y huesos. ¡Es de 
creer que nunca pensaríais qne me ve-
ríais alguna vez en tan buena salud! 
¿Acaso no reconocéis á vuestra antigua 
sombra? Sí, ciertamente no creíais que yo 
volvería aún alguna vez. Yo he tenido la 
felicidad desde el día en que yo estaba 
junto á vos la última vez; yo por todos 
lados me hice rico propietario. ¡Si yo 
quiero redimirme de mi servicio, soy 
bastante rico para eso!»-E hizosonar to-
da la sarta de cuños que pendían de su 
reloj, y llevó la mano á la rica cadena de 
oro que llevaba alrededor del cuello. 
En todos los dedos brillaban sortjas con 
diamantes que eran todos buenosi 

«No, yo no puedo todavía recobrar 
mis sentidos-dijo el sabio;--¿córno es 
esto posible?» 

«Esto, efectivamente, no es ordina-
rio-dijo la sombra;-pero vos mismo, 
en verdad, tampoco pertenecéis á los 
hombres ordinarios, y vos y yo sabemos 
que en mi infancia siempre anduve por 
sus huellas. En cuanto encontré que era 
bastante maduro para manejarme por el 
mundo, dí principio á mi propia ruta. Me 
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tuacio, sed nun venis al mi la dezirego 
vidi vin ankoraü unu fojon antaü via 
morto, car morti iam vi ja <levas. Ankaü 
tiujn ci landojn mi volis vidi ankoraü unu 
fojon, car oni ja ciam amas sian patrujon. 
Mi scias, ke vi ricevis alian ombron; cu 
mi <levas al gi au al vi ion pagi? Estu tiel 
bona kaj diru al mi'.> 

«Ha, gi ,estas efektive vi!> diris la ins-
truitulo. cGi ja estas multege mirinda! 
Neniam mi kredus, ke al iu lía malnova 
ombro povus reveni estante horno!> 

«Diru al mi, kiom mi <levas pagi!» 
diris la ombro, «car mi ne volus resti 
suldanto de iu». 

«Kiel vi povas tiel paroli> diris la ins• 
truitulo, .cde ia suldo tie ci ne povas ja 
tute esti parola. Uzu vian liberan kiel 
ciu alia! Mi tre gojas pro via felico! Sidi-
gu vin, malnova amiko, kaj rakontu al 
mi per malmultaj vortoj, kiel tio ci oka-
zis kaj kion vi tie vidis en la varmaj lan-
doj ce la najbaro de kontrau.e!» 

«Jes, tion ci mi al vi rakontos», diris 
la ombro sin sidigante», sed vi <levas al 
mi promesi, ke vi al neniu en tiu ci urbo 
rakontos, ke mi estis via ombro! Mi ín-
tencas francigi, mi povas nutri pli ol unu 
familion!» 

«Ne zorgu!» diris la instruitulo, «mi 
al neniu diros, kiu vi propre estas; prenu 
mian manon! Mi promesas, kaj unu horno 
-unu vorto!» 

«Unu vorto-unu ombro!» diris la 
ombro, car tiel Ji ja devis paroli. 

Cetere estis efektive mirínde, kiel 
tute Ji estis horno. Lia nigra vesto estis 
el la plej kara stofo, al tio ci li portis ele-
gantajn botojn kaj capelon, kiu povis esti 
kunpremata, tiel ke oni povis vidi nur la 
tegmenteton kaj la randojn, ne parolante 
jam pri la jam konataj sigeliloj, ora ceno 
kaj ringoj kun diamantoj. Jes, la ombro 
estis tre bone vestita, kaj tio ci plej certe 
faris !in horno. 

•Nun mi rakontos!> diris la ombro, 
kaj ce tio ci li metis siajn piedojn kun la 
elegantaj botoj forte premante sur la 

'encuentro en la situación más brillante. 
Pero ahora vínome el anhelo de veros 
otra vez antes de vuestra muerte, porque 
realmente alguna vez habéis de morir. 
También quise ver otra vez estos países, 
porque en verdad siempre se ama á la 
patria. Sé que recibisteis otra sombra; 
¿debo yo abonar algo á vos ó á ella? Sed 
tan bueno que lo digáis.> 

«Efectivamente, tú eres ella-dijo el 
sabio.-Esto esmuy digno de admiración. 
Jamás hubiese creído que á alguien podía 
volverle la antigua sombra siendo hom-
bre.» 

«Decidme: ¿cuánto he de pagar?-di-
jo la sombra,-pues no quisiera quedar 
deudor de nadie.» 

«¿Cómo puedes hablar así?-dijo el 
sabio;-aquí no se hable ya más de deu-
da alguna. Goza de libertad como cual-
quier otro. Me alegro mucho de tu feli-
cidad. Siéntate, antiguo amigo, y cuénta-
me en pocas palabras cómo sucedió esto, 
y qué es lo que viste en los países cálidos 
en casa del vecino de enfrente.» 

«Sí, yo os lo contaré-dijo la sombra 
sentándose!-pero debéis prometerme 
que á nadie contaréis en esta ciudad que 
yo he sido vuestra sombra. Pienso casar-
me; yo puedo mantener más de una 
familia.,> 

«No te preocupes-dijo el sabio,-yo 
á nadie diré quién eres propiamente. ¡To-
mad mi mano! Yo lo prometo, y un hom-
bre-una palabra.> 

«U na palabra-una sombra»-dijo la 
sombra,--pues en realidad debía hablar 
así. 

Por lo demás, era efectivamente de 
admirar como él era todo un hombre. Su 
traje negro era de la tela más cara; á to-
do esto, él llevaba elegantes botas y un 
sombrero que podía comprimirse, de mo-
do que no se viese más que la tapa y el 
ala, sin hablar de los ya conocidos col-
gantes, de la cadena de oro y de las sor-
tijas con diamantes. Sí, la sombra estaba 
muy bien vestida, y esto con más certeza 
lo hacía hombre. 

«Ahora voy á contar-dijo la som-
bra,-y en eso colocó sus pies en las ele-
gantes botas, pisando con fuerza sobre la 



ESPERANTISTA GAZETO 29 
novan ombron, kiu kusis kiel hundo an-
taií la piedoj de l'instruitulo; li faris tion 
ci pro fiereco, aií eble li volis ligi gin al 
si. La kusanta ombro tamen sin tenis si-
lente kaj trankvile por povi bone aiís-
kulti: gi kredeble ankaií volis scii, kiel gi 
povus sin liberigi kaj farigi propra sin-
joro., 

«Cu vi scias, kiu logis en la do1110 
kontraií mi?», demandis la ombro. «Gi 
estis la plej bela el cio, gi estis la poezio! 
Mi restis tie tri semajnojn, kaj tio éi estas 
tie same, kiel se oni vivus tri mil jarojn 
kaj legus ciujn verkojn poeziajn kaj ins-
truitajn-tion ci mi <liras kaj gi estas 
vera. Mi cion vidis kaj mi éion scias!> 

«La poezio!> ekkriis la instruitulo, 
«jes, jes, gi vivas sensociete en la gran-
daj urboj! La poezio! Jes, mi gin vidis 
unu minuton, sed mi tiam estis ankoraií 
dormanta! Gi staris sur la balkono kaj 
lumis, kiel la Jumo de l'nordo. Rakontu, 
rakontu! Vi estis sur la balkono, vi eniris 
tra la pordo, kaj poste ... » 

«Poste mi estis en la autaiíéambro!» 
daiírigante rakontis la ombro. «Vi ofte 
sidis kaj penis rigardi en la antaiícam-
bron. Tie ci ne estis Jumo, tie éi estis io 
kiel duonlumo; sed granda nombro da 
éambroj tie estis unu post la alia, kaj tra 
iliaj malfermitaj pordoj oni povis ilin vidi 
éiujn. Tie jam estis tre Jume, la grandega 
forto de !'maro de Jumo min certe mor-
tigus, se mi alirus proksime al la fraüli-
no; sed mi estis prudenta, mi ne rapidis, 
kaj tio éi estis bona!» 

L. L. ZAMENHOF. 

( Daurigota.) 

nue-va sombra, echada como un perro á 
los pies del sabio; él lo hizo por orgullo, 
ó tal vez quiso sujetarla á sí. Sin embar-
go, la tendida sombra permaneció silen-
ciosa y tranquila para poder escuchar 
bien. Sin duda ella también quería saber 
cómo podría libertarse y hacerse propio 
señor.» 

«¿Sabéis acaso quién vivía en la casa 
de enfrente?-preguntóla sombra.-¡Era 
lo más hermoso de todo, era la poesía! 
Allí permanecí tres semanas, y es lo mis-
mo que si hubiese vivido tres mil años y 
hubiese leído todas las obras poéticas 
é instructivas. Esto digo, y es verdad. 
Todo lo ví y todo lo sé.> 

«¡La poesía!--exclamó el sabio-sí, 
sí; ¡ella vive sin sociedad en medio de las 
grandes ciudades! ¡La poesía! Sí, yo la vi 
durante un minuto, pero entonces yo es• 
taba todavía durmiendo. Ella estaba en 
el balcón y resplandecía como la luz del 
norte. ¡Cuenta, cuenta! Tú estabas en el 
balcón; entraste por la puerta, y des-
pués ... • 

«Después estuve en la antecámara-
contó la sombra continuando.-V os, con 
frecuencia, os sentabais y os esforzabais 
por mirar en la antecámara. Aquí no ha-
bía luz; había algo así como media clari-
dad; mas había allí gran número de ha-
bitaciones, una tras otra, y á través de 
sus puertas abiertas podían verse todas. 
Allí había ya mucha luz; la enorme fuer-
za del mar de luz, con seguridad me hu-
biese hecho perecer si me hubiese apro-
ximado á la joven; pero fuí prudente, no 
me apresuré, y esto fué bueno. 

L. L. ZAMENHOF, 

(Se continuará,) 

Spritajoj 
Glora kantisto estis grave malsan1. Kiam nur restis al Ji malmultaj minutoj da 

travivo, mm el liaj amikoj vizitis lin kaj demandis ]in kiel li fartas. 
-Tre bone, kara amiko, mi estas tuj kantonta la finan arion, respondis la artista. 

* * * 
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Gedeono plendas pro tio, ke liaj' amikoj prezentas al li por interkonatigo multe 
da personoj. 

Tute indignite Ji ekkrias: 
-Kio plej kolerigas min estas, ke oni ciam prezentas al mi personojn, kiujn mi ne 

konas! 
* * * 

Infana t\ogiko. 
La ins ruisto.-Kiu regis post Alfonso XI? 
La lernanto.-Rego Alfonso XII. 

* * * 
Preterveturanto surmarsas senatentc piedon de bela sinjorino. 

-He, besto! alparolas kolere la virino, cu vi estas blindulo? 
-Pardonu, belulíno! aldiras gcntile la demandito. Vi havas tiel malgrandan piedon 

ke por vidi gin estas necesege mikroskopo! 

* * * 
Aritmetika ekzameno. 
La projesoro.-Du piedveturantoj deiras de vilago kaj suriras saman vojon. La 

unua ekiras je la kvina horo matene kaj marsas kvin kilomelrojn por ciu horo; la 
alía foriras je la sepa horo sed por ciu horo marsas ses kilometrojn. Kie ili renkon-
tigos? , 

La Í¿rnanto. - Ce la unua survoja gastdrinkejo. 

NIAJ FRATAJ VIZITANTOJ 
Ajrika Esjera,disto, 4, rue du Marche, Alg'er, senpage. 
Amerika Esjerantisto, 1239, Michigan Avenue, Chicago, U. S. A. fr. 5'25. 
Antauen Esperanti.rrtoj!!/ Apartado 9<¿7, Lima, Perú, fr. 3. 
Brazita Revuo Esperantista, ruada Assemblea, 46, Rio de Janeiro, Brazilujo, fr. é. 
Bulg,zra EsperanHsto, Administracio de la Bulgara Esperantisto en Sofio Bulgaria, • 1'5c. 
Ceutramerika Esperant1sto, Quezaltenango, Guatemala, fr. 3. 
Casopis éeskycli Esferantistu, Praha II-313 Kariovo Námésti, Bohemujo, Austrujo, fr. 3' 
EÍto EsjeranHsta, aldono del' Echo, \Vilhelmstrasse 29, Berlino, Germa'hujo, senpage. 
Eks_jort-jurnalo Union1) Esperanto-Verlags-Gesellschaft, Frankfurt a :i.t. Germanujo 
Es/>erantisten, 37, Surbrunnsgatan, Stockolrn, Svedujo, fr. 3'50. 
Esperanto, B, rue Bovy-Lysberg, Genevo, Svisujo, fr. 3. 
Espero Katolz'ka, Mr. Peltier, Sainte-Radegonde (Indre, I.oira), Francujo, fr. 5. 
Esjero Pacifista, 26, rue de Chartres, Neuilli-sur-Seine, Francujo, fr. 5. 
Finna Esj;erantlsto, Ilarejo Esperantista, Helsinki, Finnlando, fmk. 3. 
Foto-Rev1to Internacia, 118-bis, rue d' Assas, Parizo, Francujo, fr. 5. 
Germana Es}erantisto, 95, Prinzenstrasse, Berlina, Germanujo, ms. 3. 
llclja Lingvo, F·ino G, l\Ionster, Osterbrogade 54 B, Kopenhago, Danujo, kr, 1 ·2c. 
ldealo, Corso Calatafirni, 495, Palermo, Italujo, fr. 3, 
luternacia Socia Revuo, 45, ruede Saintonge, Paris IIP. l?rancujo, fr. 6. 
Japana Esjerantis 10, 3Come, JurakCo, Kojimaciku, Tokio, Japanujo, fr. 3. 
71t11-a Esjerantisto, 33 rue Lacépéde, Paris 5.ª, Francujo, fr. 2'50. 
La Esjeranta lnstrttisto, 85, Fleet-St,, London, E. C., fr. 2'50. 
La Belga Sonorílo, 53, Ten Eosch, Bruxelles, Belgujo, fr. 6. 
La Verda Standardo, 1\ir Marich. Agoston, Ülloi-Ut 59, Budapest, IX, Hungría, Austrujo: k, 4, 
La Saksa Esjerautisto, S-ro Fritz Stephan, en Lcipzig (Germanujo), fr. 1. 

La Pioniro, Champion-Reef, Mysore State, South Injia, Angla, fr. 5. 
Lingvo Intcr1wcia, 33, rue Lacépéde, Paris, V-e, Francujo, fr. 7,50. 
La Revuo, 79, Bd St Germain Parizo, Francujo, fr. 7. 
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L' Espérantiste, 4, rue du Gril, Louviers, Eure, Francujo, fr •. 4. 
Lumo, bulgara•esperanto, S-ro Nenkov, rue Gorska, 2299, Tirnovo, Bulgarujo, fr. 2. 
Poltt .Esjeranti"sto, 26, Akademícka, Leopolo, Austrujo, fr. 2'50. 
Rustanda Esferantisto, Bol.Saja PodjaCeskaja, 24, St. Petersbourg, Rusujo, fr. 7'50. 
Svisa Espero, 6, rue du Vieux Collége, Genéve, Svisujo, fr. :3'50. 
'ira la Mondo (multilustrita), 15 boulevard des Deux Gares, Meudon S. O., Francujo, fr. 8. 
1 he American Esjeranto Journal, boulevard Station, Boston, l\.lass., U. S. A., fr. 5. 
7he Britislz. Esj,erantist, i3, Arundel street, London W. C., Anglujo, fr. 4, 
Verd,, Siclo, 3.ª del Relox, 12, México (Distrito Federal), , peso. 

Tipografía Moderna, á cargo de l\iliguel Gimeno, Avellanas, u-Valencia. 

ANONCOJ 
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S.r 0 :J. 111artínez Aloy, (16, Samaniego, Valencio-Hispamijo) kolektanto de vizit-
kartoj antauaj al la jaro 1830, deziras korespondi kun ciulandaj esperantistoj, kiuj 
povos sendi al Ji ian ekzempleron. Li rekompencos ilin bonege per hispanaj ventumi-
oj aü per fotografaJoj. 

S.rº Carlos Charrier (calle de Zabala, 77, 1\§ontevideo-Uruguay) deziras intersan-
gi postkartojn kun tutmondaj gesamideanoj. Ciam kaj tuj respondos. 

Al la Tutmondaj lnstruistoj. La Instruada Komitato de la Brita :Esperantista 
Asocio, konsiderante, (1-e) ke tre gravan rolon en la disvastigo de nia lingvo devar 
ludi la instruistoj; kaj (2-e) ke grandan profit0n povus efektivigi interrilatigo inte-
diverslandanoj en tiu fako, proponas ke oni organizu, ce la Kvara Kongreso, spes 
cialan kunsidon de tutmondaj generalaj instruistoj (ne nur profesiaj instruistoj, sed 
ankaü neprofesiaj instruistoj de Esperantoj). 

Por tiu celo, ni petas ke ciu, kiu aprobas la proponon, bonvolu tuj sendi al ni la 
sekvantan sciigon:-Nomon, adreson, fakon de instruado, kaj cu li intencas ceesti la 
K varan Kongreson. 

Nia komitato tre volonte entreprenus fari ciujn klopodojn pri la afero; sed ni 
opinias ke, car la Kvara Kongreso okazos en Germanujo, eble la germanaj instruistoj 
preferos preni sur sin la plezuran taskon. Se tiu konkludo estas gusta, ni sendos al 
ilí ciujn ricevitajn nomojn, kaj proponos nian helpon pri la korespondada laboro, se 
la germanaj organizontoj tion bezonos.-Charles E. Cowper, prezidanto de la Ins-
truado Komitato de la B. E. A., 13, Arundel-street, Strand, London, \V. C. 

LA REGENERACION DE ESPAÑA dará un paso de gigante si llega ámanos 
de todos sus hijos la « Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-americana,» editada 
por la casa «Espasa». No hay necesidad de acudir á ningún argumento retórico, ni 
de recurrir á la manoseada lista de superlativos para demostrar la rigurosa exact!tud 
de tan rotunda afirmación. Los «hechos hablan» y no se ocultará á quien vea, lea ú 
oiga cuanto contiene esta obra, pues se trata de un «Diccionario sin precedentes,» 
no ya en la historia de la edición española, sino comparádolo con los diccionarios 
similares, alemanes, americanos, ingleses y franceses La «Enciclopedsa Universal 
Ilustrada Europeo-americana» está cimentada sobre las sólidas bases de los célebres 
diccionarios Meyer, Brockhaus y Herder, universalmente reputados como los más 
completos, concienzudos, documentados, instructivos y convenientemente ilustrados; 
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con tan excelentes elomentos está trazado el plan general de la obra española, y, 
prescindiendo del éxito que han tenido las ediciones tradueidas de dichas obras (la 
versión rusa del Meyer alcanza una «tirada de 30,000 ejemplares), ha presidido á esta 
edición la idea eminentemente patriótica de poner la obra española á un nivel que 
rivalice con las citadas publicaciones, que son la «síntesis de la cultura de un gran 
pueblo» Agencia en Valencia: Cirilo Amorós, 24. 

EN 3 MINUTO] VI POVAS GAJNI 
50 FRANKOJN 

PARTOPRENANTE LA LUDON DE LA LIMERIKO 

LA· SuNo HrsPANA 
Februaro 

Detrancu tiun kuponon 
kaj sendu gin kun 

vía respondo. 

Tiu ludo certe interesos ciujn Esperantistojo, car ili p0vos ricevi monau premion 
da 50 frankoj, kiel rekbmpenco d<:. triminuta pripensado. 

KONDICOJ DE LA LIMERIKO 
I. Aldoni al la jenaj kvar versoj unu verson, kiu rimos kun la unua kaj havos la 

sarnan nombron da silaboj. 
1am, pluv'alparolis venton. 
«Batali mi havas la tenton 
Por jini la vian injluon. » 
La vento respondis sen bruo: . . . .... 

2. Sendi, kun tiu verko: a) sían nomon kaj plenan adreson; b) mandaton aií post-
markojn po fr. 1'25 (1 silingo, I marko, 50 spesdekoj); e) la kuponon kiu estas en la 
angulo de tíu ci teksto al 

LA LIMERIKO, librairie de l' Esperanto, I 5, rue Montmartre, Paris. 
3. Oni devos sendi la verson antaií la fino de Marto. (Se du versoj estas egale 

bonaj, la unue alveninta ricevos la prernion). 
4. La jugistoj.estos S.roi Gabriel Chavet kaj Pujula-Valjes. 
5. La plej bona verso ricevos monan premion da fr. 50 (40 silingoj, 40 markoj, 

20 spesmiloj). 
6. La nomo de la gajninto estos publikigata ciumonate en tiu ci jurnalo. 

JAM ESTAS PRETA POR VENDADO 
LA MORATINA VERKO 

LA JESO DE KNABINOJ 
TRADUKITA DE S.r0 MACLEAN 

Prezo: 50 centimoj. 



So·ciedad Española 
PARA LA PROPAGACION DEL ESPERANTO 

CUOTA ANUAL, UNA PESETA 
PIOANSE INFORM!==S Á LA AOMINISTRA~IÓN DE ESTA REVISTA 

====· C0l,VIITÉ DE PATRON,ATO EN ESPAÑA========= 
Excmo. Sr. Ú. Angel Pulido, Senador del Reino y de la Academia de Medicina. 
Excmo. Sr. D. Luis Moneada, General de División. 
Illmo. Sr. D. Salvador Padilla, Diréctor del Instituto General y Técnico de Orense. 
Excmo. Sr. D. José Enrique Serrano Morales, Gran Cruz de Alfonso XII. 
Sr. D. Román Ayza, Teniente Coronel de Estado Mayor y Doctor en Ciencias. 
Excmo. Sr. Marqués de Villalba de los Llanos y de Azueba. 
Rdmo. P. Manuel Sánchez, Prepósito General de las Escuelas Pías. 

-Sr. D. Juan J. Durán y Loriga, Comandante de Artillería. 
Sr. D. Leonardo To'rres de Quevedo, de la Academia de Ciencias Exactas,•Físicas y 

Naturales. · 
Ulmo. ·sr. D. Ricardo Codorníu, Ingeniero Jefe de Montes. 
Excmo. Sr. D. Juan Bautista Benlloch, Obispe preconizado de Urgel. 
Excmo. Sr. D. Juan La Cierva, ex ministro de Instrucción Pública y actual ministro 

de Gobernación. • 
Excmo. Sr. D. Manúel García tPrieto, ex mi,nistro de Gobernación y de Gracia 'y 

Justici_a. 
Sra. D.ª Emilia Pardo Bazán, presidente de la Sección de Literatura del Ateneo de 

Madrid, .. 

==========):óNSULES ESPERANTISTAS EN ESPAÑA=' ======'=== 
' , 

Murcia.-P. Ricardo Codorníu. Malecón, 
letra C. 

Valencia.'-D. Vicente Marzal. Ribalta, 6. 
Aguilas (Murcia).-D. Normán Maclean. 
Santiago (Galicia).-D. Santiago Carro 

García. Toral, 6. , 
Cast_ellón.-D. Victorino Aparici, Pí y 

Margall, 7, 
Burgos.-D. Teófilo Martínez. Plaza Ma-

yor, 45, pral. _ 
Bilbao.-D ... Gregorio Prados Urquijo. 

Alameda de Mazarredo, I, 3.º 
Coruña.--D .. Romualdo. González. Mari-

na, 25, pral. . 
Cuevas de Ahnudén (Teruel). -:-D. Sera-

fín Villarroya. 
La Guardia (Jaén).-D. Serafín Baudín 

Agüero. Parra, 4. . · 
Carcagente.-D. Domingo Taléns. 

1 

Enguera.-D. Fer:11andÓ Soler Valls. Pla-
za Martín Barrón, II. , 

Simat de Valldigna (Valencia).-D. Julio 
Morató Gil. . 

Sigüenza (Guadalajara). - D. Eduardo 
Cano. San Roque, 24. 

Algeciras (Cádiz).~D. ,Isidoro Moreno. 
Comandancia dJ Carabineros. 

San Fernando (Cádiz).-D. José Garzón 
Ruiz. 

Santa Cruz de Tenerife "(Canarias).-
D. Eladio González Ribero. Jesús Na-
zareno,. 44. • . 

El Royo (Soria).--.D.FlorencioArambilet. 
Barcelona.-D. Alfonso Sabadell. Dipu-

tación, 280. 
San _Sebastián.-D. Julio Garrido. Regi-

mientó Infap,tería Sicilia. 
Tarancón (Cuenca).-D. Julio Larrañaga. 



GRUPOS ESPERANTISTAS 'ESPAÑOLÉS 
Murola.-Presidente, D. Norman Maclean (Aguilas).-Secretario, D. Antonio López Villa· 

nueva (Vergara, 12). -
Val811cla.-Pres. D. Román Ayza (Roteros, 16).-Secret. D. Vicente Marzal (Ribalta, 6). 
Albarr¡icín (Teruel).-Pres, D. José M.ª Lozai:io (PortaLde Molina, zo).-Secret. D. Joaquín 

. Sánchez. - - . , 
. JAanresa.-Pres. D. Miguel Espectante.-Secret. D. Eduardo Segarra (Morne, 10). 
Cardona (Barcelona).-Pres. D. Ramón de Subirá.-Secret. D. juan ~utista Pelayo. 
Tpfade.-Pres. D. Ventura Reyes (Alfonso XIII, 7).-Secret. D. Juan de Ozueta (Academia 

de Infantería). ' 
Se_lsona (L~rida).-Pres. D. Antonio Mayo.-Secret. D. Ramón Gabernet. _ , 

e Coruiia.-Pres. D. Pascual Perea (S.Andrés, 153).-Secret. D. Manuel Monteagudo(Bailén,6). 
Enguera.-Pres. D. Fernando Soler (Martín Barrón, u).-Sec. D.ManuelJordá(Angeles, 1(¡). 
El ROJO (Soria).-Pres. D. Florencio Arambilet (Farmacéutico).-Secret. D. José Oberlé 

(Colegio del Carmen). . · 
Sastao (Vizcaya).-Pres. D. Florencia Esquivela (Rivas, 86).-Secret. D. Esteban Cort;adi 

(Iberia, 5). _ - · · 
Barco da Baldeorras (Orense).-Pres. Sr. Ameijeiras.-Secret. Sr. Argemiro. 
Santiago·(Coruña).-Pres. D. José Santaló (Cardeqal Payá).-Secret, D. Santiago Carro· 

(Toral, 6). . 
Tarancón ((;:uenca). -Pres. D. Eugenio Calvo (Comandante de Infantería ).--Secret. D. An-
. toilio Alonso (Registrador de la propie<;lad). 
Ore11sa.-Pres. D. 'Eduardo Macía.-S.ecret, D. Higinio V. Ameijeiras (Asociación de O_breros). 
Butgos.-Pres D. Manuel Esteban (S. Juan, 48 y 50).-Sec. D. José Sarmiento (Santoci!des). 
ltGliardla{Jaén).-Pres. D. Enrique Gómez (Molinos, 1),-Sec. ·i;>. Serafin Bai,idín (Parra, 4). 

Joz_(Lugo).-Pres. D. Camilo Cela.~Secret. D. Antonio Víllar {Farmacéutico). . 
, Bllbao.-Pres. D. Teodoro Elizondo (Ronda, 29).-Secret, D. Rufino Unzaga . 

. Barcelona.-Pres. D. Alfonso Sabadell (Dip.)ltación, 280}.-Secret. D. Augusto Pierre (Bal-· 
. · • sas de San Pedro). _ 
Vigo (Pontevedra).-Pres. D. Bernardo Ferriández.-Secret. D- Manuel Dovao (Lepanto, 5). 
Castellóa.-Pres. D. José Seijas.-Secret. D. :Victorino Aparicí (Pí y Margall, 7). 

--:_ .Alcalá da Chlsbert (Castellón).-Pres. D. Rosendo Cucala.-Secret. D. Julio Payá. 
8anlcarló (Castellón).-Pres. D. Pedro VjdaL-Secret .. D. José María Febrer. 
Sabadell (Barcelona).--:-Pres. D. Félix Sotorra (Grácia, 43).-Secret, D. Juan- Bautista Lladó 

· (San Lorenzo, 45). · . · . -
.San Sebastlán,-Pres. D. Julio Garrido (S. Jerónimo, 25).-Sec. D. Miguel Pérez (Avenida, 2). 

·. Portugaleta (Vizcaya).-Pr~. D. Francisco Vallejo.-Secret. D. Manuel Cemborain. 
Tortosa.-Pres. D. José Navarro.-Secret. D. Salvador Murall. 
lugo.-Pres, D. Higinio V. Ameijeiras.-Secret. D. Pedro González. 
Uartagena,:-Pres. D. Carlos Roca.-Secret. D. Alfredo Saralegui. 
Medina del CatnJ)o (Valladolid).-Pres. D. Francisco Román:-Secret. D. Fe(lerico García, 
Sfmat de Valldlgtia·(Valencía),-Pres. D. Julio MoratóGil(Médico).-Secret. D.AngelinoRipoll. 
·oracla (Bátcelo!la).:-Calle del Angel, 67, · 2.~ . · 
San Fernando (Cádíz).-Pres. D. José Garzón.-Secret. D. Juan·Castro. . 
·caroagante (Valencia).\...Pres. D Domingo Taléns.-Secret. D. Jaime Iranzo. · 

. Ubedá (Jaén).-.Pres. D. Juan G. Martin.-Secret. D. Juan de Dios Vico (Constitución, 33). 
8ahta, Cruz de Tenerlfa (Ganarias).-Pres. D. Juan Cambreleng,-SC;cret. D. Julio López. 
Vlllanuara y Geltrú (Barcelona). , _ . 
Castillo de Locubln (Jaén).-Pres, D. Francisco Garcia Mochales.-Secret. D. Carlos Estre• 

meta. . 
Vltlgudil!O (Salamat}ca).-Pres. D. Nicolás Ballesteros.-'-'Secret. D. Fernando del Arco. 
Alloanta,...:.Pres. D. Miguel de Elizaicin (Medina, 37).-Secret. D. Celso Varona. 
Alhaoeta.-Pres. D. Rafael García Moreno.-Secret. D. Dotninico Collado González. 
Madrid. . -
Badalona (Barcelona); 
Sarrlá (Barcelona). . 
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A SUNC) HISPANA 
Di r~ktoro-F\d m in istranto * Di redor- ¡9dmi nistrador 

c,R,LO AMORós, 2s = v Ali E~ e I A 

La Redakcio korektos la manuskriptojn laUbezone, kaj la nepresitajn gi ne resendos. 

E~JIA , ... o: La Venonta Kong1 eso.-Dua cirkulero de la ~Kvaro• por la Kvara.-La Lago.-Bahilado.-La 
Despeska.-Sección gramatical,-Noticias del extranje10,-Sdigoj el Hispanujo.-Bibliografio.-XoYaj gazetoj.-
Niaj frataj ·dzitantoj.-Anoncoj 

La venonta Kongreso 

La prezo de la kongresbileto estas fiksita je IO markoj, kaj oni jam nun povas 
sendi la kotizajon kun plej preciza adreso de la paganto al la Bankhaus von Gebr. 
Arnhold, Dresden, \Vaisenhausstrasse, n. 0 20. 

Dum en Kembridgo kunvenis krom la Lingva Komitato jam 28 specialaj fakoj, el 
kiuj kelkaj kunsidis trifoje, certe tiu nombro multe pligrandigos dum la venonta 
Kongreso. Oni versajne ne sin trompos, se oni kalkulas por Dresdeno éirkai:.í.e 35-40 
tiajn fakanarojn kaj specialajn societojn, kiuj intencas kunveni; car de Kembridgo 
multe da novaj unuigoj estas fonditaj kaj eble estas fondotaj en Dresdeno rnem dum 
la Kongreso. Grava tasko forigas por la «Kvaro» eviti koincidon de tiom da kunve-
noj, precipe se oni pripensas, ke kelkaj fakanaroj postulas diversajn kunsiclojn. Por 
faciligi la laboran, ni ordigos la jam anoncitajn sckciajn kunvenojn l kaj korege ni 
petas, ke oni anoncu ilin kiel eble plej frue!) antaü éin lai:.í. plej nesimilaj fakultatoj 
kaj kategorioj, supozante, ke ekzemplc la teologistoj ne vizitos medicinajn kunve-
nojn, k, t. p. 

Kvankam lai:.í. nova arango oni intcncas maloftigi la gcneralajn kunvenojn por 
gajni tempon por la specialaj fakaj kunsidoj kaj kvazai:.í. kiel rekompencon doni en 
unu aií du komunaj kunsidoj je la fino de la Kongreso mallongan raportaron pri la 
laboroj en la diversaj fakkunvenoj, la tempo estos tre limigata precipe ézir jaüdo la 
20ª de Augusto estos «Universala Festa Tago•. ~¡ nur plenumos per tio ci la deziron 
de multaj gesamideanoj arangante tian generalan ripozan, aü. pli bone, festan tagon. 
Tiun tagon ni esperantistoj, fidelaj apostoloj kaj disciploj de nia kara tiajstro dcdiéos 
nur al la gojo de la komuna éeestado de ciuj kongrespartoprenontoj. Kiel granda kaj 
feliéa familio ni intencas fcsti la tagon kunc kun la nlajstro, vojagante en la belan 
Saksan Svisujon kaj guante éarmoplenajn pcjzagojn dejen herbejµlataj, jen sovag-
stonegaj bordoj de l'Elbe. 

Pro la mallongeco de l' tempo ni konsilas al la prezidantoj kaj éefaj membroj de 
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societoj aií fakanaroj, kiuj intencas pritrakti speciale gravajn demandojn, veni Dres• 
denon jam unu aií du tagojn antaií la oficiala malfermo de la Kongreso, por ke i1i 
povu fari la necesajn antaiílaborojn kaj prezenti en la kunvenoj mem jam di:finitajn 
precizajn proponojn al iliaj fakamikoj. 

Antaií la Kongreso, Jau la gisnuna uzo, certe kunvenos la Organiza Komitato, sed 
sendube ankaií la Lingva Komitato devos kunveni jam antaü la oficiala malfermo pro 
la graveco de diversaj demandoj, precipe pro tiu de la dezirinda reorganizado de tiu 
ci komitato, por kio proponoj estas, laií komunikajo de D.ro Zamenhof, pretigataj de 
la prezidanto mem, S.ro Boirac. 

Por tiu Komitato la lingvo estas celo, por la fakanaroj ilo. Tia) ankaü por la de-
mando de la lingvo Esperanto mem nur povas esti, krom la Majstro, vera kaj sola 
aütoritato por la tuta esperantistaro la Lingva Komitato, kiu laií deziro de D.ro Za-
menhof mem estis komisiita je sia tasko de la unua kongreso kaj o:ficiale denove 
komisiita de la dua Kongreso kaj guas per konsento, cu publika cu silenta, la apro-
bon certe de la plej gravega plimulto de esperantistoj. 

Tia) oni ne su:fice ofte kaj energie povas akcentigi, ke en lingvaj demandoj la 
Esperantistaro tute ne estas sen autoritato, ke en certaj demandoj pri organizado 
(ekz. de Kongresoj, k. t. p.) gi ankaü ne estas sen aütoritato, kaj ke nur en eksteraj 
kaj flankaj demandoj (ekzemple informejoj, k. t. p.) por kiuj Esperanto ne estas celo 
sed pero, oni povus krei specialan aütoritaton, se bezono pri tio efektive estus urga. 
En tiu éi rilato oni povus elekti el la diversaj grupoj ekzemple po unu delegito por 
kvindek aií dudekkvin anoj kaj krei tiamaniere delegitarojn Jau la Hodlera propono. 
Ni ne dubas, ke post kelkaj jaroj tiuj ci societoj, unuigoj, fakanaroj, k. t. p., por kiuj 
Esperanto nur estas internada komprenilo, farigos tiel multenombraj, ke tute ne 
estos eble al la arangontoj de la Esperantistaj Kongresoj kontentigi ciujn iliajn dezi-
rojn, kaj ke la diversaj fakaj sekcioj arangos mem specialajn kongresojn, Iasante 
lingvajn demandojn al la por tiu ci tasko sola kompetenta komitato, nome al la 
Lingva. 

Ni ne dubas, ke sub gia gvidado kaj sub tiu de nia Majstro kiel kreinto de la 
lingvo, Esperanto, kvankam trankvile kaj paceme, sencese evolucios ne per pli aií 
malpli oftaj renversoj sed en senco de natura kaj neinterrompita progreso. Ankaií en 
tiu ci rilato ni antaiívidu kun plena :fido la venontan Kongreson. 

Car i1i enhavas konindajn opiniojn, ni kopiis la antaüajn vortojn el artikolo publi-
kigita de Germana Esperantista Societo en gia oficiala gazeto. 

Dua cirkulero de la «Kvaro» por la Kvara 
Nur ses monatoj pin disigas de lá venonta Kongreso, rapide ili pasos kaj la 

«Kvara» efektivigos! Gi okazos de la 16ª gis la 22ª de Augusto. Tiu ci semajno zor-
geme estis elektita; konsiderante la diversajn dezirojn de ciuj nacioj, la Germana 
Esperantista Societo en harmonio kun la Centra O:ficejo decidis pri la dato. Germa-
nujo esperas, ke la esperantistoj de la tuta mondo plenumos sian Kembrigan prome• 
son; kore ili estos akceptataj. I1i ciuj venu, la pacaj batalantoj por nia sankta afero. 

La unua tago de la Kongreso estos dimanco. Ankaií la Kvara komencos per 
Diservoj, kiuj estas certe tre grava pruvo por la taiígeco de Esperanto. 

La Majstro venos, ne timante malgraü sia ne tro bona sano la lacigojn de granda 
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kongreso. Kaj éiuj Germanoj devas uzi la favoran okazon, ke ili havos la kongreson 
en sia propra lando. Ili ne forrestu, timante, ke ili ne sufice progresis en la uzado de 
la lingvo. Kompreneble, éiu vizitonto nepre devas bone koni la lingvon, Ji gin sen-
cese zorge kaj diligente studadu. 

La programo enhavos paroladojn, deklamojn, kantojn kaj teatrajojn; en unu 
vorto, sufice da okazoj, por aüdi nian lingvon. La Dresdenaj kongresanoj vaporsipe 
ekskursos al Meissen kaj al la Saksa Svisujo; la sípoj estos grandaj parolejoj kaj la 
vojago donos al la sipanoj agrablajn momentojn de vere frata kunestado. 

Ankaü en Dresdeno la kongresanoj estos ciam kune, oní tion bone arangos. 
Kvankam la urbo estas granda, tamen la efektive plej vizitataj stratoj ne estas multaj. 
Ni nomu: Prager Strasse, See Strasse, Schloss-Strasse, kaj Briíhlsche Terrasse. Kaj 
se la gastoj tamen forgesus la nomojn de tiuj éi stratoj aü la nomon de siaj hoteloj, 
jam nun 24 policanoj povus montri al ili la vojon, car ili fervore lernas Esperanton. 
La instruado de la policanoj estas unu el la preparaj laboradoj de la Dresdena grupo. 

Alían laboron JUS finis la Germana Esperantista Societo, gi eldonis adresaron: 
Germana Jarlibro Esperantista por 1908 (r). 
Per tiu libreto la Germana Esperantista Sacieto prezentas al la Esperantistaro 

malgrandan, sed tamen tre ~ravan verkon. La nombro de la Esperantistoj tiel rapide 
kreskas kaj pligrandigas, ke internaciaj adresaroj ne plu estas eldoneblaj; la naciaj 
jarlibroj ilin anstatauos. Ankau por la eksterlandoj tia nacia jarlibro estas interesa, 
far gi enhavas ankau informojn pri la kongresa urbo, kiuj interesas ciujn partopre-
nontojn kaj tiel ni petas treege, ke la tutmondaj samideanoj acetu nian libron. 

Samvalora estas artikolo pri la historio de Esperanto, gi estos germo de iama 
scienca verkego. Bildoj kaj skizoj pri Dresdeno ornamas la libreton. Acetu gin! 

Dresdeno, koncerne la kongreson, similas abelujon. La anoj de la grupo laboras 
diligente; ili ciumaniere ekzercadas la interparoladon kaj ili starigis kantunuigon por 
la ekzercad9 de la himnoj, kantotaj dum la kongresa. Nova postkarto (propano Elb) 
jus aperis. Gi enhavas la Ligakanton de Mazarto: Fratoj, manon donu kore! Traduko 
de L. L. Zamenhof. 

Je o'rn mark. gi estas havebla de H. Arnhold, Dresden, Waisenhausstrasse 20. 
A1ia nova10 estas: «Sigelmarko» por la Kvara. 
Por akiri artan kaj ornaman propagandan markon por kovertoj rilate al la kvara 

kongreso oni arangis konkurson kun premio ínter la studantoj de la Rega Artmetia 
Lernejo. Estis sendataj 140 desegnoj, ciuj montris interesan kaj komprenon por nía 
afero, multaj el ili estis spritaj kaj talentaj elpensajoj. N ur unu el ili estos presa ta, 
sed kvin konkursintoj ricevos monan premian. 

La samideanoj ilin vidos en la granda kongresa ekspozicio. Jam nun ni atentigas 
la amikojn je la graveco de tiu ekspozicia kaj petegas ilian energian helpon. Nur tiam 
gi estos valore, se gi estas plena, historie ordigita; nenie gi montru mankan, kon-
traüe, klare oni vidu daüran kreskadan, _la sanan, fortan disvolvon, kaj la nunan 
staton de nia afero. Tiu kreskado sana kaj regula, neniam kaj neniel interrompita, 
montru permuta sed komprenebla voéo la venontan Venkon. 

Ni ne forgesu: Post la kongreso multaj el la gastoj restos kune en « Weisser 
Hirsch» (Blanka Cervo) la Esperantista Vi lago. Bela prospekto de « Weisser Hirsch> 
jus aperis. Senpage gi estas havebla ce D.ro Schramm, Dresden, Standehaus. Oni nur 
bonvolu sendi la po§tpagon per «Coupon-Réponse lnternational» (Internada respond-
kupono) po 0,25 M. au 0,30 fk. 

La Kvaro por la Kvara, D.ro 111ybs, D.ro Schramm, llfarie Hankel, Arnhold. 

(1) Havebla ce D-ro Albert Schramm, Dresden, Standehaus, Prezo: 1 marko. 
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WEISSER HIRSCH 
La monafero estas unu el la plej gravaj aferoj de la tuta mondo. Eé la Esperan-

tistoj devas kalkuli, ne sufieas kc ili «songas» kaj «revas», la realeco postulas sian 
rajton. 

Ankaií nian «Kastelon de la Nuboj'9, nian Esperantistan Vilagon ni devas priri-
gardi per §paremaj okuloj. Tia] antaií nelonge la loga komitato de la Esperantista 
Vilago vizitis kvazaií nekonate la «Blankan Cervon». Antau ol ni raportas, ni petas 
niajn legantojn bone memori: 

Unu germana Marko estas 50 Sd. aií 
Unu Sm. estas du Markoj. 

De nun ni nur kalkulos per Sm. Jen la rezultato de la informado. 
En eiu enirata domo la komitato ai.ídis la saman: la nutrado por la tuta tago kos-

tas 2 Sm. La tuta loko havas simplan, bonan, sanan nutromanieron, laü la principoj 
de la D.ro Lahmann: bona vianda, multe da legomoj, mallonga vico de mangajoj kaj 
ciam la sama prezo por la tuto: 2 Sm. La sola diferenco de la prezoj okazos per la 
logado, kaj tion ni konsilas al la gastoj mem ordoni. Malgrandaj, sed tamen belaj 
cambroj kun unu lito jam estas haveblaj por 50 Sd. por tago. Grandaj, elegantaj 
cambroj kostas gis 3 Sm. tage. La gastoj mem decidu la prezon, tiam ili estos certe 
kontentaj. La gusta tempo por mendi ilian Iogadon estos la Julio, pli frua luado ne 
estas eble, car la gastigantoj ne scias, kiaj éambroj estas haveblaj-la fremduloj ja 
sené,ese alvenas kaj foriras en somerfresejo. 

Gis tiam ni ankoraü ofte danos sciigojn pri Weisser Hirsch.-111. Hankel. 

LA. L.A.G-C> 
(el Lamartine) 

Pelataj for éiam al novaj marbordoj, 
Antaiíen trenataj en nokto senfina, 
Cu iam ni povos, ee nur unu tagon, 
En maro de l'tempo restadi haltantaj? 

Ho lag'! Unu jaro forpasis apenaií, 
Kaj ce l'karaj ondoj de si nevidotaj, 
Rigardu, mi venas tutsola sidigi, 
Sur !stonon, vi kie sin vidis sidantan. 

Vi tiel mugadis sub stonoj profundaj, 
Ilia krutajo vin tiel disrompis, 
Kaj tiel la vento forportis la vian 
Ondsaumon al siaj amataj piedoj. 

En unu vespero, cu vi rememoras? 
Silenti ni remis kaj gis malproksime 
Sur akv', sub ciel', nur aiídigis remiloj 
Frapantaj sur vian belsonan ondaron. 

Al mia kara amiko S·ro R. Duyos, 

Subite resonis en bord' vía éarma 
Per eh', iaj vocoj de ter' nekonitaj, 
La ondoj atentis, kaj tiujn ci vortojn 
Ellasis la buso por mi tiom kara: 

eHo tempo, haltigu la flugon; l'iradon 
Haltigu, vi, horoj felicaj: 

Elgui nin lasu la ravojn rapidajn 
El niaj plej belaj la tagojl 

Pripetas vin multaj la malfeliculoj 
Por ili rapidu, forprenu 

Kun tagoj iliaj iliajn malgojojn 
Kaj lasu nin, la feliculojn! 

Sed vane mi petas ja pluajn momentojn, 
La temp' sin for§ovas kaj kuras; 

Mi <liras al 110kt'; «malakcelul», kaj tamen 
Tagigo tuj nokton forpelos. 
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Ni amu, do, nin, kaj la horon flugeman 

Mi guu, mi guu rapide; 
Havenon ne havas la vivo, nek bordan 

La temp', dum gi kuras, ni pasas.» 

Ho tempo Jaluza! cu tiuj momentoj 
De ravo, dum kiuj nin amo surversas 
Per ondoj vastegaj de guo, ja povas 
Rapidi for, kiel la tagoj malgojaj? 

Ne povos ni fiksi postsignon almenaü? 
Pasintaj por ciam kaj tute perditaj? 
I,_.a temp' ilin donis kaj ilin detruis, 
Cu gi ne redonos al ni tiujn tagojn? 

Eterno, malest', pasintajo, abismoj 
Mallumaj, vi kionja faras el tagoj 
De vi englutitaj? Cu iam redonos 
Vi tiujn altsentajn-prenitajn ravigojn? 

Ho lago, silentaj stonegoj kaj grotoj, 
Arbaro malluma, vi, kiujn la tempo 
lndulgas aü povas junigi, konservu 
Memoran almenaü pri tiu ei nokto! 

Gi estu, bel-lago, dum via kvieto 
Kaj dum furiozo, en viaj gaj-bordoj, 
En nigraj ci tiuj abioj, en tiuj 
Sovagaj iltonegoj sur vi flankpendantaj! · 

, En dolea tremanta venteto pasanta, 
Gi estu; en viaj ehsonaj bordbruoj, 
En !'astr, argentfrunta, el kiu lumigas 
Per molaj radioj la via suprajo! 

Ke vento gemanta, la kan' sopiranta, 
Malpezaj el\asoj de via parfumo, 
:!):e cio vidata, aüdata, spirata, 
Ci tion eldiru: Ja ili kunamis! 

Tradukis, V. INGLADA. 

Babilado 
Esti redaktorq de nacia esperantista gazeto estas iom pli malfacile ol oni povas 

imagi unuavide. Ciu samlandana esperantisto sin turnas al Ji demandante, petante; 11.i 
ne plendas pro tio kaj ec ni diros ke estas por ni vera plezuro servi lai:í ciuj niaj 
fortoj al niaj karaj amikoj. Sed ofte okazas, ke la troa laborado kaj la multenombreccí 
de postkartoj kaj leteroj respondotaj <levigas nin prokrasti respondoj n kaj mendojn, 
kio sajne tre mirigas kelkajn amikojn, kiuj kredas sin nia unika korespondanto. Oni 
ne miru se niaj respondoj estas tre mallongaj kaj se pasas kelkaj tagoj antai:í ol ricevi 
ilin. La tagon mem, kiam ni skribas tiujn ei liniojn, ni sendis al la posto deksep lete-
roj n kaj postkartojn pritraktantajn plej diversaj n aferoj 11. Kaj ankorai:í restas terurega 
amaso da respondotaj!! 

Sed ekzistas alia malfacilajo. La gazeto havas definitan nombran de pagoj, sed 
kvamkam ni dekobligus gin ni ne povus kontentigi ciujn sendantojn de presa5oj: 
artikoloj, cirkuleroj, sciigoj, k. t. p. Nu, ni mallongigas ilin lai:í graveco, car nia unua 
devo estas labori por ke la gazeto estu interesa por éiuj, kaj ne por ia grupo, societo 
au aparta persono. 

Pro tiu sama kaüzo, ni iom post iom mailongigis la liniojn dedicatajn al eiu ape-
rinta verko, timante ke la bibliografia rubriko plenigos duonon de la gazeto, sed en 
la lastaj monatoj aperis tiom da verkoj, ke malgrai:í tiu mallongigo kusas sur nia 
skribotablo pli o! tridek atendante nian legadon kaj kritikon. 

Nia tute senmerita laborado nur celas kontentigi niajn legantojn; dankojn tutko-
rajn ni sendas al ciuj verkistoj, autoroj, kaj sciigantoj. Sed, ili ne estu tre postulemajl 

L. S. H. 
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La Despeska 
Unu el la amuzfestoj kazakterizaj en la Andalucia angulo, kie regas la orientvento 

kaj staras la kolosaj salaj piramidoj (admirataj de ciuj atente rigardantaj ilin) estas 
tiu konata per la nomo Despeska, kiu signifas taskon por eleerpi grandajn kvantojn 
da fisoj el marfakoj, kie ili estis enfermitaj antaiíe por grasigi ilin, gis la gustatempo. 
Kiam la festa tago alvenas, la salejestro preparas skrupule ciujn ádekvatajn ilojn, dun-
gas specialajn laboristojn kaj invitas siajn amikojn. Nenio pli estas necesa. Tie ei la 
vetero ciam estas belega. La suno brile radias sur tre pura cielo, tiel blua kiel nenie. 
La viveco kaj gajeco estas hereda proprajo de la eitieuloj; riculoj kaj malrieuloj 
guas la viven sen priokupoj, sen maltrankviloj pri la estontempo, eiam ridema por ili. 

La familioj transigas sin en la rnlejon, unuj veturile, aliaj rajde aií piede, laií la 
interspaco de la urbo. Apenaií. ili alvenas, disigas cien, scivole rigardante eion, de-
mandante pri cío, kion ili vidas al ciuj renkontatoj per sincereco kaj konfido vere 
earmantaj. Ili rapide marsas al la estero (la antaiídirita marfako ), kie jam estas preparitaj 
la iloj por la despeska. Kvar viregoj, senvestaj gis la femuroj, portas la retan fiskaptilon 
kaj en gi iii envolvas la kaptajon gis tuta plenigo. Kiom da fisoj kaj kiel belaj! Oni 
ripetas la taskon multfoje gis kiam oni formas tre grandan amasan da fisoj, kiuj de-
fendante sin kontraií la elmortiga asfiksio estas transportataj sur azenoj en la lokon, 
kie la festo okazos. Tie ilin atendas kruela morto. 

Per sekaj brancoj de sapina (sala kreskajeto) la servistinoj faras kolosan flambru-
Iajon, kien i!i jetas la fisojn, ankoraií vivajn, kaj kiam ili estas rostitaj oni alportas ilin 
al la kunmangantoj. Tiuj ci atendas ilin surtere sidante cirkau granda tablotuko, sur 
kiu oni vidas bongustan kolbason, sinkon, k. c., kaj boteloj da manzaniila (pomodo-
ra vino). Post mortigo de la apetito, ili ekdancas kaj kantas, per la sono de gitaro. 

La horoj kuras tiel tre rapide, kaj kiam la suno sendas al la tero sían lastan salu-
ton, ankoraií restas energioj al la kunmangintoj por daiírigi la amuzfeston; sed ... estas 
necese fini. Pli gajaj ol matene, la invititoj <liras adiaií al sía aminda amiko kaj íuj, 
pli entuziasmaj al la aliaj, daiírigas la kantadon dum la vojago. Pro la silento de la 
vespero, tiuj melankolíaj kantoj sajnas plendoj kaüzantaj surprizantan impreson sur 
la cefvojirantoj. 

JosÉ GARZON Ru1z. 
Esperantista Konsulo Kadiza, 

SECCIÓN GRAlIATICAL 
Según prometimos en nuestro número anterior y como contestación d las muchas 

preguntas recibidas consultando el empleo del acusativo en diversas frases, damos 
hoy una extensa aclaración sobre el mismo. 

La final n, característica del acusativo esperanto, ~e empica por cuatro causas 
distintas, que determinan cuatro diferentes acusativos: r.0 , acusativo complemento 
directo de un verbo transitivo; z. 0 , acusativo en sustitución de una preposición; 
3.º, acusativo de dirección, y 4. 0

, acusativo de claridad. 
De todos ellos, sólo el tercero puede estar precedido de preposición. 
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I 

Acusativo complemento directo de un verbo transitivo 
Para conocerlo basta formular la pregunta ¿qieé es lo que se ... con el verbo co-

rrespondiente, y la contestación será el acusativo. Ejemplo: El niño come pan. (¿Que 
es lo que se come?-Pan) se traducirá: la infano mangas panon. 

También puede conocerse poniendo la oración en pasiva, pues el acusativo de la 
voz activa es el nominativo de la pasiva. Ejemplo: Pedro escribe la carta. (La carta 
es escrita)=Petro skribas la leteron. 

Este acusativo puede ser complemento directo, 
a) de un verbo explícito: mi amas vin, ili rigardas la arbojn. 
b) de un verbo implícito, que fácilmente se adivina: bonan jarton!, gratulojnl, 

helpon! 
e) ó de un verbo expresado anteriormente y que no se repite por no recargar la 

frase. Ejemplos: 
El lo hizo todo: zapatos, vestido y sombrero=Li faris éion: suojn, veston kaj 

capelon. 
Te quiero como á tu hermano=-=ll1i amas vin, kiel vian fraton. 
La frase completa en este último ejemplo sería: 
Te quiero como ( quiero) á tu hermano=Mi amas vin, kiel (mi amas) vian jraton. 
Es conveniente comparar estas dos últimas frases con las siguientes: 
Te quiero como tu hermano=il1i amas vin, kiel via /rato. 
Te quiero como tu hermano (te quiere)=illi amas vin, kiel via Jrato. (amas vin) 

II 

Acusativo en sustitución de una preposición 
Puede emplearse únicamente cuando al suprimir la preposición no queda dudosa 

la frase. En general no es de recomendar esa sustitución en la preposición al de dativo. 
Georgo Washington estis naskita la dudek duan de Februaro ) (Zamenhof.-
Kvar metro} da tiu éi stofo kostas nau Jrankojn j Ekzercaro). 
Alta je kvin metroj=Alta kvin metrojn (Beaufront.-Commentaire). 
En tiu tago mi le gis du librojn= I iun tagon mi le gis du librojn. 
(Citamos este acusativo para que el estudio resulte completo, pero ni su empleo 

ni traducción ofrecen dificultad, como lo confirman las preguntas recibidas). 

III 
Acusativo de dirección 

Las palabras que indican el término de un movimiento, físico ó moral, toman la 
terminación n: 

Cayó á la calle=Li jalis sur la straton. 
Traduje esa obra al Esperanto=Mi tradukis tiun verkon Esperanten. 
Detrás de un sustantivo que indica movimiento ó dirección, también se usa en 

acusativo la palabra que indica el término de aquél: 
Mi gratulas Vian Princan 111oston je la reveno Danujon. (Zamenhof.-Hamleto ). 
Para indicar el lugar adonde se vá, puede emplearse éste acusativo suprimiendo 

la preposición: 
¿Adonde vás? Voy á París=Kien vi iras? ll1i iras (en) Parizon. 
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(Cuídese de que no pueda confundirse con un acusativo de dirección el que se 
emplea en lugar de una preposición y que antes hemos estudiado. Ejemplo: Voy por 
la ciudad=llfi iras en la urbo; aquí no podemos usar el acusativo en lugar de la pre-
posición en, pues la frase mi iras la urbon indica voy d la ciudad). 

Las preposiciones al, gis y preter indican por sí mismas movimiento; por eso de-
trás de ellas se usa siempre nominativo: 

En tiu éi momento iris preter ni du sinjorinoj. (Princino Mary. XI). 
Li iris al la tablo.-Kuru gis la pregejo. (Beaufront.-Commentaire). 
En resumen, para emplear el acusativo de dirección son precisas dos condiciones: 

1.\ que haya movimiento indicado por un verbo ó un sustantivo: z.ª, que se exprese 
el término (no el lugar) de ese movimiento: . 

El pájaro voló en el jardín=La birdo flugis en la gardeno (en la gardmo, lugar 
del movimiento). 

El pájaro voló al jardín=La birdo flngis en la gardenon (en la gardenon, término 
del movimiento). 

IV 

Acusativo de claridad 
Cuando un sustantivo, un adjetivo ó un participio expresa una cualidad que posee 

el objeto de una frase con arreglo al caso I llevarán la terminación n. 
Yo encontré el vino bueno. (-¿Qué vino?-el bueno )=Mi trovis la vinon bonan. 
Sólo veo al muchacho que está de pie. (-¿Qzd mnchacho?-el que está de pie)= 

Mi nur vidas la knabon starantan. 
Encontré á mi hijo enfermo. (-¿Qué hijo?-el enfermo)=Mi trovis mian filon 

malsanan. 
Llamé á mi hijo Adolfo. (-¿Qué hijo?-Adolfo)=Mi nomis mían filon Adolfon. 
Bonan, starantan, malsanan, Adoljon sirven para determinar qité hijo, qué mu-

chacho ó qué vino es el visto, el encontrado ó el llamado; esos y no otros. 
Pero cuando un sustantivo, adjetivo ó participio no determinan el objeto de la 

oración, sino que expresan una cualidad, un estado, una acción que el verbo atribuye 
al objeto (sea cierto ó no) entonces se ponen en nominativo. 

Yo encontré el vino bueno. (-¿Cómo lo encontré?-bueno)=lvli trovis la vinon 
bona. 

(El vino podía ó no ser bueno, pero yo encontré en él esa cualidad). 
Veo al muchacho sentado. (-¿Cómo lo veo?-sentado)=ll1i vidas la knabon 

sidanta. 
Encontré á mi hijo enfermo. (-¿Cómo lo encontré?-enfermo)=Jii trovis mian 

.ftlon malsana. 
Llamé á mi hijo Adolfo. (-¿Cómo le llamé?-Adolfo)=Mi nomis mian .filon 

Adolfo. 
(Es decir, le nombré de ese modo, bien en el momento del bautizo, ó bien por 

equivocación, en vez de llamarle por su verdadero nombre, llamé á ini hijo Adolfo). 
En estos ejemplos, bona, sidanta, malsana, Adolfo, no sirven para determinar el 

objeto de la oración, sino que expresan cualidad, estado ó acción que el verbo le 
atribuye. 

Véanse los siguientes ejemplos: 

) 

(¿Qué niiio?-el inocente)=ll1i jugis la knabon 
Y . , ·- . senkulpan o Juzgue al 111110 mocente. ( C' ¡ . · ,, . t ) 111. • , · la knabon ¿ omo o ;uzgue. -macen e = z ;ugts 

senkulpa. 
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D 'b •, 1 b ¡ de )(¿Qué arbol?-el grande)=Li desegnis la arbon grandan. 
1 uJoe ar o gran 'l(C' z d'b '" d) L'.J · ¡ b , ¿ omo o t UJOr-gran e = t uesegnts a ar on granda. 

No siempre podía encontrarse doble significado con el uso del acusativo y del 
nominativo, como en los dos ejemplos anteriores, pero cuídese de usar el caso que 
el sentido indique con arreglo á las reglas antedichas. Véanse las frases siguientes: 

lli nomis lin rego.-Oni nomis mian patron urbestro.-La kutimo faris lin indi-
ferenta (Zamenhof.-Hamleto).-fifi jugas lin kapabla por cío.-llfi kredas lin pli 
bona ol li estas.-1lfi nomas min felica sed mi ne estas tia.-Oni lasis min sola.-éu 
en Gemto kaj en Hispanujo oni ne nomadis lin revisto kaj frenezulo? (Zamenhof.-
Krestomatio ). 

HISPANO, 

Noticias del extranjero 
Francia.-EI presidente del Grupo de París, Sr. Bourlet, dió una conferencia de 

propaganda en Toulouse, comentada y aplaudida en un largo artículo de «La Dépe-
che». El Sr. Cart, incansable con la pluma y la palabra, también ha hablado con éxito 
en Versailles y en París.-«Le Correspondant International> de Enero publica en es-
peranto y francés una interesante crónica de nuestro compañero Sam. Meyer.-«La 
Revue des Revues» aplaude al esperanto por el éxito conseguido en su intervención 
á favor de la paz mundial.-En «Revue du Spiritisme» el Sr. Chaigneau inicia á sus 
lectores en el conocimiento del idioma.-El movimiento propagador es en las colo-
nias tan importante como en Francia: en Argel se ha publicado el primer número de 
«Algeria Informilo», redact&do en francés y esperanto; en Túnez se ha organizado un 
curso para comerciantes é industriales; en Tananarive (Madagascar) se dan cinco 
cursos, dirigidos por el Capitán Fortín. 

lnglaterra.-En Harrogate los maestros de las escuelas han designado dos alum-
nos de cada una para que asistan á los cursos gratuitos organizados por el Grupo.-
Las enfermeras del hospital de Birmingham han formado un pequeño grupo para 
aprender el idioma.-En Brighton y Hove se reunieron más de sesenta esperantistas 
para dar la bienvenida al presidente de la British Esperanto Association, coronel Po-
llen.--A los cursos de Blackpool asisten catorce policías.-En Cheston se ha dado 
una conferencia con proyecciones, titulada «Libertempo en Kimrujo».-En Shanklin 
más de 60 socios asistieron á la primera conferencia general, representando á San-
down, Ventuor, Cowes, Ryde y Yarmouth.-El periódico «Sheffield Weekly News» 
publica semanalmente una columna en esperanto sobre diversos temas.-La «Londo-
na Esperan ta Drama Rondo•, que se fundó después del Congreso para los aficionados 
á representaciones teatrales, se reunen para ensayos semanalmente bajo la dirección 
de la Srta. Sefer. 

Alemania.-Se han fundado nuevos grupos, entre los que descuella por su activi-
dad el de Hannover, que ha esperantizado á toda la prensa local y abierto tres cur-
sos en la Escuela de Comercio. Para celebrar la fundación del Grupo, organizaron un 
festival con exposición, discursos, bailes y cantos.-Siguen con entusiasmo trabajan-
do los socios del grupo de Weisser Hirsch; el presidente Sr. Helbig no descansa con 
el fin de que los futuros congresistas queden complacidos de la Esperanta Vilago. 

De todas partes.-En el pasado Noviembre se fundó legalmente la Hungara Es-
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perantista Societo, eligiendo cónsul general al Sr. A. Marich (Ulloi-ut 59, IV, 8, Buda-
pest).-La sociedad «La Polusstelo» ha organizado en Helsingfors dos cursos de es-
peranto.-El partido socialista ha fundado en dicha población una escuela para sus 
niños, en la que sólo se enseñan dos idiomas: el nacional y el esperanto. 

Sciigoj 
EL HISPANUJO 

Per festi la finan de la kurso malfer-
mita en Liria antai:í kelkaj semajnoj de 
nia senlaca amiko S.r0 Jimenez Loira, oni 
organizis tagmangon, al kiu estis invitataj 
la dirita profesoro kaj la inda prezidanto 
de Hispana Societo, D.'º Romano Ayza. 
La gajeco de ciuj kunmangantoj faris tre 
agrabla la kunvenon kaj post la desertoj 
toastis esperante S.0 ri Ayza, Loira, Serra 
kaj Fombuena dezirante plej brilan es-
tonton al la tiea grupo jus fondita. La 
grupanoj kantis nian himnon «La Espero:. 
kaj funkciigis fotografilon por konservi 
memorajon de tiu agrabla tago. 

La nova grupo de Santurce multe kaj 
sukcese laboras. S.ro Ramón , Berdonces 
faris en \a Urbestrejo belegan kaj propa-
gandan paroladon, antai:í tre distinginda 
kaj multenombra publiko, kiu premiis 
per longa aplai:ídado la spritan laboron 
de la oratoro. Du kursoj estis malferma-
taj, kies profesoroj estas S.r0 i Hoyos kaj 
Berdonces. Ankai:í oni fondis Esperantis-
tan konsulejon, por kies ofico estis elek-
tita S.ro Berdonces. 

La Madrida Grupo elektis S.ron José 
Perogordo konsulo, kaj S.ron Pedro Pas-
cual Rodríguez vickonsulo; ni sciigas ke 
la adreso de la konsulejo estas: strato 
Marqués de la Ensenada, 4, r. 0 

La grava societo «La Papelera Espa-
ñola» ordonis, ke giaj oficistoj, kiuj ler-
nas komercon en la Skolaj Piaj de Tolo-
sa ankau lernu Esperanton kaj gi anoncas 
siajn komercajojn per nia helpa lingvo. 

Dank' al fervoraj klopodoj de nia sa-

DE ESPAÑA 
Para celebrar la terminación del cur-

so que hace algunas semanas inauguró en 
Liria nuestro incansable amigo Sr. Jimé-
nez Loira, se organizó una comida, á la 
que fueron invitados dicho profesor y el 
digno presidente de la Sociedad Españo-
la, Sr. D. Román Ayza. La alegría de 
todos los comensales hizo muy agradable 
la reunión, y después de los postres brin-
daron en Esperanto los Sres. Ayza, Loira, 
Serra y Fombuena, deseando un brillante 
porvenir al grupo que allí acaba de fun-
darse. Los socios cantaron nuestro himno 
«La Espero» é hicieron funcionar una 
máquina fotográfica para conservar un 
recuerdo de día tan agradable. 

El nuevo g,rupo de Santurce trabaja 
mucho y con éxito. D. Ramón Berdonces 
dió en el Ayuntamiento una hermosa 
conferencia de propaganda ante distin-
guidísimo y numeroso público, que pre-
mió con prolongada ~vación el ingenioso 
trabajo del orador. Dos cursos se han 
abierto, cuyos profesores son los señores 
Hoyos y Berdonces. También se ha fun-
dado un consulado esperantista, para el 
cual ha sido elegido el Sr. Berdonces. 

El Grupo de Madrid ha elegido cón-
sul á D. José Perogordo, y vicecónsul á 
D. Pedro Pascual Rodríguez; advertimos 
que la dirección del consulado es: calle 
del Marqués de la Ensenada, 4, r.0 

La importante sociedad •La Papelera 
Española» ha decidido que sus emplea-
dos que estudian comercio en las Escue-
las Pías de Tolosa aprendan también Es-
peranto, y anuncia sus artículos en nues-
tra lengua auxiliar. 

Gracias á los fervorosos trabajos de 
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mideano S ro Enrique Altavás estas fon-
dita esperantista rondo en Aibar (Nava-
rra), kiu estas la unua en tiu hispana 
provinco. 

En la lasta kongreso de la «Unión 
Velocipédica Española:., kiu apartenas al 
la Franca Touring Klubo, estis aprobata 
proponon de nia Liria samideano S.r0 Se-
rra, per kiu estis oficiale akceptata la 
helpan lingvon Esperanton. Pro tiu brila 
sukceso ni kore gratulas nian amikon. 

S.ro Garzón Ruiz, la pioniro de nia 
ideo en la Kadiza provinco, diris belegan 
paroladon en el Casino Liberal de tiu 
eefurbo pri Esperanto. Per elokventaj 
vortoj Ii prezentis gin al sia multenombra 
aií.skultantaro vidigante la belajn ecojn, 
kiujn gi posedas. En aparta brosureto oni 
presis tiun paroladon, kiu bone tau.gas 
por propagando. Ni dankas la ekzemple-
rojn ricevitajn. 

Ce la societo «Espero Kataluna» ae 
Barcelona baldau malfermos senpagan 
kurson de esperanta stenografio S.ro Ba-
cardit laií. la rapida kaj facilega metodo 
germana de Sto\ze-Schrey. 

La prezidanto de la Tolosa Grupo, 
Rdo. P. Mariano Plana sendis al ni cirku-
leron, kiun bedaürinde ni ne povas pu-
blikigi pro manko da loko, invitante al la 
solenega festo farota de la tieaj sami-
deanoj kaj tiuj de San Sebastián okaze la 
starigo de tiu Esperantista Centro. Tiu ei 
festo, kiu okazos dum la venonta Pasko, 
estos kvazaií. kongreseto, kaj gin honoros 
per sía eeestado S.ro de Beaufront, al kiu 
ni deziras feliéan alvenon al nia patrujo. 

En la sidejo de la Akademio de So-
cialaj Sciencoj de Burgos, la prezidanto 
de la tiea grupo, S.ro Esteban, parolis pri 
!,a «Historio kaj progresoj de Esperanto». 
Car ni jam diris la nomon de la parolan-
to, estas senutile ke ni dediéu laií.don-
cetere tre merititan-al la parolado. Per 
gi li atingis, ke tiu Akademio akceptu de 
nun korespondadon en Esperanto. Poste 
oni malfermis diskuton, kiun partoprenis 
S,roj Sarmiento kaj Mejorada defende kaJ 

nuestro correligionario D. Enrique Alta-
vás se ha fundado un círculo esperantista 
en Aibar (Navarra), el primero en aquella 
provincia española. 

En el último Congreso de la «Unión 
Velocipédica Española», que pertenece 
al Touring Club francés, se aprobó una 
proposición de nuestro correligionario 
Sr Serra, de Liria, por la que ha sido 
oficialmente aceptada la lengua auxiliar 
Esperanto. Por tan brillante éxito felici-
tamos cordialmente á nuestro amigo. 

El Sr. Garzón Ruíz, el campeón de 
nuestra idea en la provincia de Cádiz, 
<lió una hermosa conferencia sobre Espe-
ranto en el Casino Liberal de aquella ca-
pital. Con elocuente palabra lo presentó 
á su numeroso auditorio, haciendo ver 
las hermosas cualidades que posee. En 
folleto aparte ha sido impresa esta confe-
rencia, que sirve muchísimo para la pro-
paganda. Agradecemos los ejemplares 
recibidos. 

En la sociedad «Espero Kataluna», de 
Barcelona, pronto abrirá un curso gra-
tuito de taquigrafía esperanta el señor 
Bacardit, según el rápido y facilísimo mé-
todo alemán de Stolze-Schrey. 

El presidente del grupo de Tolosa, 
Rdo. P. Mariano Plana, nos ha envíado 
una circular, que sentimos no poder pu-
blicar por falta de espacio, invitando á la 
solemne fiesta que han de hacer aquellos 
correligionarios y los de San Sebastián 
para celebrar la fundación de dicho Cen-
tro Esperantista. Esta fiesta, que tendrá 
lugar durante la próxima Pascua, será 
como un pequeño congreso, y lo honrará 
con su asistencia Mr. de Beaufront, al 
que deseamos una feliz llegada á nuestra 
patria. 

En el local de la Academia de Cien-
cias Sociales de Burgos, el presidente de 
aquel grupo, Sr. Esteban, habló sobre la 
«Historia y progresos del Esperanto:.. 
Como ya hemos dicho el nombre del ora-
dor, es inútil que dediquemos alabanzas 
-por lo demás muy merecidas-al dis-
curso. Consiguió con él que dicha Acade-
mia acepte desde ahora correspondencia 
en Esperanto. Después se abrió discusión, 
en la que tomaron parte los Sres. Sar-
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S.ro Antón kontraüe, kaj niaj amikoj venke 
respondis la argumentojn de la kontraüulo. 
Al ciuj ni gratulas publike kaj sincere. 

Oni elektis la jenajn Direktajn komi-
tatojn: 

miento y Mejorada en pro y el señor 
Antón en contra, y nuestros amigos refu-
taron con acierto los argumentos del con-
trario. A todos felicitamos pública y sin-
ceramente. 

Han sido elegidas las siguientes jun-
tas directivas: 

Liria.-Presidente, D. Juan Serra Ferrando.-Vice, D. Francisco Fombuena.-
Tesorero, D.ª Carmen Alamá.-Bibliotecario, D.ª Benilde Durán.-Secretario, don 
Julio Moreno,-Vocales: D.ª Ernestina Serra, D. Antonio Guillén, D. Pablo Gabriel y 
D. Adolfo Martí. 

Alcoy.-Presidente honorario, Dr. Zamenhof.-Efectivo, D. José Bellido.-Su-
plente, D. José Martínez Bayarri.-Adjunto, D. Lázaro Mascarell Llácer.-Suplente, 
D. Camilo Gisbert Miró. 

111adrid.-Presidente, D. José Perogordo.-Vice, D. Andrés Bravo del Barrio.-
Primer secretario, D. Julio Fernández.-Segundo secretario, D. Alberto Galant.-
Cajero, D. Pedro Marcilla.-Primer vocal, D. Pablo Sanmartín.--Segundo vocal, don 
Manuel García. 

Palma de ll1allorca.-Presidente honorario, D. Federico Ascensión.-Efectivo 
D. Antonio Roselló Gómez.-Vice, D. Emilio Lladó. --Secretario, D. Bernardo Re-
bassa.-Vice, D. Guillermo Alcover.-Bibliotecario, D. José Roselló Ordinas.-Con-
tador, D. Gabriel Alomar.-Vocales: D. Bartolomé Font, D. José Auba y D. Fran-
cisco Pons. • 

Villanueva del Arzobispo.-Presidente, D. Policronio Montoro Bueno.-Vice, don 
Juan Esteban Bueno.-Vocales: D. Agapito Gómez González, D. Juan Antonio Do-
naire, D. Emilio Donaire y n. Vicente Quesada.-Secretario, D. Miguel Viedma.-
Socio correspondiente en el Grupo de Villacarrillo, D. Laureano Muñoz Escobar. 

Tolosa.--Presidentes honorarios: M. Rdo. P. Rector de las Escuelas Pías y 
Mr. L. de Beaufront.-Presidente efectivo, Rdo. P. Mariano Plana. - Vice, D. Pedro 
Vigneau y D. José Caballero.-Cajero, D. José Vallejo.-Secretario, D. Policarpo 
Elósegui.-Bibliotecario, Rdo. P. Daniel Benito.-Vice, D. Germán Raguan.-Voca-
les: D. Juan Elósegui, D. Isaac López, D. Ramón Irazusta, D Joaquín Elósegui y don 
Francisco Garín.-Vocal honorario, D. Julio Garrido.-Cónsul, Rdo. P. Mariano 
Plana.-Vice: Rdo. P. Daniel Benito y D. Germán Raguan. 

La gazetaro éiam rnontrigas favora al 
nia afero; ni povas citi la jenajn artiko-
lojn: Jll Pueblo Vasco pri Kongreso Es-
perantista en Hispanujo; Revista de ll1e-
norca, kiu de nun redaktas kvar pagojn 
Esperante; Revista il1agnetológica (el Ar-
gentina) anoncante senpagan kurson; La 
Gaceta del Norte pri la parolado de 
S.ro Berdonces en Santurce; Alma :Joven 
kiu subtenas nian aferon en Carcagente; 
La Provincia, kiu publikigis la belan pa-
roladon de S.ro Garzón Ruiz; La Gaceta 
de Galicia donante sciigojn pri movado 
esperantista; La Almudaina pri la eks-
kurso al insulo Mallorca; Diario de Bar-
celona pri malfermo de esperanta kurso; 

La prensa siempre se muestra favora-
ble á nuestra idea; podernos citar los si-
guientes artículos: El Pueblo Vasco, so-
bre el Congreso Esperantista en España; 
Revista de ll1enorca, que desde ahora 
redacta cuatro páginas en Esperanto; 
Revista l/1agnetológica (de la Argentina), 
anunciando un curso gratuito; La Gaceta 
del Norte, sobre la conferencia del señor 
Berdonces en Santurce; Alma :Joven, que 
sostiene nuestra idea en Carcagente; La 
Provincia, que inserta el hermoso dis-
curso del Sr. Garzón Ruiz; La Gaceta de 
Galz'úa, que da noticias sobre el movi-
miento esperantista; LaAlmudaina, sobre 
la excursión á la isla de Mallorca; Diario 
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La Correspondencia de San Fernando kun 
parto de la parolado farita de D.ro Za-
menhot en Londono; La Voz de Gttipúz-
coa pri esperantista kongreso en Hispa-
nuyo; Diario de Burgos pri la paroladoj 
de S.ro Esteban, kaj El Mercantil Valen-
ciano aukaií pri la Kongreso en Hispa-
nujo. 

de Barcelona, sobre apertura de un cur-
so de Esperanto; La Correspondencia de 
San Jiernando, con parte del discurso 
pronunciado por el Dr. Zamenhof en 
Londres; La Voz de Guipúzcoa, sobre el 
Congreso esperantista en España; Diario 
de Burgos, sobre las conferencias de! se-
ñor Esteban y El 111ercantil Valenciano 
también sobre el Congreso en España. 

Bibliografio 
Pro manko de spaco ni <levas mallonge raporti pri la sekvantaj tre interesaj 

verkoj. 

Sclziller. La rabisto;, dramo en kvin aktoj, tradukita el germana lingvo de dokj 
toro L. L. Zamenhof. Unu volumo, 144 paga. Prezo: 2 fr. ce eldonejo Hachette ka-
K.0 79, boulevard St. Germain. Parízo. 

La sola nomo de la aütoro igas superfluaj cíujn laüdojn, kiujn ni plej juste devus 
dcdici al tiu ci mirinde bela verko, kiu estis unue publikigita en «La Revuo», kaj 
estas nun aparte presígita de firmo Hachette en bela zorge korektita libro. Al ciuj 
esperantistoj, kiuj ankoraü ne posedas La Rabistoj, ni konsilas rapidi gin aceti, se ili 
volas tragui la carmecon de tiu verko kaj interkonatigi kun la delikataj nuancoj de la 
esperanta literatura. 

La Jiaraono, el B. Prus, tradukita el pola lingvo de D.r° Kazimierz Bein (Kabe). 
Tri yolumoj. Prezo: ciu volumo, 2 frankoj. Ce firmo Hachette, Parizo. 

Cíuj esperantistoj bone konas la klasikan stilon de Kabe. Se ni al tio atdonas, ke 
La Faraono estas lia plej bona verko, oni klare komprenos, kiel prave oni nomas gin 
la plej grava verko de la .Esperan/a litera!ttro. En nía modesta opinío, esceptante la 
verkojn de D.ro Zamenhof, La Faraono estas la plej bona el cíuj esperantaj verkoj 
gis nun publikigítaj, kaj gi estas tre elokventa i;_espondo al ciuj, kíuj malprave revas 
pri la neceseco fari reformojn en Esperanto. Cu ne suficas, sinjoroj plibonigistoj, la 
perfekteco de La Faraono? 

Vocab11lafre technique et technologiqite Era111;ais-Esperanto, par Ch. Verax. Pre-
zo: 2 fr. 50. Ce firmo Hachette. . 

La lerta autoro de la Elementa jotograja optiko farís tre bone dedicante sian 
kompetentecon al la el faro de la Vortaro teknika kaj teknologia, car tiu ci verko estis 
tre necesa kaj de tago al tago pli urga. Se Esperanto trafis jam la plej a!tajn suprojn 
de la literatura kaj atíngos tre baldaü la elfaritecon de ciuj teknikaj vortaroj, kion 
oni ja povos de gi plupostu!i? Tia! ni varme rekomendas tiun ci novan vortaron, kiu 
estas tre konscience farita de fa autoro kun la helpo de tre eminentaj esperantistoj 
ciulandaj kaj ni esperas, ke la venontaj baldaüaj eldonoj farigos pli kaj pli vastam-
pleksaj, gis ili fine ricevos la nomon de Vortarego, idealo kiun devas maltime celi 
nia franca kunlaboranto. 

Difionario italiano esperanto di G. Meazzini. Unu volumo 404 paga. Prezo: 2'50 
liroj. Ce eldonejo Raffaelo Giusti, Livorno. Italujo. 

Ni estas en gratula epoko. La gravaj esperantaj vortaroj aperas tíel multenombre, 
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kiel fungoj post pluvo. Apenaií ni ricevis la belan Naulingva etimologiaJeksikono de 
S.r 0 Bastien, kaj la jus raportitan, jen ni devas paroli pri nova vortaro. Gi estas lerte 
farita de la konala itala pioniro S.ro G. Meazzini, kiu liveras al siaj samlandanoj tre 
vastampleksan itala-esperantan vortaron. KaJ se la verko estas utila, bonteksta kaj 
tre malkara, éu estos necese gin rekomendi kaj aiíguri al gi belan sukceson? 

Lettres commerciales pratiques (praktikaj komercaj tetero}) en EsptJ_ranto avec la 
traduction jraiu;aise en regard, par J. C. O'Connor et B. P. Hugon. Ce librejo Ha-
chette kaj K.0 

Tiu éi libro enhavas kolekton da zorge elektitain leterojn en Esperanto kun 
apuda franca traduko pri éiuspecaj komercaj aferoj. Gia enhavo utilega, praktika kaj 
bonstila faras el gi multekostan gvidilon por éiuj personoj sin dediéantaj al la ko-
mercado. 

Primele lectiuni de Esperanto de Th. Cart, traduse de Dr. G. Robin. Buenresti. 
Librada Noua Caro! P. Sega!. Ca!ea Victoriei, 78. 

Tiu éi libreto estas la rumana eldono de la tre konata verketo Unuaj lecionoj de 
Esperanto. 

NOVA] GAZETOJ 
Kun plezuro ni anoncas la aperon de 

la jenaj gazetoj: 
Pola Esperantisto monata organo de 

la Polaj Esperantistaj Societoj kun tre 
kompetentaj redaktoroj: S,roj Zamenhof 
(León), ·Kabe, Leo Be!mont, Grabowski. 
Jare: 5 frankoj. Adreso: Hoza, n.0 40, 
m. 8. Warszawa (Rusia). 

La Edukado, éiujemajna gazeto por 
defendi la Instruadon kaj propagandi Es-
pcranton. Monate: 50 centimoj; jare: 6 
pesetoj. Adreso: Plaza de la Constitución, 
15, pral. Almeria (España). 

Voéo de Kuracistoj, senpaga aldono 
al la duonmonata gazeto «Glos lekarzy:o. 
Adreso: D.ro Stefan Mikolajski, strato 
Sniadeckich, 6, Lwów ( Austrio.--Galicio ). 

Roma Esperantisto, oficiala organo 
de la Roma Esperantista Societo. Jare: 
3 frankoj. Adreso: Prof. Luigi Giambene, 
198. Babuino, Roma. 

Dana Esperantista, organo de la Cen-
tra Dana Esperantista Ligo. Adreso: Fre-
deriksberggade, 28, Kopenhago (Danujo). 

V. lNGLAOA, 

NUEVAS REVISTAS 
Con gusto anunciamos la aparición de 

las siguientes revistas: 
Pola Esperantisto, órgano mensual 

de las Sociedades Esperantistas Polacas 
con redactores competentísimos: señores 
Zamenhof (León), Kabe, Leo Belmont, 
Grabowski. Al año: 5 francos. Dirección: 
Hoza, n. 0 40, m. 8. Warszawa (Rusia). 

La Educación, revista semanal para la 
defensa de la Enseñanza y propagación 
del Esperanto. Al mes: 50 céntimos; al 
año: 6 pesetas. Dirección: Plaza de la 
Constitución, 15, pral. Almería (España). 

Voéo de Kuracistoj, suplemento gra-
tuito á la revista quincenal «Glos lekarzy». 
Dirección: Dr. Stefan Mikolajski, calle 
Sniadeckich, 6, Lwów (Austria -Galicio). 

Roma Esperantista, órgano oficial de 
la Sociedad Esperantista de Roma. Al 
año: 3 francos. Dirección: Prof. Luigi 
Giambene, 198, Babuino, Roma. 

Dana Esperantista, órgano de la Liga 
Central Esperantista de Dinamarca. Di-
rección: Frederiksberggade, 28, Kope-
nhague (Dinamarca). 
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NIAJ FRATAJ VIZITANTOJ 
Ajrika Esjerautisto, 4, ·rue du Marche, Alg'er, senpage. 
Amerz'ka Esjerantisto, 1239, Michigan Avenue, Chicago, U. S. A. fr. 5'25. 
Antauen Esjerantistoj!!I Apartado 9~7, Lima, Perú, fr. 3. 
Brazila Revuo .Esperantista, rua da Assemblea, 46, Rio de Janeiro, Brazilujo, fr. 6. 
Bulgara Esjerantisto, Administracio de la Bulgara Esperantista en Sofio Bulgaria, • 1~5c,. 
Centramc•rika Esjerantisto, Quezaltenango, Guatemala, fr. 3. 
éasojis Ceskyc/i Esjera1ttz"st11., Praha II~313 Kariovo Námésti, Bohemujo, Austrujo, fr. 3' 
Eho Esjerantista, aldono de !'Echo, \Vilhelmstrasse 29, Berlino, Germanujo, senpage~ 
Eksjort- jurnalo Union~ Esperanto-Verlags Gesellschaft, Frankfurt a M. Germanujo~ 
Esfercudisteu, 37, Surbrunnsgatan, Stockolm, Svedujo, fr. 3'50. 
Esperanto, 8, rue Bovy-Lysberg, Genevo, Svisujo, fr. 3• 
Esfero Katiflikn, Mr. Peltier, Sainte-Radegonde (Indre, Loira), Francujo, fr. 5. 
Esjero Paci'jisla, g61 ruede Chartres, Neuilli-sur-Seine, Francujo, fr. 5. 
Pinna Esferantisto, Ilarejo Esperantista, Helsinki, Finnlando, fmk. 3, 
Foto~Re;,uo lntlrnacia, 118-his, rue d'Assas, Parizo, Francujo, fr. 5. 
Germana Esjerantz'sto, 95, Prinzenstrasse, Berlino, Germanujo, ms. 3, 
Helj>a Lingvo, F•ino G. Monster, Osterbrogade 54 B, Kopenhago, Danujo, kr. 1 12c. 

Jdealo, Corso Calatafimi, 495, Palermo, ltalujo, fr. 3. 
Jnternacia Socia Revuo, 45, ruede Saintonge, Paris IIIª Francujo, fr. 6, 
Japana. Esjerantisto, 3éome, Jurakéo, Kojimaciku, Tokio, Japanujo, fr. 3. 
Tuna Esferantisto, 33 rue Lacépéde, Paris 5.ª, Francujo, fr. 2'50. 
La Esjeranta lnstruisto, 85, Fleet-St., London, E. C., fr. 2'50. 
La Belga Sonortlo, 53, Ten Bosch. Bruxelles, Belgujo, fr. 6. 
La Verda Standardo, Mr Marich. Agoston, Ülloi-Ut 59, Budapest, IX, Hungria, Austrujo; k, 4, 
La Saksa Esje1·antisto, S--ro Fritz Stephan, en Leipzig (Germanujo), fr. 1. 

La Pioniro, Champíon-Reef, Mysore State, South India, Angla, fr. 5. 
Lingvo bdernacia, 33, rue Lacépéde, Paris, V-e, Francujo, fr. 7,50. 
La Revuo, 79, Bd St G.,ermain Parizo, Francuj o, fr. 7. 
L' Esj;érantiste, 4, rue du Gril, Louviers, Eure, Francujo, fr. 4. 
L·umo, bulgara-e5peranto, S~ro Nenkov, rue Gorska, 2299, Tirnovo, Bulgarujo, fr. 2. 
Pota Es,Perantisto, 26, Akademicka, Leopolo, Austrujo, fr. 2'50. 
Ruslanda Esjcrantisto, BolSaja PodjaCeskaja, 24, St. Petersbourg, Rusujo, fr. 7'50. 
Svisa Esjero, 6, rue du Vieux Collége, Genéve, Svisujo, fr. ::i50, 
7-ra la .1.lfondo {multilustrita), 15 boulevard des Deux Gares, Th-Ieudon S. O., Francujo, fr. 8. 
7 he Amerícan Esferanto Journal, boulevard Station, Boston, Mass., U, S. A., fr. 5. 
7he British Esjerantist, 13, Arundel street, London W. C., Anglujo, fr. 4. 
Verda Stelo, 3. del Relox, 12, México (Distrito Federal), x peso. 

Tipografía Moderna, á cargo de Miguel Gimeno, Avellanas, n-Valencia. 

ANONCOJ 

47 

S.r0 F. Ramos (Credit Lyonnais-Valencia-Hispanujo) deziras intersangi post-
kartojn kaj postmarkojn kun tutmondaj gesamideanoj. Ciam kaj tuj respondas. 

S.r 0 J'osé Valle;o ( Tolosa-Guipúzcoa) deziras korespondadi per ilustritaj po~t-
kartoj aü leteroj kun fremdaj gesamideanoj. 



• · ·s.ro Carlos Charrier (calle de Zabala.; 77, Montevideo-Uruguay) deziras_ intedan-
~i po~tkartdjn kun tutmondaj gesamideaaoj. 

4 .• 

. . .. 

S.r-:P Gabriel P. Flores (San Feroand0:-Parnpanga-Islas -Filipinas) deziras kores• 
pondi -hispaoe au.esperante lnl.n his panaj gesamideanoj: · 

Séndante 35 centi~ojn per po§tmark~j v-i. ticevo~ belan portreton de D.ro Za-
menbof sur po§tkarto foto~rafa. .. 

' El mero examen de los ·tomos publit:ad~s DEMUESTRA que la Enciclopedia 
llniversal ilustrada Europeo-at1terica11a; ,poseerá toda -la materia instructiva que· 
encierran todos los libro~ puó.lil;ados sobre artes y ciencias; tantos·mapas.¡ tan exac-
tos como en el Atlas mds com,;leto; más' planos que én todas las guias reunidas; las 
biografías de todos los que han contribuido:ª la obra de la civilización; las noticias 
completas, exactas y desapasion~as de iodos los Aechos que forman la.historia de Jos 
pueblos, y finalmente, un caudal. inmenso de datos inéditos acerca de nuestra nacip,,, 
sobre la cual, en mudíos ramos del saber_ h1,1mano, nunca se· lt(l_pub!icado nin/J#Í• 
'libro q~e demu.estre d todos l~ q_ue kan_apórtado á ta·oóra de. la civilización ios~• 
bios, los eruditos, los ártista_s' y los ingen#os españf!les> 

' '' 

EN J MINUTOJ VI POVAS GAJNI 
. 50 FRANKOJN 

PARTOPRlmANTE LA LUDON DE LA LIMERIKO. 

LA Sui,¡o HISPANA 
. MAR.TO 

Detranlu tiun /luponn 
kaj sendu /in kJ1.11' 

via resp.o,ulo. . ' 
. . 

. Tiu ludo certe irit~rés~s ~i~jn Espera:ntistojn, ~ar m ,povos ricevi monán premiodj 
da 50 frankoj, kiel r~~O?lpenco de triminuta pripensado. · · . _ · 

. _ KONDICOJ · OE LA LIMERIKO , 
1. Aldoni al laj~naj _kva~ versoj unu verson, kiu·rimos kun la unua kaj havos~ 

saman nombron da silaboj, • 1 

Sur-la kapo, la !apelo; 
En la koro, nobla celo; 
Li promenis sur la strato, 
Sed suóite pasis kato. · 

• 

J • ••• ,• • • • ·• '.; 

2. Sendi, .){.un tiu verso: a) sían nomon kaj plenan adreson; b) mandaton aií po§tj 
markojn po fr. 1 125 (1 ~ilingo, r marko, 50 spesdekoj); e) la kuponon kiq estas en la¡ 
angulo de tiu ci teksto al _ , 

, . , LA:Lu.q:~rn:o, librairie del' Esperanto, 151 rue Montmartre, París. 
· 3. · Oni devá.s :rendí la verson antau la fino de Aprilo. (Se du versoj estas egale 

bonij, la un~cfWl-teniÍlta ricevos la premian). 
4. Lajugistoj>Cstos S,roj Gabriel Chavet kaj Pujula-Valjes. 
S, : k,plé,j yerso ricevos monan premion da fr. 50 ~40 SiJiQgoj, 40 márkoj11 

20 spesm1loj). · · · · . · . __ 
6. La nomo de.la gajninto estos publikigata eiurnonate en tiu. tijurnalo. 
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CIRILO AMOROS, 2a=-:VAuE~CIA 

La Redak.cio korektos la manuskriptojn laübezone, kaj la nepresitajn gi ne resendos .. 

ENRAYO: Fragmonto.-La !egendo pri !'ludo •La Diavolo•.-Bicikleda karavano en Germanujon.-Sec• 
ción gramatical.-Dua konkurseto.-Literatura, scienca kaj arta konk1mso.-Noticias del extranjero,-Sciigoj.-
Bibliografio.-La ombro.-Anoncoj. 

•·. 

F.R..A.G-:M:ENTC> 
(El Roque Barcia) 

• Do~ Kifz;to ~e 
0

na~ki~is ~n °ki~ aj~ ;ila~et~ d~ Maneuj
0

0; ü n~skigi~ e~ la
0 

tuta t~ro: 
La Mancuja junkro ne estas hispana tipo; li estas tipo el la homa tutspeco, kie a1n la 
pagpostsigno de la homa tutspeco aperas premita sur la terglaba suprajo. Estas vero: 
foriris la kavaliro pilgrimanta sur Rocinanto; sed restis, kaj eiam restos la alia kava-
liro, kiu pilgrimadas sur vel§ipeto, sur remboato, en vapor§ipo, sur azeno, sur earo, 
en publika vetdrilo; en vagonaro. Se morgaü la homaro veturados per aerostato, ni 
povos samkorekte diri: crestis la alia kavafüo, kiu pilgrimadas en aerostato•, Per kia 
fundamento oni asertas, ke Don Kifzoto ne havis realecon en la epoko de sia autoro, • 
se li gin havas ce ni ciumomente, car füumomente ni diras: «Tiu viro estas Kilzoto¡ tiu 
konduto estas kihoteco; tiu maloftajo estas kifeotajo»? Efektive: ciu sin palpu interne. 
dulJl unu minuto; eiu esploru la turnirojn de sia domo, car eia domo havas turnirojn, 
kaj diru poste, cu Ji sentas kuragon por certigi, ke Ji ne enportas unu Kifzoto de i11an-
cttjo kaj pli ol unu Kifzoto de Manéujo kaj ec pli, ol Maneuja, en la interneco de sia 
imagado, de siaj moroj, de sia temperamento, de siaj oftmalvirtoj, de siaj esperoj, de 
siaj deziroj, de siaj deliroj, tiu nefinebla posteularo de nia 'gentradiko, tiu grandega 
azilo de nia ellokita deziro. Tío e¡ volas -diri, ke la libro de Cervantes estis tiel reala 
en la jarcento en kiu gi publiJdgis, kiel gi estas en nia nuritempo, kiel gi estos en la 
lastaj horoj de la fina jugo. Cii volas diri (kaj estas senutile pluesplori), ke cia romano 
havas sían Don Kifzoto, kiel eia Rifzoto havas sían romanon, kaj ke ni ciuj estas roma-
noj kaj Kileotoj en tiuj Kileotoj kaj romanoj de kavalirado, kiu ne havas finon. Ha! 
Multaj estas la kavaliro; irantaj rajde; kiom plimultaj ja estas la kavaliroj, kiuj piedi-
radas! Se estus necese armi nin eiujn, estas tre certe, ke ciuj fabrikoj de la homaro, 
laborigante siajn grandegajn fornojn, ne sukces:us fandi eiujn bezonatajn Mamlninajn 
kapsirmilojn. Ne estas Kihotoj, kio mankás en eiuj tempoj: kio mánkas al la historio, 
tio estas iu Cervantes por pentri mal§atmoke· la multoblan, la diversan, la nefineblan 
mancujan junkron d~ eia !ando kaj de eia centjaro,fáhela romano, sentina romano, 
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kiu havas unu Don Kzlzoto en cia domo, escepta~te kelkajn domojn, en kiuj estas pli 
ol unu, kaj ni ne diras pli ol du, car ni volas doni al tiu ci pentrajo giajn plej malfra-
pajn kolornuancojn. Ni tuj cesigu tiun ci demandan, ec tre malgraií nia avida deziro, 
ripetante ideon antaüe esprimitan. Kaj en la celo, ke niaj legantoj ne enuigu, ni penos 
gin ornami per la vestajo de nova bildo. Ni enfermu nin por unu momento interne de 
la libro de nia aütoro, kvazaü gi estus la ensorcita botelo de la Vilena markizo; ni 
observu tra gia magia vitro tion, kio okazas en la internaj cambroj de nia subteg-
mento kaj estas tre eble, ke ni ekkrios bonfide: kiu ne havas, kiu ne havis, kiu ne 
havos unu Terezo Panza kaj unu Dztlcineo de Toboso? Kiu ne ha vas cevalacon, unu 
Sanco, olean felsakon, Baratarjan insulon, kastelon en la aero kaj ventan muelilon? 
Okazas pri Kihoto, kio okazas pri la libroj de iu granda sanktulino; estante la poezio 
kiu plej apartigas de la komuna vivo, gi estas la plej reala kaj pozitiva el ciuj poemoj; 
kiel la doktrino de Sankta Terezo de Jesuo, estante la mistikeco plej spirita, p)ej alt-
cela, plej malproksima, gi estas la plej praktika el ciuj mistikaj skoloj. Kial? Car kio 
plej similas la orientan gajon, tío estas la okcidenta malgajo; car kio plej rekte influas 
sur la krudan teksajon de la materio, tio estas la nesentebla dinamiko de la spirito, 
kiel kio plej rekte influas sur la vivon de la arbo, tio estas la subtila nutrosuko, kiu 
nevideble cirkuladas tra la fadenretajo de gia teksajo; tiu kasita nutrosuko, Dia elva-
porajo, fi.bro de la fi.bro, atomo de la atomo, koloso de la koloso. Sed oni ne kom-
prenu, ke ni revas pri la pretendo (ni ja tre scias, ke ni estas parolante pri Kihoto) 
enkarcerigi en la spacojn de la kritiko la animon de Miftaelo de Cervantes Saavedra, 
car al neniu estas eble regi en reglando, kiu ne havas terlimojn. Ekzistas certaj viroj, 
kiuj, pli o! homaj kreitajoj, estas profunda teologio. Jes, viroj kiel la aütoro de iu 
libro hispane verkita, estas la teologio de la Dia Providenco; Dia Providenco, kiu 
neniam cesis elmontrigi per ia genio. Estas tri aütoroj, kiuj vojirante sur malsamaj 
vojoj, sciis elfini la saman historian entreprenon, Jen unu viro kaptas la mondon, kaj 
gin elsavas per la doloro. Alia viro kaptas la mondon kaj elsavas gin perla timego. 
Tria viro kaptas la mondon kaj gin elsavas per la malsatmoko. Ufm libro prez~ntas 
la inferon de la ploro; alia-la inferon de la teruro; tria-la inferon de la rido. Cu vi 
scias, kion signifas certa aiítoro de la XVl jarcento? Li estas mirinda kreinto, kíu per 
la rido sukcesis fari inferon. Unu !armo falas de la okuloj de la homaro, kaj gi nomi-
gas La Dia Komedio; falas alia larmo, kaj gi nomigas La angla teatro; tria !armo de-
falas kaj gi titoligas Don Kihoto. Kiel granda estas Dante! Kiel granda estas Shakes• 
peare! Kiel granda estas Mihaelo de Cervantes Saavedra! Ni ne plendu pri niaj mize-
roj kaj pri niaj cagrenoj. Dio ankaií havas siajn gajojn, kaj tiuj tri geniuloj estas tre 
gajoj de Dio. 

El hispana !in gvo tradukis, 

VICENTE INGLADA. 

La legendo pri l'ludo « La Diavolo» 
Pasis jam multe da tempo de kiam vivis en Japanujo, en la sankta urbo Kioto, la 

glora kaj grandanim{l Sisame', unu el la ok altrangaj princoj, al kiuj la Mikado konfi-
dis la regadon de l' Stato kaj tiun de l' soldataroj. 

1am Sisame' estis devigata forlasi sian rican palacon en la celo ekstermi siparon de 
marrabistoj, kiuj, jusalvenintaj el Koreujo, ruinigis la sudajn immlojn. Sisame' havis 
kvin filojn: Mikon', Noto, Siang', kaj Koüsi: estis ankaü al Ji du filinoj: Mion' la pli 
maljuna kaj Koüsa, la pii juna.L 
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Sciiginte pri sia longedaiíra forestado, li kunvenigis siajn gefilojn, el kiuj la plej 

maljuna ankoraií estis dektrijara kaj laüjene alparolis ilin: 
-Mi adiaiías vin, karaj gefiloj; mi metas vin sub la zorgojn de Toü-Foií,,sperta 

maljunulo, al kiu vi devas obei; vivu pace, amu unu l' alían, ne interdiskutu. Ce mia 
reveno, kiun mi trovos pli saga, tiu estos prezentata al Mikado, por ke tiu éi ansta-
taiíigos min per Ji en mia ofico. 

Tion dirinte, li prenis sian sunombrelon kaj foriris. 
Toií-Foü ne estis scienculo, sed malsaga hipokritulo. Si ekis malami kaj ofendí 

Mikonon, kiu estis la plej bela knabo, incitis liajn gefratojn kontraü éi-tiu tiamaniere 
ke baldaü Mikono trovas sin izolita en angulo, malbone vestata, pli malbone nutrata 
kaj senigita je ludiloj por amuze pasigi la tempon. Tute kontraiíe, liaj gefratoj lukse 
vivadis kaj sub ilian disponon oni metis milon da ludiloj. Mikono nur povis siri amuzi 
perla kaptado de musoj. Li ha vis rezignacion; sed, foje, lacigita pro sia situado, li 
starigis antaü Tou-Foü, kiu, en la gardeno, ceestadis la ludadojn de la aliaj kvin ge-
fratoj kaj malrespektege diris al li: 

-Tiu ci vivado tedas min! 
-Bone! Amuzu vin per viaj manaj fingroj, al li respondis la nursajna scienculo; 

nur la mallertuloj enuigas sin. 
La knabo sopiris kaj silentis. Proksime de li sin trovis lia frato Siango, kiu amu-

zigis dancigante argentan tupon per silka snureto. 
-Pruntu al mi tiun tupon, mia kara, por min amuzi. 
Siango, kiu enpenseme, gratadis sian kapon respondis, kasante samtempe la tupon 

en sian bruston kaj forkurante: 
-Prenu la snureton, se vi gin vola,;; vi ja aliaJon ne meritas. 
· Tiam Mikono sin turnis al alia loko, kie lia frato Noto sidis pretigante por mangi 

pladon da rizo kun mielo. 
-Vi ja povas inviti min, karuleto, diris Mikono. 
-Tio-ci estas tro bona por vi, aldonis Noto; mangu, se eble, la vergetojn. (En Ja-

panujo oni uzas por mangi la rizan, anstataií kulero, aií forko, du maldikajn vergetojn 
aú lignetojn, kiujn Japanoj manuzas kun mirinda lerteco.) 

Mikono prenis la vergetojn kaj denove ekiras ciam plej malgaje. Tiamaniere li al-
venis malgrandan herbejon, kie lia fratino Miono staris sin amuzante per suprenjetado 
debela birdoforma volano provizita kaj ornamita per diveskoloraj plumoj. 

-Pruntu al mi, Miono mi petas, vian volanon,-ekkriis, korpremite, la kompa-
tinda Mikono. 

La infanineto bruege ekridis, reprenis sian volanon kaj ekforkurante forjetis al sia 
frato la bovenon au kvazaü-rullevileton per kiu si suprenpusadis la volanon, aldirante 
samtemoe: 

-Ludu per tio, se vi volas, car alíajon vi ne meritas. 
Tre malgoje la knabeto vagiras ci tien kaj tien gis kiam li alvenis antaü bambu-

konstruitan dometon, kiun logadis maljuna avino de la gardenisto. Vidante !in tiel 
malgojan, si díras al li: 

-Kio okazas al vi, mia kara? Rakontu cion al mi. 
-Tio min turmentas, ke miaj gefratoj nenion donas al mi por ludi; ili nur fordonis 

cí tion. 
-Ni vidu; montru gin al mi. He! snureton, du vergetojn kaj unu bo:venon? Suficas 

ja tio por havigi belan ludilon. 
~Kiamaniere mi pavas gin fari? 
-Nun vividos. Donu cion al mi. 

La maljunulino kunprenis tiujn objektojn, kunligis ciun ekstremajon de la snureto 
al ciu vergeta, man tenis ilin iom apartigitajn, metis sur la mezan de la snureto la bo-
venon kaj diris al la infaneto: 
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-Cu vi vidas? Movu tiele la vergetojn kaj vi vidos la bovenon turnigi; post kiam 
gi estos multe turniginta, strecu subite la snureton, kaj vi rigardados la bovenon su-
preniri tra 1' aero multe pli borre ol la volano de via fratino. Atendu gian falon tiama-
niere ke gi relokigu sur la snureton kaj poste suprenjetu gin denove tra la spaco. 
Jen estas tia Iudilo kian viaj gefratoj ne havas. 

La infano malproksimigis murmurante kaj dirante: borre; alían mokajon!!! 
Sed kiel li havis nenion por fari, fine diris al si men: ni provu, car !don oni perdas? 

Kaj per ripetitaj provoj Ji sukcesis la plej amuzigan ludilon. 
Foje, vidite de liaj gefratoj, kiuj promenis tra la gardeno kun Toü-Foü, Ji estis 

petata doni al ili sian ludilon. 
-Ne, tute ne! car vi, senkoraj gefratoj, cion al mi rifuzis. 

Tiuokaze ili diris al falsa kJerulo: 
--Li ne volas doni al ni sian JudiJon. 
-Pu! car vi estas kvin kaj li nur unu, vi ja povas perforte forpreni gin de Ji. 

Ciuj sin aljetas kontraü !in, kaj, kvankam li kurage sin defendas, fine terenfalis 
venkita ka~ Siango prenis la deziregitan ludiJon. 

Siango sin pretis por amuzigi; Ji suprenjetis la bovenon; sed, kiel Ji ne estis atin-
ginta la taugan lertecon, malaperigis la bovenon, kiu falis en laüraron de l' gardeno 
anstataií refali sur la snureton. 

El la laiíraro eliris krianta horno kun unu mano metita sur la maldekstra okulo. 
~Malmulte mankis por ke vi unuokuligu min, Siango. 

Ciuj ektremis; car I' aperinta horno estis Sisame', kiu tuj aldiris: 
-Mi jam revenís el mia ekspedicio; mi eniris nevidite kaj min kasis por vidi, kion 

vi estis farante. Vi estas malbonaj gefratoj kaj pri cio vi estas kulpa, Tou-Fou, kiu 
edukis ilin malkonvene; pretigu vian valizon kaj for de tie-ci por ciam, mensogemu-
lo!!!. .. Kaj vi, mia malfelica Mikono, tia\ ke vi havis rezignacion, lertecon kaj sagecon, 
v1 estos prezentata al la Imperiestro kaj, anstataiíante minen mia ofico, vi sidigos, en 
oportuna tempo, ínter japanaj princoj. 

Tiele okazis, car, siatempe, Mikono envicigis inter la ok princot . 
Tia ludilo disvastigis en Japanujo, de tie alvenis Koreujon kaj Hinujon; poste oni 

trovas gin en europaj ]andoj, kie perdis sian primitivan nomon, kiu nuntempe restas 
ankorau ignorata; nun oni nomas gin «La Diavolo», kaj estas ankoraií nesciita la kialo 
de tia nomigado. 

El La I ribuna, tradukis. 
]. G. MARTÍN. 

Bicikleda karavano en Germanujon 
S.ro Henri de Coppet, komitatano de l' grupo Pariza kaj ankau fondinto de la 

,Franca Turing Klubo~ elpensis tre allogan projekton: 
Li proponas al ciklamantoj-samideanoj, kiuj intencas ceesti la venontan kongre-

son, biciklede travojagi la sudan parton de Germanujo, forirante de Stuttgart. 
Per tiu ekvojiro, povus esti vizitataj: Nuremberg, unu el la plej rimarkindaj urboj 

de Germanujo; Bayreuth, urbo famigita de la teatro de Wagner, kaj Karlsbad, konata 
banstacio lokita en carma situado en la belega valo de la Tepl. Fine, oni atingus 
Dresdenon tra la Saksa Svisujo, kiu tre certe lasus neforgeseblan impreson sur la 
spiritoj de la partoprenantoj. 

Pri la bicikledoj, la du multigadoj konsilindaj por fari agrable tiun vojagon estas 
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2 Met 50 por la malgranda kaj 5 Met, por la granda, car la vojiro enhavas en kelkaj 
partoj iom penigajn deklivojn. 

Tiuj, kiuj posedas masinojn provizitajn nur je unu multigado devos elekti 4 Met 
40 maksimume! 

Tia vojago, kiu daúrus 6-7 tagojn po 80-roo kilometroj ciutage, estus interesple-
na je triobla vidpunkto: 

1.e Gi liverus bonegan kaj nekompareblan rimedon por pli intime kaj profite 
ekkoni tiun-ci landon. 

2. e Gi farigus carma okazo de interkonatigo kaj fratigo por esperantistoj kiuj ne 
povas uzi la esperantujon «Weisser Hirsch». 

3. e Precipe gi helpus laú plej forta kaj praktika maniero al la propagando fara ta 
aú farota de la grupoj aú izolitaj samideanoj en ciu trairota urbo, 

Se tia projekto povus efektivigi, gi kredeble estus unu el la plej fruktodonaj 
flankaj okazintaJoj de la Kvara Kongreso. 

Tial, turistoj-samideanoj, aligu al la ideo!! 
Sendu kiel eble plej rapide vian aligon al S.ro Henri de Coppet.-179 Boulevard 

Pereire.-Paris (France). 
(El La Revito.) 

SECCI()N GRAMArrICAI.i 
C. B.-Puede V. traducir dedn por kanonikestro ó cgjkanoniko, que, á mienten-

der, definen bien el cargo. 
Para la pronunciación de la v desqués de k siga V. la regla que expuse en el nú-

mero de Enero; de no pronunciarla siempre lo mismo, el idioma no sería fonético. 
Dice V. que en una gramática de Esperanto leyó que la v se pronuncia como u en 
aquellas sílabas directas á las que siga vocal, como en trankvila; no sé á qué gramá-
tica se refiere V., en la que, sin duda, por lamentable descuido se deslizó esa equivo-
cación, pero cónstele á V., así como «á todos los que la presente vieren y entendie-
ren:. que la v siempre es v. Y con ésto, y con lo que dije en Enero tiene V. bastante. 
Estoy á su disposición para cuanto desee. 

F. A.- Lea V. lo que digo á C. B. en este mismo número sobre la v. Respecto 
á la r el asunto no tiene tanta importancia, pues fuerte ó suave no hay más que r 
sencilla en Esperanto y con ninguna otra letra puede confundirse; en el otro caso sí, 
pues era confundir la v con la zt. La r es suave aún cuando esté entre dos vocales. 
De todos modos, vea el número de Enero en que también hablé sobre esto. 

A. P.-EI artículo en Esperanto sólo sirve para determinar el substantivo, ó para 
indicar la totalidad de individuos del mismo género ó especie. Entre ni voku la ku-

. raciston y ni vokzt kuraciston hay la diferencia que en la primera frase me refiero á 
un médico conocido, al que de costumbre nos asiste en nuestras enfermedades; y en 
la segunda me refiero á uno cualquiera. Este, pues, es el caso en que el artículo la 
determina á un substantivo. 

Al traducir el español es noble, si quiero indicar que la nobleza es inherente á todos 
los españoles, diré: la hispano estas nobla; éste es el caso en que la sirve para indicar 
la totalidad de individuos del mismo género ó especie. 

Con los nombres propios no se usa artículo, pues por sí mismos están ya determi-
nados. Pero si se toman en sentido especial, ó se califican ó determinan de algún 
modo, van con artículo. Así se dice, por ejemplo, Am;riko estas progresema, y en 
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cambio, en la sitda Ameriko estas vastegaj arbaroj. Estas son, en resumen, las reglas 
que V. solicita, que puede V. ver con mayor extensión en el Manual y l(jercicios de 
los Sres. Inglada y Viltanueva. 

HISPANO, 

Oua konkurseto 
Laií ni promesis en la Januara numero ni publikigas la solvojn de la problemoj 

kaj nomojn de la premiitoj. 

Solvo de la I.ª: Li ne estas surda. 
Solvo de la 2. ª: Ero, T-ero, E-t-ero, V-e-t-ero. 
Solvo de la 3. ª: Per tio, ke dum nokto ili ambau estas grizaj. 

Divenis la tri problemojn ses abonantoj, kvankam ni ricevis multegon da respon-
doj. Ricevos la premiojn, Jau montris la sorto: Sino. Berlaine, D.r 0 Gratz kaj S.ro Gar-
cia Robles .. I1i bonvolu sciigi al ni, kiun premion, el la proponitaj, deziras ricevi. 

Jen la problemoj solvotaj por nia dua konkurseto: 

l.ª (Matematika problemo) 
-Diru al mi, Petro, kiomaga vi estas? 
-Mi havas la duoblon de la jaroj, kiujn vi havis, kiam mi havis vian nunan agon. 
- Tio ne suficas, por ke mi. .. 
-Sed suficos al vi scii, kc la venontan jaron, adíciante niajn agojn ni ricevos guste 

unu jarcenton. 
(Riomaga estas Petron 

M 
HM 

M 

2.ª (Konsila frazo) 
H 

la N 
R 

3. ª (Kunmetajo) 

ero. 

Per profesia radiko du participaj finajoj kunmetu respektindajon. 

La tri divenintoj montritaj de la sorto elektos unu el la jenaj premioj: La Yeso de 
I<..nabinoj de Moratin, tradukita de S.ro Maclean; Edzigo malarangita de S.ro V. Inala-
da; kravatpinglo esperantista; dek éefeéaj hispan aj slosiloj, "' 
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Literatura, scienca kaj arta Konkurw 
Okaze la centjara datreveno de la 

gloraj siegoj de la heroa urbo Zaragoza, 
oni tie pretigas grandajn festojn kaj eks-
pozicion, kiujn partoprenos francoj kaj 
hispanoj. Honorante la bravulojn, kiuj 
tiel kurage dcfendis la Patrujon, ni for-
gesos pasintan malamon, kaj la hierauaj 
malamikoj pace kaj frate unuigos morgau 
laborante por la progreso. 

La Provinca Komisiistaro de Ruga-
Kruco en Zaragoza pro:fitas la okazon 
por malfermi konkurson, kiun povas par-
topreni tutsame hispanoj kaj fremduloj. 
La XX.ª temo de tiu konkurso estas: 
Utileco alportota al la kruc-ruguloj de 
internacia idiomo, kiel Esperanto, k. c. 

Por tiu temo, la Hispana Societo por 
por progagandi Esperanton definis, kiel 
premian, diploman de honora membro ka; 
kolekton da esperantista} verkaj. 

Oni sendu en rekomendita pakajo la 
manuskriptojn, antau la 31.ª de Majo, 
kun la jena adreso: 

Certamen literario, científico y artístico 
Con motivo del centenario de los glo-

riosos sitios de la heroica ciudad de Za-
ragoza, se preparan allí grandes fiestas y 
una Exposición, en la que tomarán parte 
franceses y españoles. Honrando á los 
bravos que tan valerosamente defendie-
ron la Patria, olvidaremos pasados odios, 
y los enemigos de ayer se unirán mañana 
pacífica y fraternalmente trabajando por 
el progreso. 

La Comisión Provincial de la Cruz 
Roja de Zaragoza aprovecha esta ocasión 
para abrir un concurso en el que igual-
mente pueden tomar parte españoles y 
extranjeros. El tema XX de este concur-
so dice: Utilidad de adoptar un idioma 
universal entre los individuos de !a Cruz 
Roja, como el Esperanto, etc. 

Para este tema, la Sociedad Española 
para propaganda del Esperanto ha seña-
lado como premio un diploma de socio 
honorario JI una colección de obras espe-
rantistas. 

Envíense, en pa:¡_uete certificado, los 
manuscritos antes del 3 I de l\fayo con la 
siguiente dirección: 

Sr. Presidente de la Comisión Provincial de la Cruz Roja de Zaragoza. 

Paseo del Ebro, 65, Sanatorio. 

La manuskriptoj ne estos subskribi-
taj, sed gian titolon oni skribos sur alia 
koverto, kiu enhavos la nomon, adreson 
kaj profesion de la verkinto. Oni nur 
povas skribi france kaj hispane. 

Ni publikigos la nomon de la premíito, 
tuj kiam oní scíígos nin pri tio. 

Zaragoza (España). 

Los manuscritos no estarán firmados, 
pero se escribirá su título en otro sobre, 
que contendrá el nombre, domicilio y 
profesión del autor. Solamente puede es-
cribirse en francés y español. 

Publicaremos el nombre del agracia-
do en cuanto se nos comunique. 

* * * 
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Noticias del extranjero 
Alemania.-La Kvaro, en su deseo de que el 4,º Kongreso de Esperanto supere á 

los anteriores, organiza un acto de gran resonancia que ha de complacer muchísimo 
á los futuros congresistas y que ha de ser una prueba definitiva de la vitalidad del 
Esperanto. Sabido es, que en las representaciones teatrales hasta ahora organizadas 
con tanto éxito, sólo han intervenido como aficionados algunos esperantistas; hoy ya 
no se trata de ésto. La Kvaro se propuso presentar una obra de Goethe con actores 
profesionales y ha conseguido que la compañía que dirige el eminente primer actor 
Emanuel Reicher, del teatro Lessing de Berlín, aceptara su desempeño. Actualmente 
el Dr. Zamenhof traduce la obra que ha de ponerse en escena, propuesta por el 
mismo Reicher que aparecerá con el título: ljigenio en Taurido. Creemos que en 
mejores condiciones no puede realizarse tan trascendental acto: una obra de Goethe, 
traducida por el Doctor y representada por una compañía excelente. Si el éxito 
corona los esfuerzos de nuestros compañeros, el Sr. Reicher se propone dar una 
tournée y representar la obra en varias ciudades. Claro es, que esta empresa es cos-
tosa, costosísima; pero creemos que no habrá congresista que deje de asistir á esta 
notable representación. Envíense adhesiones y dineró (billete para la función 20 mar-
cos) al Sr. Jules Borel, Prinzeustrasse, 95, Berlín, S. 42. 

La importante fábrica de máquinas de escribir Seidel y Naumann de Dresden, ha 
editado un hermoso catálogo de sus productos en Esperanto, que se envía gratis á 
cuantos lo soliciten. 

Bohemia.-Con el nombre de «Bohema Unio Esperantista» se han asociado todos 
los grupos con el fin de unificar los trabajos de propaganda organizando excursio-
nes, conferencias, exposiciones, etc. 

Francia.-En la fiesta organizada por la sociedad Paco-Libereco, el Sr. Chavet 
leyó un notable trabajo sobre nuestro idioma.-En el Círculo Militar de Lyon, previo 
el correspondiente permiso del General Gallieni, dió una conferencia el Sr. Croiset-
Deronziére.-En París se han abierto cursos especiales para rusos y para catalanes.-
En Bethune se organizó el 2 de Febrero una hermosa fiesta esperantista con asisten-
cia del Ayuntamiento: hubo banquete, representación teatral y baile.-El Grupo de 
Amiens organiza una fiesta semejante para el 26 de Abril.-EI diario Le Petit Pari-
sien ha publicado un largo artículo sobre el proyecto de fundación de un Estado Es-
perantista en Morcsnet (Véase la Bibliografio).-En Rouen la nueva revista Le Phare 
Stenograp!úqtte, inserta una sección esperantista. 

lnglaterra.-En Kennington se ha fundado un nuevo grupo esperantista «Crescent 
Society» de musulmanes, con el fin de relacionar á los de todo el mundo por medio 
de nuestro idioma.-Nuevos grupos en Putney, Bermondsey y Brixton.-Edinburg se 
prepara con entusiasmo para la reunión anual de la ~British Esperanto Asociation», 

De todas partes.-El incansable propagandista Sr. Cefeé escribe desde Funchal 
(Madeira) que, con la ayuda del abate Ernesto Schmitz, profesor del seminario y ex-
acompañante del príncipe de Mónaco en sus estudios oceanográficos, ha empezado 
un curso en Funchal con 36 alumnos, entre los que cuenta al canónigo Antonio de 
Jouvea, miembro del Parlamento portugués.-La Sociedad Esperantista de Varsovia 
tiene actualmente 196 socios.-En Kazan (Rusia) se fundó el 13 de Febrero una so-
ciedad para propaganda del Esperanto.-En la segunda reunión general celebrada 
por la Asociación Esperantista Japonesa en Tokio, el presidente Dr. Takakusu pro-
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puso se pidiera al la «Kvara Kongreso» que el congreso esperantista del año 1912 se 
verifique en el Japón, coincidiendo con la Gran Exposición Internacional que para 

· aquella fecha se está organizando.-En Viena se ha fundado oficialmente una Socie-
dad Académica Esperantista. 

Sciigoj 
EL HISPANUJO 

La éiusemajna gazeto «Panadés Nou», 
aperan ta en Villafranca del Panadés, enha-
. vas specialan fakon redaktatan en Espe-
ranta lingvo. 

Ankaü «Alma Joven», de Carcagente, 
komencis publikigi gramatikajn artikolojn 
pri nia lingvo. 

La Direktanta Komitato de la Iguala-
da Grupo por la nuna jaro estas la jena: 

DE ESPAÑA 

El semanario «Panadés Nou», que 
aparece en Villafranca del Panadés, in-
serta una sección especial redactada en 
Esperanto. 

También «Alma Joven:., de Carcagen-
te, ha empezado á publicar artículos gra-
maticales sobre nuestra lengua. 

La Junta Directiva del Grupo de Igua-
lada para el presente a~o es la siguiente: 

Presidente: D. Manuel Nadal.-Secretario: D. Jaime Gomis.-Tesorero: D. José 
Ráfegas.-Contador: D. José Cuadras. -Bibliotecario: D. Juan Caballé.-Vocales: don 
Justino Vilaró, D. J. Biosca, D. Antonio Martí, D. Ramón Gabarró, U. Luis Ferrer, 
D. Raimundo Torroja, D. Jaime Borrás, D.ª Emilia Serra y D.ª Teresa Vidal.-
Cónsul: D. Francisco de P. Bedós. 

Dank' al klopodoj de nía eminenta 
samideano Pastro Antonio Guinart fon-
digis en Utiel malgranda Grupo Espe-
rantista kun dudek anoj kaj oni konfidas 
pligrandigi tiun nombron, car al la du 
kursoj malfermitaj de nia respektinda 
amiko eeestas multe da lernantoj kaj 
lernantinoj. 

En Venta del Moro oni fondis grupon 
kun la jena Komitato: 

Gracias á los trabajos de nuestro emi-
nente correligionario P. Antonio Guinart 
se ha fundado en Utiel un pequeño Grupo 
Esperantista con veinte socios, y se con-
fía en aumentar dicho número, puesto 
que á los dos cursos abiertos por nuestro 
respetable amigo asisten muchos alum-
nos y alumnas. 

En Venta del Moro se ha fundado un 
grupo con la siguiente Junta: 

Presidente: D. Luis Pardo.-Vicepresidente: D. Francisco Taléns.-Secretario: 
D. Victoria Montes.-Vocales: D. Julio Pérez, D. Mariano Castillo, D. JoséJátiva, don 
Andrés Cabanés y D. Emilio Olmo. 

La Cartagena éiusemajna revuo .:Sin 
Falsilla» publikigis interesplenan artiko-
lon pri Esperanto kaj en «El Eco> de la 
sama urbo apcris alia tre aliaga pri la 
sama temo. 

La Mahona Grupo reelektis sian Di-
rektan Komitaton por tiu ei jaro, kaj 
nomis konsulo nian karegan amikon Pas-
tron José Juaneda. 

La revista semanal de Cartagena «Sin 
Falsilla:. ha publicado un interesante ar-
tículo sobre Esperanto, y en «El Eco» de 
la misma ciudad ha aparecido otro muy 
atrayente sobre igual tema. 

El Grupo de Mahón ha reelegido su 
Junta Directiva para el presente año, y ha 
nombrado cónsul á nuestro querido ami-
go el P. José Juaneda. 
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AVISO 
Cuando la Junta Directiva de Hispana Societo p. p, Esperanto se disponía á elegir 

la ciudad española que había de proponerse para que en ella se celebrara el 5.º Con-
greso Universal de Esperanto, el señor presidente recibió una carta del Sr. Moch, 
secretario de la Junta organizadora de los Congresos, en la que muy atentamente se 
exponían las inmensas ventajas que á la propaganda mundial del Esperanto reporta-
ría la celebración de dicho Congreso en Suecia, para lo que se contaba con el bene-
plácito y decidido apoyo del príncipe heredero. El Sr. Moch pedía parecer á nuestra 
Sociedad, cosa tanto más de agradecer cuanto que ninguna petición oficial .se había 
aún formulado y no existía compromiso alguno por parte de la citada Junta Organi-
zadora. Oído el parecer de los presidentes de los grupos que se habían ofrecido á 
organizar el Congreso en España, la Junta Directiva de Hispana Societo acordó por 
unanimidad accederá la proposición del Sr. Moch, y que se hiciera constar en la 
contestación á dicho señor que los trabajos preparativos ya efectuados y la concesión 
del retraso se tuvieran en cuenta para el siguiente año. 

Queda, pues, retrasado por un año el Congreso en España; tenemos un año más 
de tiempo y es preciso utilizarlo en activa propaganda y en estudio, es preciso que 
nuestros grupos, á semejanza de los del extranjero, den continuas muestras de su 
vitalidad y entusiasmo. 

*** 
La Junta Directiva de Hispana Societo acordó en su última sesión hacer un lla-

mamiento á todos los esperanthlas españoles para que contribuyan con la pequeña 
cuota anual que sus socios abonan á aumentar los fondos, no muy crecidos, de la 
misma. Se ruega á los presidentes de los Grupos, como vicepresidentes que son de 
Hispana Societo, den la mayor publicidad posible en sus localidades á este llama-
miento. 

Bibliografio 
Lernolibro de la natura stenograjio Gabelsberger aljarita al Esperanto de 

J. Christoffel.-Heckners Verlag, Wolfenbüttel (Germanujo). 
Por la stenografistoj jen estas libro tre interesa; ni ne povas difini la praktikecon 

kaj facilecon de la metodo en gi pritraktita, sed nia opinio ne estas necesa car certe 
la stenografamantoj audis paroli pri gi. La verko estas klare kaj elegante presita. 

Skotlanda Pejzago de Higgie kaj K. 0 -Rotseo, Skotlando.-Prezo: 6 pencoj. 
Tiu ci brosuro estas la ilustrita aldono al «Relega Skotlando» kaj prezentas multe 

da vidajoj karakterizaj de tiu carma !ando bele presitaj Jau fotografajoj. 

Verba amuzajo verkita de Esperantisto n.0 10.072; dua eldono zorge korektita 
kaj pligrandigita. Acetebla en tiu ci redakcio; prezo IO centimoj. 

La plej bona laudo al tiu verketo estas anonci la aperon de la dua eldono, post 
rapida elvendigo de la unua. La modesta aiítoro, al kiu tiom §uldas nia gazeto, suk-
cesis montri per agrabla paroladeto ciujn formojn de la esperanta verbo. 

Estonia 111ilito lau la instruoj de :fohano de Block, de Frédéric Passy, Berta de 
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Suttner, P. Nattan Larrier, Alesiano kaj Gaston Moch; kun permern de la autoroj tra-
dukis Fino. Cécile Royer, Fritz Schuck kaj Alesiano.-Presa Esperantista Societo, 33, 
rue Lacépéde, Paris.-Prezo: 1'50 frankoj. 

Tiu ci verko estas la n.0 7.ª el la Librara Pacifisma eldonata de la societo 
«Pacifisto». · 

La aerkuracloko Treisser Hirsch ( Blanka Cervo) apud Dresden (Saksolando, 
Germanujo ), Esperan ta Vilago por 1908. 

· Por ricevi tiun interesan gvidlibreton de la esperantista vilago por la venonta 
kongreso oni sendu internacian respondkuponon al S,r0 H. Arnhold, Waisenhauss-
trasse, 20, Dresden.-Altstadt (Germanujo ). 

Doce lecciones de Esperanto; tiu ci verko, kies aperon ni anoncis en nia Februara 
numero, estas acetebla ce la Grupo Esperantista de Montevideo po unu sterlingo la 
cento, transporto plie. La hispanaj grupoj povas profiti la okazon por fari satindan 
profiton. 

La Esperantista klubo de San Sebastidn eldonis elegantan brosureto-cirkuleron 
pri la fondo de «esperanta agcntcjo». Bcle presita, gi prezentas vidindajojn de tiu 
carma urbo. Ni dankas pro la ricevitaj ekzempleroj. 

El Esperanto, lengua internacional; conferencia dada en el Casino Liberal de 
Cádiz la noche del 27 de Enero de 1908, por el Ldo. D. José Garzón y Ruiz. 

En nuestro número anterior hablamos ya de esta notable conferencia que ha sido 
elegantemente impresa para favorecer la propaganda. 

Du Slavaj Rakontoj.-Presa Esperantista Societo, 33, rue Lacépéde, Paris.-
Prezo: 60 centimoj. 

Tiu ci libro el la «Kolekto de Lingvo Internada» ~nhavas La rakonto de Filip 
Vasilié de M. Gorkij tradukita de Víctor Dufentrel kaj Cu li venas de J. Vazov, espe-

rantigita de Kr. S-ev. 

La Sendependa Ordeno de la Bontemplanoj (Sociala solvo de la alkoholisma pro-
blemC?) de D.ro Legrain, tradukita de Prof. M. Gautrot.-Presa Esperantista Societo. 
-Prezo: 40 centimoj. 

Tiu ci bro§uro estas eldonita de la Pariza Grupo de la Esperantistaj Bontemplanoj
0 

La Esperanta !lniversala Biblioteko, kies redaktoro estas ~.ro Marich, publikigis 
tri novajn libretojn nome, La J'ukagiroj etnografia skizo, Cerkesaj Rakontoj kaj 
Persa} Skizoj, la tri de la sama autoro S.r0 Georgo Davidov. Por ricevi tiun interesan 
libraron oni sin turnu al S.r0 Redaktoro de la Biblioteko (Budapest, IX., Ulloiot, 59, 
Hungarujo ); ciu libreto kostas 30 helerojn. 

S.ro Cefee eldonis la konatajn Slosilon kaj Tuton en bohema lingvo. Por mendoj 
oni sin turnu al lnternacia Propagandejo Esperantista, 111erton Abbey, London, S. W. 

Ankai.í la dirita senlaca propagandisto decidis eldoni Tutmondan Anekdotaron, 
kies kajero unua jam aperis tute verkita de anglaj samideanoj. Por la venontaj kaje-
roj niaj samideanoj devas sendi al la adreso supre montrita ridigajn anekdotojn. La 
prezo de ciu kajero estas dek spesdekoj. 

Projet réalisable en six mois d' un État Espérantiste lndépendant par Gusta ve 
Roy.-Librairie de I' Espéranto, 15, rue Montmartre, Paris.-Prezo: 0'50 frankoj. 

Tiu ci brosuro france verkita celas pruvi, ke facile oni povus fari el Moresnet-
neutre sendependan esperantistan laudon. 
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L' Espero, stenograjia sis temo tute .finita, speciale verkita por la Lingvo lnterna-
cia Esperanto de Ch. Barit, stenografiisto.-Eldonisto: L. F. Canet, 18, Oberkampf, 
Paris (XI).-Prezo: 1'50 frankoj afrankite. 

Tiu stenografi.a sistemo, frukto de du jaroj da laborado, estas tute malsana de 
tiuj aperintaj gis hodiaií. L' Espero estas absolute neutra kaj speciale verkita por la 
lingvo de Zamenhof. 

Albunz recuerdo de la Sociedad Central Esperantista Mexicana, en la fiesta orga-
nizada para celebrar el primer aniversario de su fundación. 

Contiene uu hermoso discurso del Sr. Manterola y poesías originales ó traducidas 
de nuestros samideanos R. Limones, L. G. Palacios y Miles. 

Por Arbitracio de Andrew Carnegie kun antaiíparolo de D' Estournelles de Cons-
tant; el angla kaj franca lingvoj kun permeso de la aiítoroj tradukis W. W. Padfi.eld 
kaj H. Maresquelle.-Presa Esperantista Societo, 33, rue Lacepede, Paris.-Prezo: 
0'50 frankoj. 

La societo «Pacifisto» daiírigante sian propagandon eldonis tiun interesan verkon, 
kiu estas la numero oka el gia Libraro. 

Dictionnaire Fram;;ais-Esperanto et Fsperanto-flran<;ais (raaikaro).-Antaiíparo-
_ lo de Th. Cart.-Presa Esperantista Societo, 33, rue Lacépéde, Paris.-Prezo: 5 
írankoj. 

Jen utilega verko; gi estas malgrandigita eldono de la «Franca Vortarego» kaj 
enhavas pli ol 30.000 francaj vortoj kun iliaj respondaj tradukoj. Samtempe ni anon-
cas la a pe ron de la sepa kajero de la « Vortarego». 

Compendio de Grammatica Esperanto corredato da copiosi esempi di traduzione 
e di lettura, de Paolo Lusana, ce Raffaelo Giusli, librovendisto, Livorno (Toscana) 
Italujo.-Prezo: 1'50 frankoj. 

Plena lernolibro, kiu multe helpos al disvastigado de nia lingvo en Italujo. 

Ranratbatalo, herokomika verko de posthomera poeto, esperanten tradukita · de 
E. De ligo y .-Presa Esperantista Societo, 3 3, rue Lacépéde, Paris. -Prez o: 0'40 
frankoj. 

Amuza rakonto pri batalo de ranoj kontraií ratoj. 

L' Esperanto par la fable, kolekto da dekdu postkartoj ilustritaj, kun tekstoes-
peranto kaj gramatikaj rimarkoj por faciligi la tradukon. Gi estas acetebla ce la Presa 
Esperantista Societo.-Prezo de la kolekto (12 postkartoj): 1'IO franko afrankite. 

Nouveaux Sistémes Trigonometriques par A. Dombrovski, traduit de l' Esperanto 
par E. Lefévre, professeur á l' Ecole militaire de Belgique.-Aeetebla ce la tradukin-
to (rue d' Oultremont, 56, Bruxelles).-Prezo: 2 frankoj. 

La scienca verko de S.ro Dombrovski, originale verkita en nia helpa lingvo, jus 
aperis en franca vesto dank' al nia samideano Lefévre. Tiu traduko bone taiígas por 
la propagando ce la sciencistoj kaj estas vendata por helpi al la eldonado de propa-
gandaj verkoj. 

Esperantista Dokzementaro. Kajero sesa (Januaro 1908).--Tria Universala Kon-
greso de Esperanto (Cambridge, IZ.ªº-17.ªº de Augusto 1907).-Esperantista Centra 
Oficejo, rue de Clichy, S 1, Paris.-Prezo: 1'50 frankoj. 

En tiu kajero, la Centra Ofi.cejo prezentas plenan raporton pri la fama tria Kon-
greso Esperantista, kun la jena enhavo: Preparo de la Kongreso, Oficiala protokola-
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ro, Aldonoj al la protokolaro, Nomaro de la k,mgresatto_j, kunvenoi de specia!istoj 
kaj Diversa} akceptoj,Jestoj ka} ekskiersoj. Ni varme rekomendas gin al niaj amikoj. 

La Pressc et les Con,5rés Universels a' Esperanto, kolekto da J11rnalaj artikoloj 
publikigitaj en diversaj landoj okaze niaj sukcesplenaj Kongresoj.-Ce Centra Ofice-
jo.-Prezo: 1'25 frankoj. 

Per tiu kolekto, Centra Oficejo liveras al ni utilan armilon por la propagando. La 
plej seriozaj kaj satataj jurnaloj francaj kaj anglaj parolis favore al nia afero okaze la 
sukcesoj de niaj Kongresoj kaj jen utila dokumentaro por konvinki kaj silentigi la 
skeptikulojn. 

Arboles p montes.-Conferencia leída en el Círculo Católico de Obreros de Murcia 
en la noche del 26 de Enero de 1908, por R. Codorníu, ingeniero de montes. 

Arboles y Esperanto, como dice muy bien el conferenciante, son su constante 
preocupación: la repoblación de nuestros montes y la propaganda del idioma auxiliar 
han encontrndo en el Sr. Codorníu un brnvo é insustituible campeón. Nosotros nunca 
sabremos recompensar como se merecen los excelentes servicios y valiosa ayuda de 
tan distinguido samideano, ni las atenciones que nos dedica. 

Por la muzikamantoj: 
Sendinte ilustritan postkarton al S.ro Josef Jerabek, instruisto, Praskaéka (Bohe-

mujo-Austria) vi ricevos ekzempleron el «La Espero» lau la muziko de F. de l'vlenil. 

The Esperanto JJ.arch (La Esperanta Marso) de Cedric H. Acaster, belega kaj 
origina/a muzikpeco, kiun oni povas ricevi sendante al autoro (Connaught Avenue, 
31, P!ymouth, England) 18 pencoj. 

En Songo (el Hérne), poezio tradukita de L. Zamenhof, rnuziko de Josée Guivy; 
dedicita al ~.ino l<-élix Robert.-Prezo: 1'60 frankoj.-Ac:etebla te la Presa Esperan-
tista Societo. 

La Die Muloj (el La Fontaine), fablo tradukita de Vaillant, muziko de Josée Gui-
vy; dedicita al fraülino Alice Lardin de Musset.-Prezo: 1'60 frankoj.-Acetebla ce 
la Presa Esperantista Societo. 

Nacia 11/eksika Himno, muziko de Jaime Nunó, vortoj de Francisco Gonzalez Bo-
canegra, esperantigitaj de Ramón Limones.-Acéteb!a ce !a Librería Internacional, 
r.ª de la Aduana Vieja, n.º 4. México. 
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La ombro 
(MIRRAKONTO DE ANDERSEN) 

El .,:Dua libro de l' lingvo internacia.» 

(Daurigo.) 

«Kaj kion vi tie vidis, mía kara?» de-
mandis la instruitulo. 

«Mi vidis eion, kaj mi gin rakontos al 
vi; sed ... gi ne estas fiereco de mia flanko, 
tamen ... kiel horno libera, kaj ee mia ins-
truiteco, ne parolante jam pri mia bona 
situacio kaj rieeco ... mi kore dezirus, ke 
vi parolu al mi ne «mia kara:,,, sed «sin-
joro»! 

«Pardonu, sinjoro!-diris la instrui-
tulo,-gi estas ne detruebla malnova ku-
timo! Vi estas tute prava, kaj de nun mi 
jam memoras. Sed rakontu al mi, sinjoro, 
eion, Jdon vi vidis!» 

«Cion!-diris la ombro,-car mi cion 
vidis kaj cion scias!» 

«Kian vidajon havis la cambroj inter-
naj?-Demandis la instruitulo.-Lu tie 
estis kiel en la fresa arbaro? eu tie estis 
kiel en sankta pregejo? eu la eambroj es-
tis kiel stela cielo, kiam oni staras sur 
altaj i;nontoj?» · 

«Cio tie estis!-diris la ombro.-Mi ja 
ne tute eniris, mi restis en la antaüa eam-
bro, en la duonlumo, sed tiu loko estis 
tre bona, mi eion vidis, mi· cion scias. Mi 
estis en la palaco del' poezio, en la an-
taüeambro.» 

«Sed kion vi vidis? Cu tra la grandaj 
cambroj iris ciuj la dioj de l' malnova 
tempo? cu tie batalis la malnovaj faristoj? 
en tie ludís gojaj infanoj kaj rakontis 
iliajn songojn?» 

L. L. ZAMENHOF. 

( Daurigota.) 

La sombra 
(CUENTO MARAVILLOSO DE ANDERSEN) 

Del 2. 0 libro d.e la lengua internacional. 

( Continuación.) 

«¿Y qué es lo que allí viste, querida? 
-preguntó el sabio. 

«Todo lo ví y todo os lo contaré; pe-
ro... no es orgullo por mi parte; sin em-
bargo... como hombre libre, y dada mi 
instrucción, no hablando ya de mi buena 
posición y riqueza ... , yo de veras desea-
ría que vos no me dijeseis «querida», si-
no «señor». 

«Perdonad, señor-dijo el sabio.-¡Es 
esta una indeleble costumbre antigua! 
Tenéis mucha razón, y desde ahora lo 
tendré presente. Pero contadme, señor, 
todo lo que visteis.» 

«Todo-dijo la sombra,-pues todo 
lo ví y todo lo sé.» 

«¿Qué aspecto tenían las habitaciones 
interiores?-pregunt~ el sabio,-¿Se esta-
ba allí como en la fresca arboleda? ¿Se es-
taba allí como en un templo santo? ¿Las 
habitaciones eran como estrellado cielo 
cuando se está sobre los montes altos?» 

«¡Todo estaba allí!-dijo la sombra.-
y o, en veq:lad, no entré del todo; me 
quedé en la habitación anterior, en la 
media luz, pero este sitio era muy bueno; 
lo ví todo; todo lo sé. Estaba en el pala-
cio de la poesía, en la antecámara.» 

«Pero ¿qué visteis, ¿Andaban acaso 
por las grandes salas todos los dioses de 
la antigüedad? ¿Luchaban allí los anti-
guos héroes? ¿Jugaban allí, por ventura, 
alegres niños y contaban sus sueños?» 

L. L. ZAMENHOF, 

(Se continuard,) 

Tipografía Moderna, á cargo de Miguel Gimeno, Avellanas, u-Valencia. 
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ANONCOJ 

S.'º Carlos Charrier (calle de Zabala, 77, Montevideo-Uruguay) deziras inter§an-
~i postkartojn kun tutmondaj gesamideanoj. 

Enviando al Dr. Schram (Standehaus, Dresden, Alemania) un «Coupon Réponse 
International» ( que puede adquirirse en todos los estancos de España), se recibe á 
vuelta de correo un hermoso libro descriptivo de Weisser Hirchs (la esperantista 
vilag-o del próximo Congreso). 

. Se han publicado ya los tomos I y II de la interesante y completa Enciclopedia 
Universal llztslrada, que publica la casa Espasa é hijos, de Barcelona (Cortes, 479), 
con traducción esperanta de la mayoría de las voces. Dadas las facilidades de pago, 
pues se admiten suscripciones á plazos desde ocho pesetas mensuales, creemos que 
aun ha de aumentar considerablemente el número, hoy ya crecido, de sus suscrip-
tores. 

El Grupo Esperantista de San Sebastián ha editado unos bonitos sellos de propa-
ganda, de mucha utilidad, que pueden adquirirse al precio de 5 pesetas millar. Los 
pedidos diríjanse al expresado Grupo. 

Deziras korespondi per ilustritaj postkartoj la jenaj lernantoj de Esperanto en 
Base! (Svisujo). 

Fraülino L Blaner, Mittlerestrasse, 76. 
S.ro A. Huber, Mittleréstrase, 76. 
S.ro A. Kagi, S.t Johanvorstadt, 34. 
S.ro S. Lenenberg, Baumgartenweg, 17. 
S.r0 E. Nat, Schneidergasse, I. 
S.ro C. Waibel, Lanfenstrasse, 25. 
S.ro W. Zellweger, Sennheimerstrasse, 5 I. 
S.ro R. Ackermann, Dornacherstrasse, 239. 
S.ino L. Tissot, Wartenbergstrasse, 9. 

Sub la direktado de nía amiko S,ro Emanuelo Esteban, Prezidanto de l' Centro 
·Esperantista de Burgos, estas publikigita la hispana verketo C':efcca. 

TODO EL ESPERANTO 
(HISPANA TUTO) 

Kiu estos sendita afrankite po 7 pesetoj la cento, Petu gin al la dirita sinjoro. 
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NOVA VERKO 

PROZO KAJ VERSOJ 
DE 

VICENTE INGLADA 

Prezo: 2 frankoj. 
Ni akceptas postmarkojn el ciuj landoj. 

EN 3 MINUTO] VI POVAS GAJNI 
50 FRANKOJN 

LA SUNO HISPANA 
APRILO 

PART0PRENANTE LA LUD0N DE LA LIMERIK0 
Detranéu tizm kuponon 

kaj sendu fin kun 
via respondo. 

Tiu ludo certe interesos ciujn Esperantistojn, car ili povos ricevi manan prcmion 
da 50 frankoj, kiel rekompenco de triminuta pripensado. 

KONDICOJ DE LA LI1\1ERIKO 

I. Aldoni al la jenaj kvar versoj unu verson, kiu rimos kun la unua kaj havos la 
saman nombron da silaboj. 

«Anjm>, diris Henrik' al sia belulin' 
«111i amos vin éiam, ho! kara amatin!» 
Sed rigardante !in, si dolc"e murmuris 
E.un voéo trankvila, kize lin terteris: 

z. Sendi, kun tiu verso: a) sian nomon kaj plenan adreson; b) mandaton aú post-
markojn po fr. 1'25 (1 silingo, I marko, 50 spesdekoj); e) la kuponon kiu estas en la 
angulo de tiu ci teksto al 

LA LIMERIKO, librairie del' Esperanto, 15, rue Montmartre, Paris. . 
3. Oni devos sendi la versan antaú la fino de Aprilo. (Se du versoj estas egale 

bonaj, la unué alveninta ricevos la premion). 
4. La jugistoj estos S.roj Gabriel Chavet kaj Pujula-:Valjes. 
5. La plej bona verso ricevos monan premian da fr. 50 (40 silingoj, 40 markoj, 

20 spesmiloj). 
6. La nomo de la gajninto estos publikigata ciumonate en tiu ci jurnalo. 
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R1tF1tEb DUVOS 
CIRILO AMOROS, 2a=VAuB~CIA 

La Redakcio korektos la manuskriptojn laiíbezone, kaj la nepresitajn gi ne resendos 

•:xHAVO: Hunda afero,-La Kongresurbo Dresden.-Konstanka komitato de la Kongresoj.-Oficiala Ga-
zeto Esper:intista.-l'raboritaj Oreloj.-Seccíón Gramatical.-Burgosaj Floraj Amuzoj.-Noticias del extranjero.-
Sciigoj.-La ombro~-Anoncoj. 

Hunda afero 
Casantoj nur estas casantoj; ni dirus plivere, easantoj estas nur easistoj, car i1i 

faras gravan profesion el earma amuzajo konsistanta pafi senkompate al eiuspecaj 
timemaj bestetoj. Kompreneble, tia okupado tute absorbas ilian aktivecon; kiel, do, 
oni povas postuli de tiuj necesegaj viroj ke iii farigu Esperantistoj? Aliparte, ili 
sekvus tre volonte la verdan stelon kondice ke sur tero ne ekzistus leporoj, kunikloj, 
perdrikoj k. t. p. 1am, konata advokato el Madrido estis demandita pri sia profesio; 
li (fervora disciplo estis de Sankta Eiístakjo) respondis sensancelige: «mi estas easisto, 
kaj dum la Iibertempo, advokato.> 

Ni ne trograndigas; easisto eion forgesas, krom sian easpafilon, siajn kartocojn, 
sian hundon. Ho! la hundo! Jen la vundebla flanko de tiu paca kaj simpatia mortigulo. 
Permesu, do, ke ni aljetu al easemuloj Esperantan fishokon kun alkroeita peceto da 
casa allogajo. Ni babilu iom pri tui teruva malsano, kiu podeke rabas la vivojn de 
niaj fidelaj bestoj; pri mokiljo (mokfebro) (1). 

i\li estas nek veterinaro nek casisto. Decas ke mi konfesu mian nescion por forigi 
resp ondecon en tiel grava afero. Malnova casisto konigis al mi kelkajn detalojn de Ji 
lernitajn mi nescias kie. Li certigis pri ilia plena sukceso. Jen sekve la notetoj de la 
kompetenta praktikulo. 

Kia malsano gi estas? Diras la specialistoj ke mokiljo estas febro nc;rvo-katara. La 
plejmulto el ili opinias ke gi estas komunikebla al aliaj hundoj per kontakto. 

(r) ~c,.ciante Cu ekzistasjam adekvata nomo de tiu karakteriza malsano, ní uzas la vorton mokil.io devenanta 
el hispana «móquillo.• 

azlluo, nazmuko k. c. ne bone taUgas, Car per tiuj vortoj oni esprimas nur simptomojn pli•malpli komunajn 
al diversaj malsanoj. • 
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Ordinaraj simptomoj: daiira ternado, malfacila elspirado, tuseto, emo senefika al 
vomo. De la komenco hundo estas malgaja; per giaj duonfermitaj okuloj gi rigardas 
neprecize cirkaiistarantajn objektojn. Febro aperas; la kapo iom sveligas, la okuloj 
igas malklaraj; poste montrigas nazfluo, aula mal pura flluidajo internigas, Ambaiiokaze 
hundo plimalbonigas de tago al tago, kaj ofte martas tute lacegita kaj ruinigita 
(permesu la esprimon). Iu diris, eble prave, ke mokiljo estas la rapidega fitizo ce la 
hundaro. 

De unuaj simptomoj sin trudas zorga varmigo kaj zorga lito. Ne forgesu hispanan 
proverbon: «al la hundo molan litan kaj malmolan panon». Laksigu gin tuj per 30 

gramoj el nalapo kaj 15 el rabarbo. Kiam laksilo efikos, donu al la malsanulo kule-
reton da radiko de pipro pulvorigita, dufoje aii trifoje en tago. De tempo al tempo 
konvenas ke gi trinku porcion da infuzo de kina selo. Post kelkaj tagoj je tiu kura-
cado don u al gi alian laksilon. 

Bona rimedo ankaii estas metí subhaiita fadeno (hispane sedal) alkrocita al kolo 
de !'hundo. Jen simpla agmaniero: prenu silkan snureton, trempu gin en olean, 
dissutu sinapon pulvorigitan laiilonge je gi, kaj trapasu la snureton tra la haiito per 
kudrilo, interspace je tri au kvar centimetroj; fine, ligu la ekstremajojn. Nature 
hundo puselfluas perla truetoj. Purigu ofte la snureton. 

Kvankam ni konfidas pri taugeco de tiuj metodoj, ni memora ke foje mokiljo sin 
prezentas kunmiksita kun aliaj malsanoj, ekzemple la epilepsia. Tiu okaze tio plej bona 
estas tuj vcnigi lertan veterinaron, se eble, 

E. CANO. 

La Kongresurbo Dresden 
Dresden, la urbo deA l'kvara kongreso estas la cefurbo de la regalando Saksujo 

kaj la rega restadejo. Gi kusas en vasta valo, en belega regiono apud la ambaii 
bordoj de la Elbe. Belaj montaltajoj enkadrigas la urbon. Kvin pontoj, de ciuj oni 
guas belan aspekton, jetas siajn arkojn super la rice vivigata riverego. Dresden 
havas 520.000 logantojn kaj estas la sidejo de l'rego, de la cefaj landregistaroj, de 
la ministrejoj, k. t. p. 

La klerigaj institutoj de Dresden guas mondfamon. Precipe rimarkinda estas la 
Teknika lerncjo, la venonta kongresejo, la artakademio kaj la veterinara supra 
lernejo. Ili estas multe vizitataj de eksterlanduloj. Tiel same ciuj popolaj institutoj, 
malsanejoj k. t. p. entenas unuarangajn arangojn. 

Dresden estas distinga rega restadejo kaj internada kolonio por fremduloj, sed 
ankau vivplena industria kaj komerca urbo. En kelkaj industriaj fakoj oni atingis 
plenan perfektecon, nome en la artmetio (artistaj mebloj, lumigilaro k. t. p.) En plena 
florigo estas ankaii la fabrikado de cokolado, ,1emiajoj, artistaj flloroj, plumoj k. t. p. 
Grandan ciekonatan sukceson atingis la Dresdenaj gardenistoj per iliaj belaj kaj 
delikataj produktajoj, rozoj, orkideoj, krisantemoj k. t. p. En la lastaj dek jaroj 
prospens ankaü la Dresdenaj presejoj, la fotografaj, litografaj kaj aliaj artlaborejoj. 



ESPERANTISTA GAZETO 

Plie Dresdeno estas eefloko de la Elbveturado kaj sidejo de pluraj (kelkaj) 
sipveturaj societoj. 

Grandan influon je la koincido de la internacia fremdularo en Dresden havas la 
multaj ekspozicioj, kiuj eiam havas lokon en la grandioza ekspozicia palaco. Ankau 
en la tempo de l'kvara granda saksa ekspozicio estos arangata en tiu luksa kons-
truajego. En la parko de la ekspoziciejo tre versajne havos lokon granda esperan-
tista gardenfesto. 

Sed antaü eio Dresden dankas sian mondfamon al la multenombraj arttrezoroj, 
kolektigitaj tie ci de la saksaj princoj, kaj al sia belega situado, en mezo de cirkaüa30, 
superrica en naturbelecoj. Pro tio la granda germana poeto Herver no mis la urbon: 
la germana Firenco. Estas certe, ke Dresden estas unu el la plej belaj lokoj de 
Eüropo. 

Konstanka komitato de la Kongresoj 

TAGORDO DE LA·KVARA KONGRESO 
Konforme al la Kongresa Regularo, akceptita dum la Tria Kongreso, la Konstanta 

Komitato de la Kongresoj petas la Esperantistojn kaj la Societojn kaj Grupojn, kiuj 
ha vas proponojn por fari, rilate al la temoj studotaj de la Kvara Kongreso, ke ili volu 
skribi ilin al la Prezidanto de la Konstanta Komitato, 51, rue de Clichy, París. 

Tiu peto koncernas ec la personojn, kiuj jam eventuale publikigis proponojn en 
jurnaloj. Povas okazi, efektive, ke tia propono, kiel ajn interesa gi estas, ne estas 
rimarkita de la Komitatanoj; kaj, oni havos la certecon ke gi estos konsiderata de 
ili, nur se oni estas sendinta gin oficiale al la Prezidanto. · 

La Komitato memorigas, pri tio, la jenajn artikolojn de la Kongresa Regularo: 
Art. 3.ª Celo de la Kongreso estas la esploro de ciuj demandoj komuninteresaj 

por ciuj Esperantistoj, kun escepto de la religiaj, politikaj kaj socialaj demandoj, kiuj 
ne devas esti tusataj en Kongresa kunsido, kaj de la lingvaj demandoj, kies esploro 
kaj solvo, estas rezervitaj al la Lingva Komitato, 

Art. 4.ª Povas esti priparolataj nur la temoj enskribitaj en la tagordon. La 
temoj, akcepteblaj laü artikolo 3. ª estas senpere metataj en la tagordon, se ilia esplo-
ro ne postulas specia!istan kompetentecon. 

La temoj, kies pripararolado postulas tian kompetentecon, estas metataj en la 
tagordon, nur post esploro de specialista sekcio. 

En la nomo de la Konstanta Komitato de la Kongresoj. La Generala Sekretario: 
Gaston ll1och. 

. .... * * 
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Oficiala Gazeto Esperantista 
Laií deziro jam de longe esprimita de D.ro Zamenhof kaj de la Prezidanto de la 

Lingva Komitato S.r 0 Boirac, la Centra Oficejo faris la necesajn arangojn, por ebligi 
la eldonadon de Oficiala Gazeto Esperantista kiu publikigos la aktojn de la oficialaj 
institucioj de Eperantc, aldonante al ili ciujn ablajn sciigojn utilajn por la pro-
pagando. 

La rubrikoj gis nun, antauvidataj por tiu organo estas la jenaj: 
].-Oficiala Parto: Komunikoj de D.ro Zamenhof. Lingva Komitato. Konstanta 

Komitato de la Kongresoj. 
JI.--Neoficiala Parto: Centra Oficejo. Societoj kaj Grupoj. Konsuloj kaj Espe-

ranto-Oficoj. Registraroj kaj publikaj institucioj. Diversaj sciigoj. Gazetoj kat biblo-
grafio. 

Pri ciuj tiuj temoj, oni publikigos sciigojn kiel eble plej gustajn, simplajn faktojn. 
sen komentarioj aií diskutoj. 

La gazeto aperos ciumonate escepte en Septembro, komencante de Junio 
proksima. 

Prezo de !'abono por unu jaro, kvin frankoj. Redakto kaj administro, 5 I, rue de 
Clichy, París. 

Oni estas peta ta sin turni al tiu adreso por aboni, kaj pri ciuj enpresotaj sciigoj. 

Traboritaj Oreloj 
Vere ciunacia kaj ciutempa modo estas la traboro de la oreloj por alpendigi al ili 

bukojn. La gento de la Oreltraborituloj estas tiel tutmonde disvastigata, ke apogante 
nur sur sajnoj oni povus difini la homon: besto kun traboritaj oreloj. 

Efektive, se gi ne apartenas al la esenco mem de l'homeco, de kie devenas tiu 
ideo komuna al cin homa cerbo ciulande kaj ciutempe? 

La psikologiistoj, etnologiistoj, paleontologiistoj k. c. de longe pridiskutadas 
tiun gravan demandon, sed ilia scienculeco malhelpas, ke ili interkonsentigu. Tamen-
tion montras la komuna sago-precipe la vantecon de siaj posedantoj la homaj oreloj 
povas kulpigi pri tiu senglora vundo. 

* * * 
Estas rimarkinde, ke tiu modo malkreskas kaj ec celas al malapero ce la nacioj 

plej civilizitaj. La virinoj de kelkaj sovagaj popoloj strecas siajn orellobetojn alpen-
digante al ili metalajojn pli kaj pli pezajn. La lobeto sencese altirata malsupren tiel 
longigas, ke gi iom post iom atingas la sultron. En tiuj Jandoj longa orelo estas la 
virina belajo plej satinda. La virinoj de niaj lal)doj ne same opinias: niaj elegantulinoj 
ne celas alkreskigi al si elefantajn orelegojn. Cu la vanteco estas malpli granda ce ni 
ol ce la sovaguloj? Tiun demandon mi ne intencas solvi. Vere estas, ke la sovagu-
linoj havas ce ciu orelo 5 aií 6 uncojn da alpendajoj, kaj ke ili alkrocas ringegojn ce 
sia nazo, sed la belaj civilizitinoj havas siajn fingroringojn, cirkaiíbrakojn, brocojn 
cirkaiíkolojn, hartenilojn, pinglojn ... ; ili ha vas ankaií siajn robojn, capelojn ... ho! la 
capelegoj de niaj elegantulinoj! Sed al niaj orelbukoj ni tuj revenu ... 

,. .. 
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Tiu modo mi jus diris §ajnas malaperonta. Jam la viroj estas gin tute forlasintaj¡ 

tamen ne de longe pasis la tempo, kiam la vira vanteco obeis ankoraü tiun kutimon. 
Jam ankaü ce kelkaj familioj la gepatroj ne traborigas la orelojn de siaj filinetoj; 
tamen por tio granda dozo da energio estas necesa, car tre ofte beleta paro da 
orelbuketoj estas la unua donaco de la avino aü de la baptopatrino. 

Sed ankoraü tro ofte la patrina vanteco efikas antaü ol en la koro de l'infaneto 
vekigas la koketeco kaj oni liveras §in al la .1irurgi ... ne! al la juvelvendisto por ke 
li traboru la senkulpajn oreletojn. 

-«Ho! ne pro vanteco, diras tiu negociisto, sed car la orelbukoj forigas la okulajn 
malsanojn!» Kaj Ji alvcnas kun siaj juveloj kaj sia traborilo. 

Felice, Naturo estas la plej inteligenta k4racisto: plej ofte la vundeto rapide kaj 
plene resanigas. Plej ofte, jes; sed ne ciam! Cu scias, ke povas okazi multaj kompli-
kajoj: de negravaj sed malbelegaj haütmalsanetoj gis plej dangeraj komunikigemaj 
malsanoj. 

Tion cion pripensinte oni sin demandas, cu malpliigo de la homa vanteco pli forte 
efikas kontraü tiu barbara modo ol influo de pli kaj pli bone konata higieno. 

O.ro A. MELLIN. 

SECCIÓN GRAMATICAL 
M. A. F. de V.-Con unuaj se expresa lo mismo que con primeros en caste-

llano; el sentido indicará si se trata de los que ocupan el número uno en cada grupo, 
ó del conjunto de los que ocupan los primeros lugares en un solo grupo. Debe usted 
pronunciar jar-abono y no ja-rabono, -f'or-iri y no fo-riri.-No sé si he comprendido 
bien su pregunta sobre las cifras: las cifras no son otra cosa que los numerales car-
dinales representados por signos y no alfabéticamente; han de tener, pues, el mismo 
nombre; así, 7 = sep, 3 = tri, etc. No se ha publicado todavía ninguna gramática de 
Esperanto en Esperanto. 

C. G.-Le devuelvo la traducción, que he leído atentamente; es correctísima. 
HISPANO, 

Burgosaj Floraj Amuzoj 

TEMO PRI ESPERANTO 

«El Esperanto; su pasado, su presente, su porvenir». -Premio de « Centro Espe-
rantista de Burgos»: Fundamenta Krestomatio, Fundamento de Esperanto kaj 
Hamleto, lukse bmdita.-Sendu la verkojn en hispana lingvo gis la 20. ª de Junio al 
señor secretario de la Academia de Ciencias Sociales de Burgos. 
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Noticias del extranjero 
Francia.-El Grupo de París organizó el 26 de Abril una solemne fiesta; los ban-

quetes mensuales en el «Hotel Moderne», los de la «Barco», las reuniones en la Sor-
bonne y en la «Société de Photographie», se ven siempre concurridísimos.-Se han 
fundado nuevos grupos en Levallois-Perret, Sidi-bel-Abbés (Argel) y Mahdia (Túnez). 
-El 22 de Marzo se celebró en Dijon el primer congreso de la Federación de los 
grupos de aquella región bajo la presidencia del rector Sr. Boirac.-El Sr. Bourlet 
dió en París una conferencia á los policías, en la que se decidió establecer un curso 
especial para los oyentes-Son numerosísimas las ciudades en las que se enseña el 
Esperanto á los militares: París, Rueil, La-Roche-sur-Ion, Montpellier, Mayenne, 
Lyon, etc.-La «Action Frarn;;aise» de Túnez publica una interesante carta del señor 
Béchis, que muestra la constante correspondencia en esperanto que sobre asuntos 
comerciales ó científicos sostiene esta región con las demás naciones. 

Inglaterra.- En Bath, el incansable profesor Christen empezó su semana esperan-
tista por una conferencia ante 250 oyentes.-En Hull, Newcastle, Durham y Cleve-
fand los grupos tienen de 200 á 300 socios. 

De todas partes.-Se ha fundado oficialmente la «Cila Esperantista Asocio», de la 
que es presidente honorario el min.istro de aquella república Dr. F. Puga Borne; la 
Junta Directiva la forman los Sres. Fraga, Gutiérrez, Espíndola y Guichard.-La 
fábrica de chocolates «Tobler:o de Berna hace la propaganda de sus productos en el 
idioma internacional y publica un pequeño periódico ilustrado que va unido á los 
paquetes de choco 1ate con leche, fabricación especial de tan renombrada casa.-Dos 
bancos ginebrinos han editado cheques en Esperanto cuyo valor está expresado por 
spesmif oj; pueden pedirse specimen gratuito de estos cheques al director de «Espe-
ranto-J urnalo», 8, rue Bovy-Lysberg, Ginebra, Suiza.-El Sr. J. Fice, presidente de la 
Béziersa Stelo, Beziers, Francia, intenta publicar muy pronto una revista filatética 
en Esperanto; avisamos á los coleccionistas para que manden á dicho señor sus di-
recciones que se publicarán en el primer número.-El Comité de propaganda de la 
exposición jubilar de Praha ha publicado anuncios en el idioma de Zamenhof é 
invitará oficialmente á los congresistas de Dresden para que visiten Praha y su ex-
posición después del Congreso.-Los diarios de Lisboa se ocupan favorablemente 
del Esperanto con motivo de las conferencias de propagapda que ha dado en dicha 
capital nuestro querido amigo Herbert Frederik Hoveler (Cefee) de Londres. 

Sciigoj 
EL HISPANUJO 

La Grupo de Madrido kiel la ceteraj 
hispanaj restas nepre fidela al Zamenhofa 
Esperanto; baldaü gi translogigos en la 
straton Echegaray 17, 1.º, kie oni komen-
cis kurson faritan de S.ro José Mendez 

DE ESPANA 
El Grupo de Madrid, como los demás 

de España seguirán fieles al Esperanto 
de Zamenhof; pronto se trasladará á la 
calle Echegaray 17, 1.º, donde se ha 
empezado uu curso por D. Julio Mendez 
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la 27 .an de Aprilo kun la ceesto de mul-
taj gelernantoj. La agema prezidanto de 
la Grupo S.ro Perogordo sciigas al la 
Esperantistoj, ke ciudimance kaj jaiíde 
okazas amikaj kunvenetoj en la Cerve-
cería (bierejo) de Munich la dekan ves-
pere. Tie estos kore akceptataj la voja-
gantaj samideanoj. 

Ni legas en «El Cruzado Aragonés» 
de Barbastro ke Sia Kanonikestra Mosto 
Alfredo Sevil faris bonegan paroladon 
pri Esperanto, kiu estis tre aplaiídata de 
la multenombra aiídantaro. Dank' al gi 
oni kreis tie esperantistan grupon. 

el 27 de Abril, al que asisten numerosos 
discípulos. El activo presidente del gru-
po Sr. Perogordo notifica á los esperan-
tistas que los domingos y jueves se cele-
bran amistosas reuniones en la Cervece-
ría de Munich á las diez de la noche. Allí 
serán cordialmente aceptados los corre-
ligionarios forasteros. 

Leemos en « El Cruzado Aragonés» 
de Barbastro que el M. I. S. Deán don 
Alfredo Sevil <lió una hermosa "conferen-
cia sobre Esperanto que fué muy aplau-
dida por el numeroso auditorio. Gracias 
á ella se ha creado allí un grupo espe-
rantista. 

«Penadés Nou», empresas ciam intere- «Penadés Nou:o, inserta siempre una 
san esperantan fakon. Ankaií «El Res- interesante sección esperantista. También 
taurador" de Vigo publikigis belan espe- ~El Restaurador» de Vigo publicó un 
rante verkitan rakonton. bonito cuento redactado en esperanto. 

En la antaiía numero ni anoncis la En nuestro número anterior anuncia-
fondigon de la Grupo de Utiel; jen la mos la fundación del Grupo de Utiel; he 
elektita komitato: aquí la junta elegida: 

Presidente: D. Generoso Planells.-Vicepresidente: D. Justiniano Gabaldón.-
Secretario: D. José Chocomeli.-Vicesecretario: D. Santiago Marzo.-Cajero: P. Gui-
nart.-Bibliotecario: D. Ernesto·Ortiz.-Vocales; D. Vicente Talón, D. D. Domin-
guez, D. Matías Pérez y D. S. González. 

La grupo havas jam pli ol 60 anoj. 
Konsulo Esperantista estas S.ro Ernesto 
Ortiz, kies plena adreso estas: Arrabal 

. del Rio. Utiel. (Valencia.) Hispanujo. 
Ankaií en Barcelono fondigis nova 

grupo «Tero kaj Libereco» apartenanta 
al nenia politika aií religia ideo, Gi sen-
das per tiuj ci linioj koran saluton al la 
tuta esperantistaro. Jen la direkta komi-
tato: 

El grupo cuenta ya con más de 60 
socios. Es Cónsul Esperantista D. Ernesto 
Ortiz, cuya dirección es: Arrabal del Río . 
Utiel. (Valencia.) España. 

También en Barcelona se ha fundado 
un nuevo grupo «Tero kaj Libereco» sin 
pertenecer á ninguna idea política ni reli-
giosa. Por estas líneas envía dicho grupo 
un cordial saludo á todos los esperantis-
tas. He aquí la junta directiva: 

Presidente: D. Mauricio F. de Eixalá.-Secretario: D. Salomón Gold.-Cajeros: 
D. Manuel Alonso,-Bibliotecario: D. Jaime Durán.-Vocales: D. Mariano Lardies y 
D. Vicente Albamonte. 

Oni malfermis la grupon kaj kursojn 
la 12.an de la pasinta Aprilo. 

En «La Verdad)). de Murcia, publiki-
gis belajn artikolojn de propagando nia 
respektinda amiko S.ro Ricardo Codor-
niu; estas tre valorplena la konstanta 
verkado de interesaj artikoloj, tasko tre 
peza, kíun aia hispana esperantistestro 
prenis sur sin; neniam ni dankos sufice 
tiun laboran. Ni profitas la okazon por 

Se han abierto el grupo y los curso; 
el 12 del pasado Abril. 

En «La Verdad», de Murcia, ha pu-
blicado hermosos artículos de propagan-
da nuestro respetable amigo D. Ricardo 
Codorníu; es inestimable esa constante 
redacción de interesantes artículos, tarea 
muy pesada que ha tomado á su cargo 
el jefe de los esperantistas españoles: 
nunca agradeceremos bastante su labor. 
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sciigi al multenombraj amikoj de S. 1° Co-
dorniu, ke de nun Ji logas en Madrido, 
strato de la Lealtad, 5-7. 

«El Popular», de Gijón, publikigis 
belan artikolon de anonima verkisto. Al 
la nekonata aütoro ni sincere gratulas. 

La grupo de San Fernando (Cádiz), 
elektis la jenan direktan komitaton: 

Aprovechamos la ocasión para participar 
á los numerosos amigos del Sr. Codor-
níu, que desde ahora reside en Madrid, 
calle de la Lealtad, 5 y 7. 

«El Popular>, de Gijón, publicó un 
bonito artículo de un escritor anónimo. 
Felicitamos sinceramente al desconocido 
autor. 

El grupo de San Fernando (Cádiz), 
elegió la siguiente junta directiva: 

Presidente Honorario: Dr. Zamenbof.-Presidente efectivo: D. José Garzón 
Ruíz.-Vicepresidente: D. Miguel Matute.-Secretario: D. José Díaz Coronado.-
Cajero: D. Manuel Soto Barranco.-Vocales: D. Ildefonso Nada! Cantos, D. Juan T. 
Marina y D. Luis Rodríguez Manso, 

La Grupo de Almeria jus fondita 
elektis prezidanto S,ron Francisco Cor-
dero. 

La ombro 
(MIRRAKONTC DE ANDERSEN) 

El «Dua libro de l' lingvo internacia.» 

(Fino.) 

«Mi <liras al vi, mi tie estis, kaj vi 
komprenos, ke mi éion vidis, kion oni tie 
povis vidi! Se vi tien enirus, vi cesus esti 
horno, sed mi farigis horno, kaj unutem-
pe mi ekkonis mian internan naturon, la 
parencecon, kiun mi havas kun la poezio. 
Kiam mi estis ankoraü ee vi, mi pri tio ei 
ne pensis, sed apenaü la suno sin levis aü 
mallevis mi ciam, vi ankoraü certe me-
moras, farigis tiel mire granda; en la Jumo 
de l' !uno mi estis preskaü ankoraü pli 
klara, ol vi mem. Tiam mi ne komprenis 
mian naturon, nur en la antaüeambro de 
l' poezio, mi gin ekkonis-mi farigis 
horno! Mi eliris el tic, fariginte matura 
vivo, sed vi jam pli ne estis en la varmaj 
landoj. Estante jam horno, mi nun hontis 
tiel iri, kiel mi iris; mi ne havis botojn, 
vestojn, la tutan homan eksterajon, kiu 
donas al la horno lian signifon. Mi seréis 
lokon por min kasi, jes, al vi mi povas 

El Grupo de Almería recién fundado 
ha elegido presidente á D. Francisco 
Cordero. 

la sombra 
(CUllNl'O MARAVILLOSO DE ANDERSEN) 

Del 2. 0 libro de la lengua internacional. 

(Conclusión.) 

« Ya os lo digo; estuve allí y ví todo lo 
que podía verse, como vos comprende-
réis. Si hubieseis entrado allí, hubieseis 
dejado de ser hombre; pero yo me hice 
hombre, y al mismo tiempo comencé á 
conocer mi naturaleza interior, el paren-
tesco que tengo con la poesía. Cuando 
estaba en vuestra compañía yo no pensa-
ba en ello, pero apenas el sol salía ó se 
ponía, yo siempre, vos lo recordáis, me 
hacía tan admirablemente grande; á la luz 
de la luna, yo era casi más claro todavía 
que vos mismo. Entonces yo no conocía 
mi naturaleza; sólo en la antecámara de la 
poesía la conocí. ¡Me hice hombre! Salí 
de allí habiéndose hecho la vida madura, 
pero vos no estabais ya en los países cá-
lidos. Siendo ya hombre, tuve vergüenza 
de ir como iba: ni tenía botas, ni vesti-
dos, ni todo el exterior del hombre que 
le da su significación. Busqué un lugar 
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gin konfesi, car vi mian sekreton en ne-

\ nia libro malkovros,-mi min kasis sub 
la vesto de unu vendistino de sukerpanoj. 
La virino ec ne scietis, al kia grava per-
sono si donis kasejon. Ne pli frue ol je 
l' vespero mi eliris; mi kuradis sur la stra-
to en la Jumo de l' !uno, mi min eltiradis 
laü la muroj, tio ci estis tiel agrabla por 
mia dorso! Mi kuris supren kaj malsupren, 
rigardis tra la plej altaj fenestroj en la 
cambrojn kaj sur la tegmentojn, mi ri-
gardis, kien neniu povis rigardi, kaj mi 
vidis, kion neniu alia vidis, kion neniu alía 
devis vidi. La mondo por diri veron, estas 
sufice ma!bona! Mi ne volus esti horno, 
se nur ne regus la malsaga kredo, ke 
esti horno havas ian gravan signifon! Mi 
vidis la plej nekredeblajn aferojn ce viri-
noj, kiel ankau ce viroj, ce gepatroj ke 
ce la dolcaj angelaj infanoj; mi vidis, kion 
nenia horno devus scii, kion tamen ciuj 
tiel volus scii-la malbonajon ce la najba-
roj. Se mi skribus gazeton, kiom legantojn 
gi ricevus! Sed mi skribis tuj al la intere-
sataj personoj mem, kaj teruro ekregis 
en ciuj urboj, en kiujn mi venis. Oni min 
timis, kaj oni penis placi al mi. La profe-
soroj faris min profesoro, la tajloroj do-
nis al mi novajn vestojn, tiel ke mi ilin 
havas en sufica nombro; la monfaristoj 
faris monon por mi, kaj la virinoj diris al 
mi, ke mi estas bela.-Per tio ci mi fari-
gis la horno, kiu mi estas, kaj nun mi di-
ras al vi adiaü! Jen estas mia karto, mi 
logas sur la Suna Flanko kaj en pluva 
vetero mi ciam estas en la domo!> Tion 
ci dirinte, la ombro foriris. 

«Mirinde!» diris la instruitulo. 
Pasis kelkaj jaroj, kaj unu tagon la 

ombro subite ree venís. 
«Kiel vi fartas?~ demandis Ji. 
«Ah!» diris la instruitulo, «mi skribas 

pri la verajo, la belajo kaj la bonajo, sed 
por tiaj aferoj ciu orelo estas surda; mi 
tute malesperas, car tio ci min tre dolo-
ras». 

«Mi el nenio faras al mi cagrenon!» 
.diris la ombro, «kaj tia! mi grasigas, kaj 
.tio ci <levas esti la celo de ciu prudenta 
horno. Vi gis nun ankoraü ne scias vivi en 

para ocultarme, si á vos puedo confesar-
lo, pues no descubriréis en ningún libro 
mi secreto. Me escondí bajo el vestido 
de una vendedora de panes de azúcar·. 
La mujer ni aún sabía á qué importante 
personaje prestaba escondite. No antes 
que anocheciese, salí; corrí por la calle á 
la luz de la luna, me extendía á lo largo 
de las paredes; esto era tan agradable á 
mi espalda. Yo corría arriba y abajo, mi-
raba por las más altas ventanas á las ha-
bitaciones y sobre los tejados, Miraba 
donde nadie podía mirar, lo que ningún 
otro podía ver. El mundo, á decir ver-
dad, es bastante malo! Yo no querría ser 
hombre si no rigiese la necia creencia de 
que ser hombre tiene una significación 
importante. Ví las cosas más increíbles 
en las mujeres como también en los 
hombres, en los padres como en los dul-
ces, angelicales hijos. Ví lo que ningún 
hombre debiera saber, lo que sin embago 
todos quisieran tanto saber: las cosas ma-
las de los vecinos. Si yo escribiese una ga-
ceta, ¡cuántos lectores tendría! Mas yo es-
cribí en seguida á las mismas personas in-
teresadas, y comenzó á reinar el terror en 
las ciudades donde yo iba. Temíanme y 
se desvivían por complacerme. Los pro-
fesores me hicieron profesor; los sastres 
me daban vestidos nuevos; de modo que 
yo los tenía en número suficiente. Los 
acuñadores de moneda acuñaban para mí 
y las mujeres me decían que era hermoso. 
-Con esto me hice el hombre que soy y 
que solamente á vos digo hoy! Ahí está 
m.i tarjeta, vivo en el Flanco del Sol, y en 
tiempo lluvioso siempre estoy en casa.» 
Diciendo esto la sombra salió. 

«Admirable!», dijo el sabio. 
Pasaron algunos años y un día la som-

bra de repente se presentó de nuevo. 
«¿Cómo va de salud?» preguntó. 
«¡Ah!:o dijo el sabio, «estoy escribiendo 

sobre la verdad, la herrqosura y la bon-
dad, más para estas materias todo oído se 
hace sordo; yo estoy del todo desespera-
do, pues esto me acongoja mucho». 

«Yo de nada tomo pesar!» dijo la som-
bra «y por eso engordo y este debe ser 
la norma de todo hombre prudente. Vos 
hasta ahora no habéis sabido aun vivir en 
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la mondo. Vi ankoraü tute perdos la sa-
non. Vi <levas vcturi! Mi en la somero 
faros veturon, cu vi volas min akompani? 
l\Ii deziras havi kolegon de l' vojo,-~u 
vi volas kunveturi estante mia ombro? Gi 
estus por mi granda plezuro havi vin 
apud mi; mi pagos la koston del' vojo». 

«Tio ci estas jam ne audita malmo-
desteco!» diris la instruitulo. 

«Laü tío, kiel oni gin prenas!» diris la 
ombro. «Vojiro redonos al vi la fortojn. 
Se vi volas esti mia ombro, mi prenas 
:sur min unu la tutan koston de l' vojo!» 

«Jam tro senhonte!» diris la instrui-
tulo. 

«Sed la mondo jam estas tia!» diris la 
ombro, «kaj tia gi restos!» kaj kun tiuj ci 
vortoj la ombro foriris. 

La instruitulo fartis tute ne bone; 
zorgoj kaj suferoj lin turmentis, kaj tio, 
kion Ji parolis pri la verajo kaj bonajo 
kaj belajo, estis preskaü por ciuj k1el 
rozoj por bovo!-Fine li efektive malsa-
nigis. 

«Vi elrigardas kicl ombro!» diris al li 
la homoj, kaj teruro prenis la instruitu-
lon ce tiu ci penso. 

«Vi <levas necese veturi en banejon!» 
diris la ombro, kiu venís al li. «Nenio 
alia restas! Mi vin kunprenos pro mal-
nova konateco. Mi pagos la vojon, kaj vi 
poete verkos priskribon de l' vojo, kaj 
en la vojo vi penos min malenuigi. Mi 
veturas en banejon, car mia barbo ne 
volas kreski \del gi devus, tío ci ankai:í 
estas malsano, kaj barban oni <levas havi! 
Estu µrutlenta kaj prenu mían proponon, 
ni ja veturos kiel kolegoj!» 

Kaj ili veturis; la ombro nun estis 
sinjoro kaj la sinjoro estis ombro. Ili ve-
turis kune. Sur cevalo aü sur piedoj ili 
ciam estis kune, fllanko ce fllanko, unu 
antaü aü post la dua, laü la staro de 
l' suno. La ombro sin tenis ciam sur la 
fllanko sinjora kaj la instruitulon tío ci 
malmulte cagrenis; lí havis tre bonan 
koron kaj estis tre pacema kaj amikema, 
kaj tia! li unu tagon diris al la ombro: 
«Car ni jam farigis kolegoj de vojo kaj al 
tio ci ni de l' infaneco estis ciam kune, ni 

el mundo. Aún perderéis del todo la sa-
lud. Vos debéis viajar. Yo en verano haré 
un viaje, ¿queréis acompañarme?Yo deseo 
tener un compañero de viaje, ¿queréis 
viajar conmigo siendo mi sombra? Sería 
para mí gran placer teneros junto á mí; 
yo os pagaré el viaje». 

«Esto es ya una modestia inaudita», 
dijo el sabio. 

«Según eso, cómo se toma esto!•, dijo 
la sombra. «Un viaje os devolverá las 
fuerzas, si queréis ser mi sombra corre á 
cuenta mía todo el gasto del viaje». 

«Esto es ya demasiada desvergüen-
za», dijo el sabio. 

«Pero tal es el mundo, y tal permane-
cerá», dijo la sombra, y con estas pala-
bras la sombra se marchó. 

El sabio no disfrutó de buena salud, 
cuidados y sufrimientos le atormentaron, 
y lo que él habló sobre la verdad, la bon-
dad y la belleza, era para casi todos como 
rosas para el buey .-Por fin, efectiva-
mente, cayó enfermo. 

«Parecéis una sombra!», le decían los 
hombres, y el terror se apoderaba del 
sabio con este pensamiento, 

«Debéis necesariamente poneros en 
camino para unos baños», dijo la sombra. 
No queda más remedio! Yo os llevaré 
conmigo por nuestro antiguo conoci-
miento. Pagaré el viaje y después vos 
escribiréis sobre él, y en el camino haréis 
por distraerme. Yo voy á unos baños, 
porque mi barba no quiere crecer como 
debiera, esto también es una enfermedad, 
pues se debe tener barba! Sed prudente 
y aceptad mi proposición, nosotros, en 
verdad, viajaremos como compañe-
ros». 

Y viajaron; la sombra ahora era el 
señor, y el señor era sombra. Viajaban 
juntos. A caballo ó á pie siempre estaban 
unidos, lado por lado, uno delante, otro 
detrás, según la posición del sol. La som-
bra conservaba siempre el puesto del 
señor, y esto al sabio no molestaba gran 
cosa; tenía buen corazón y era muy pa• 
cífico y amistoso, y por eso un día dijo á 
la sombra: «Ya que nos hemos hecho 
compañeros de viaje, y á eslo nosotros 
desde la infancia hemos estado jllutos, 



ESPERANTISTA GAZETO 75 
trinku nun fratecon, kaj ni estu pli fami-
liara unu kun la dua.» 

« Vi esprimis vian penson», diris la 
ombro, kiu nun ja estis efektive la sinjo-
ro; cvi paro lis rekte el la koro kaj bonin-
tence, tia! mi ankaü parolas el la koro 
kaj egale bonintence. Vi, estante horno 
instruita, scias tre bone, kiel kaprica estas 
la natura. Multaj homoj ne povas tuseti 
malglatan paperon; aliaj perla tuta korpo 
ektremas, se oni gratas per karbo sur 
vitro; mi ricevas tian saman senton, se vi 
parolas al mi familiare; mi sentas min kiel 
alpremita al la tero, kiel mi estus ree en 
mia antaüa dependeco de vi. Vi vidas, 
ke tio ci ne estas fiereco. sed sento. Mi 
,ne povas permesi, ke vi paroiu al mi 
familiare, mi mem tamen kun plezuro 
parolas kun vi senceremonie, kaj tiel mi 
almenaü duone plenumos vian deziron.» 

Kaj de tiu tempo la ombro sinjore 
-paroladis kun sia estinta sinjoro. 

«Kia malaltigo!» pensis la ínstruitulo, 
· «ke mi de vas !in estimi kiel sinjoron kaj 
Ji kun mi parolas tute senceremonie!» 
Sed vole ne vole li devis konsenti. 

Ili venís en banejon, kie sin trovis 
multaj alilanduloj kaj ínter tiuj ei unu 
tre bela regidino, de kiu la malsano estis 
tío, ke si tro bone vidis, kaj tio ci estas 
tre . dangere. 

Si tuj ekvidis, ke la nova veninto 
· estas tute alía persono, ol eiuj ceteraj . 

. «Li tien ci venís, por rapidigi la kreskon 
de sia barbo, tiel oni diras, sed mi bone 

'Vidas la efektivan kaüzon de lía veno,-
. 'Ji ne havas ombron.» 

Si ricevis grandan sciemon, kaj tia! §i 
sur la promenejo tuj komencis paroladon 

'kun la alilanda sinjoro. Estante rigidino, 
fü ne bezonis fari grandan ceremonion 

· kaj tia! si diris: « Via malsano estas tio, 
ke vi ne havas ombron!» 

o: Via regida mosto jam komencis tute 
;anigiI» respondis la ombro. « Via konata 
malsano de tro bona vidado estas perdi-
ta; vi sanigis: mi havas ombron tute neor-
dinaran . ..__u vi ne vidas la personon, kiu 

brindemos por la fraternidad y seamos. 
más familiares uno para otro. 

«Habéis manifestado vuestro pensa-
miento», dijo la sombra, que realmente 
ahora era el señor efectivo, «habéis ha-
blado de todo corazón y con buena in-
tención, por eso yo también hablaré de 
corazón y con la misma buena intención. 
Vos, siendo hombre instruído, sabéis 
muy bien cuán caprichosa es la naturale-
za. Muchos no pueden rozar un papel 
áspero; otros se extremecen en todo su 
cuerpo, si se rasca el cristal con un 
carbón, yo recibo esa misma sensación, si 
me hablas familiarmente, me siento como 
oprimido contra la tierra, como si estu-
viese en mi antigua dependencia de ti. 
Ya ves que esto no es orgullo, sino sen-
sación. Yo no puedo permitir que tú me 
hables familiarmente; yo mismo, sin em-
bargo, con gusto te hablaré sin cumpli-
mientos, y así al menos llenaré tu deseo.» 

Y desde entonces la sombra como 
señor con el que había sido su dueño. 

«Qué humillación», pensaba el sabio, 
«que yo tenga que mirarle como á señor, 
y él hable conmigo sin ningún cumpli-
miento». Mas queriendo ó sin querer él 
tenía que consentir. 

Llegaron á los baños donde se encon-
traban muchos extranjeros, y entre ellos 
una hermosísima hija de un rey, cuya en-
fermedad era, que vivía demasiado bien, 
y esto es peligroso. 

Ella echó de ver en seguida que el 
recién llegado era completamente dife-
rente á todos los demás. «Et ha venido 
aquí, para activar el acrecimiento de su 
barba, así se dice, pero yo bien veo la 
causa efectiva de su venida.-El no tiene 
sombra». 

Ella tuvo gran curiosidad, y por eso 
en el paseo trabó en seguida conversa-
ción con el señor extranjero. Siendo hija 
del rey no necesitó hacer gran cumplido, 
y por eso dijo: «Tu enfermedad consiste 
en que no tienes sombra». 

«Su alteza ha comenzado ya á mejo-
rar del todo», dijo la sombra: «su cono-
cida enfermedad de ver demasiado bien 
ha desaparecido, estás buena. Yo tengo 
una sombra extraordinaria del todo. ¿No 
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min ciam akompanas? Aliaj homoj havas 
ombron ordinaran, sed mi ne amas afe-
rojn ordinarajn. Kiel oni la vestojn de 
siaj servantoj faras el pli bona stofo, o! 
oni portas mem, tiel mi donis al mia 
ombro la formom de horno, kaj, kiel vi 
vidas, mi ec donis al gi apartan ombron, 
Tio ci estas vere io tre multekosta, sed 
mi amas vivi alie ol ciuj!» 

«Kiel!» pensis la regidino, «cu mi 
efektive sanigis? Tiu ci banejo estas vere 
por mia malsano le plej helpa! La akvo 
en nia tempo havas tre mirajn fortojn, 
Sed tamen mi ne forveturos el la banejo, 
car nun tie ci nur farigas interese. La 
alilandulo tre placas al mi. Ke nur lia 
barbo ne kresku, car tiam Ji forveturos,» 

Je !' vespero en la granda salono qe 
baloj dancis la regidino kun la ombro. Si 
estis facila, sed Ji estis ankoraü pli facila; 
tian dancanton si ankorau neniam havis. 
Si rakontis al li, el kia !ando si estas, kaj 
Ji konis la landon, Ji tie estis, sed si tiam 
ne estis en la patrujo. Li rigardis supre 
kaj malsnpre tra l' fenestroj kaj vidis 
multajn aferojn, kaj tia! Ji povis respondi 
al la regidino kaj rakonti al si tiajn 
aferojn, ke si forte miregis. Li devis esti 
la plej sagega horno sur la tuta tero. Si 
ricevis grandan respekton por lia vasta 
sciado. Kiam ili post tio ci ree dancis 
kune, si !in ~kamegis, kion la ombro 
bone vidis. Ce la postiranta danco la 
konfeso de sía amo sin trovis jam sur sía 
lango, sed si estis ankoraií tiel prudenta, 
ke si ekpensis pri sia !ando kaj regno kaj 
pri la multo da homoj, kiujn si estis iam 
regonta, «Saga horno Ji estas!» diris si al 
si mem, «tio ci estas bona; kaj Ji danca~ 
belege, gi ankaií estas bona; sed egale 
grava demando estas, cu Ji estas sufice 
instruita. Mi provos !in ekzameni», Kaj 
si komencis proponi al Ji demandojn pri 
la plej malfacilaj aferoj, je kiuj si mem 
ne povus respondi; kaj la ombro faris 
miran vizagon, 

«Tion ci vi ne povas respondi!» diris 
la regidino. "Tion ci mi sciis ankoraií 

veis á la persona que siempre me acom-
paña? L'.>s demás hombres tienen sombra 
ordinaria, pero á mí no me gustan las 
cosas ordinarias. Como se hacen los ves-
tidos de nuestros lacayos de mejor tela 
que la que nosotros llevamos, así yo he 
dado á mi sombra la forma de hombre, y 
como veis, hasta le he dado sombra 
aparte. Esto es algo que cuesta mucho, 
pero á mí me gusta vivir de otro modo 
que todos. 

«Cómo!, pensó la hija del rey. •Efec-
tivamente he curado? Estos baños son 
verdaderamente muy útiles para mi en-
fermedad, El agua en muchos tiempos 
tienen virtudes muy admirables. Y, sin 
embargo, ya no saldré de los baños, pues 
ahora aquí sólo hay interés. Me gusta el 
extranjero, sólo que su barba no crezca, 
pues entonces él se marchará». 

Por la tarde, en el gran salón de baile 
bailaba la hija del rey con la sombra. Ella 
era fácil, mas él era todavía más fácil, Nun-
ca había visto tan buen bailador, Ella le 
contó de qué país era, y él conocía el país, 
había estado alli. El miraba arriba y abajo 
por las ventanas, y había visto muchas co-
sas, y por eso podía responder á la hija del 
rey y contarle cosas tales, que ella se 
admiraría en gran manera. Debía ser el 
hombre más sabio sobre la tierra. Ella 
concibió gran respeto por los vastos co-
nocimientos de él. Cuando ellos después 
de esto volvieron á bailar juntos, ella 
comenzó á amarle, lo cual vió la sombra 
perfectamente, En el baile siguiente la 
confesión de su amor estaba ya en su 
lengua, mas fué todavía tan prudente, 
que comenzó á pensar en su país y en su 
reino, y sobre la multitud de hombres 
que ella había de gobernar algún día, «El 
es un hombre sabio», decíase á sí misma, 
«esto es bueno; y baila lindísimamente, 
esto también es bueno; pero igualmente 
es cuestión importante, si es bastante ins-
truído. Yo probaré á examinarle». Y ella 
comenzó á proponerle cuestiones sobre 
los más difíciles negocios, á los cuales 
ella misma no podría responder; y la 
sombra puso cara de admiración, 

«A esto vos no podéis responder», 
dijo la hija del rey. «Esto ya me lo sabía 
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estante en la lernejo!» diris la ombro; mi 
pensas, ke tion ci ec mia ombro tie ce 
l' pordo povus respondi. 

« Via ombro!» ekkriis la regidino, «tio 
estus multege mirinda!» 

«Mi ne <liras certe, ke gi povos:., 
diris la ombro, «sed tiel mi pensas, car 
gi ja tiel longe min akompanis kaj audis, 
-mi tiel pensas! Sed permesu, Via regida 
mosto, sciigi vin, ke gi estas tiel fiera 
kaj volas, ke oni gin prenu por horno; ke 
por teni gin en bona humoro-kaj tiel gi 
devas esti, por doni bonajn respondojn-
oni <levas paroli kun gi tute kiel kun 
horno.» 

«Tia fiereco placas al mi!» diris la 
regidino. Kaj si iris al la instruita horno 
apud la pordo kaj parolis kun Ji pri suno 
kaj Juno, pri I' internajo kaj eksterajo de 
l' horno, kaj Ji respondis sage kaj bone. 

«Kia horno Ji devas esti, se Ji havas 
tian sagegan ombron!» pensis la regidino, 
«gi estus efektiva heno por mia popolo 
kaj regno, se mi !in elektus por esti mia 
edzo!-Mi gin faras!» 

La regidino kaj la ombro baldau estis 
pretaj ínter si, sed tamen tion ci neniu 
devis sciigi, gis ili venos en la landon de 
l' regidino. 

«Neniu, ec ne mia ombro!» diris la 
ombro, kaj ne sen kauzo li tiel diris, 

Baldau ili venis en la landon, en kiu 
tegidino regís, kiam §i estis en la domo, 

. «Auskultu, amiko!» diris la ombro al 
la instruitulo, «nun mi farigis tiel felica 
kaj multepova, kiel nur estas eble, tial 
mi volas ankaü por vi fari ion neordina-
ran! Vi ciam logos ce mi en la palaco, vi 
veturos kun mi en mia propra rega ka-
leso kaj ricevos jaran pagon de centmil 
oraj moneroj. Por tio ci vi devas perme-
si, ke ciu kaj cio nomu vin ombro. Ne 
diru, ke vi iam estis horno, kaj unu fojon 
en la jaro, kiam mi sidos sur la balkono 
en la Jumo de I' suno kaj montros min al 
la popolo, vi devos kysi ce miaj piedoj 
kiel efektiva ombro! Car mi konfesas al 
vi, mi edzigos je la regidino; ankoraií 

yo cuando iba á escuela», dijo la sombra; 
yo creo que á esto hasta mi misma som-
bra allá junto á la puerta podría res-
ponder», 

«¡Vuestra sombra!», exclamó la hija 
del rey, «¡esto sería muy admirable!» 

Yo no digo ciertamente que ella pue-
da~, dijo la sombra, «pero así lo creo, 
pues tanto tiempo me acompaña y me ha 
oído-así lo supongo-mas permítame su 
alteza que le diga, que mi sombra es así 
orgullorn y quiere que se la tome por 
hombre; que para tenerla de buen humor 
-y así debe estar para que dé buenas 
respuestas-se debe hablar con ella lo 
mismo que con un hombre,. 

«Este orgullo me place», dijo la hija 
del rey. Y se fué al hombre instruído 
junto á la puerta y habló con él sobre el 
sol y la luna, sobre el interior y el exte-
rior del hombre, y él le respondió sabia-
mente y bien. 

«¡Qué hombre sería aquél, si tenía una 
sombra tan sabia!», pensó la hija del rey, 
«Sería, en efecto, una bendición para mi 
pueblo y mi reino, si yo le eligiera para 
mi esposo,-¡así lo hago!> 

La hija del rey y la sombra pronto 
estuvieron dispuestos, y sin embargo, 
nadie debía enterarse hasta que ellos. 
llegaran al país de la hija del rey. 

«Nadie, ni aun mi sombra», dijo la 
sombra, y no lo dijo sin motivo. 

Pronto ellos llegaron al país donde 
gobernaba la hija del rey cuando estaba 
en casa, 

«Escucha, amigo», dijo la sombra at 
sabio. «Ahora he llegado á ser tan feliz. 
y tan poderoso como cabe en lo posible, 
por eso quiero también para ti hacer algo 
extraordinario! Vivirás siempre conmigo 
en palacio, irás conmigo en mi propia 
real carroza y recibirás una pensión 
anual de cien mil monedas de oro. Para 
esto debes permitir que todos y todo te 
llamen sombra. No digas que en otro. 
tiempo fuíste hombre, y una vez al año, 
cuando yo me siente al balcón al sol y 
me muestre al pueblo, tú deberás echar-
te á mis pies como efectiva sombra! Pues 
te confieso que voy á casarme con la hija 
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hodiau je I' vespero ni festos la edzi 
gon.» 

«Ne, gi estas jam tro multe!» diris la 
instruitulo, «tiop ci mi ne volas, tion éi 
mi ne faros! Gi estus trompi la tutan 
landon kune kun la regidino! Mi diros 
cion, ke mi estas la horno kaj vi estas nur 
ombro, kiu portas vestojn de horno!» 

«Neniu vin kredos!» dirís la ombro. 
«Estu prudenta, ai:í mi vokos la gardis-
tojnl» 

«l\li iros rekte al la regidino!» rediris la 
instruitulo. «Sed mi iros antai:íe!» ekkriis 
la ombro, «kaj vi iros en malliberejon!» 
kaj tien la instruitulo efektive devis iri, 
car la soldatoj obeis la ombron, sciante, 
ke la regidino volas !in fari sia edzo. 

« Vi tremas?> demandis la regidino, 
kiam la ornbro eniris; «cu io okazis al vi? 
ne rnalsanigu hodiau, kiam ni volas je 
l' vespero festi nian edzigon.» 

«Al mi okazis la plej terura afero, kiu 
povas okazi!» diris la ombro, «prezentu 
al vi-jes, tia malforta kapo de ombro 
ne povas longe sin teni-prezentu al vi, 
mia ombro perdis la prudenton, gi <liras 
kaj ripetas, ke gi estas la horno, kaj mi-
prezentu al vi-mi estas gia ombro!> 

«Terure!» ekkriis la regidino, «oni 
gin ja enslosis?» 

«Kompreneble! Mi timas, ke gi jam 
neniam ricevos ree la prudenton!» 

«La malfelica ombro!» rediris la re-
gidino, «mi gin tre bedaiíras; estus tre 
bone por gi, se oni gin ltberigus de gia 
malfelica vivo. Se mi bone pensas, mi 
trovas, ke estas necese gin mallaiíte tute 
forigi.» 

«Kvankam tio ci estus por mi tre do-
lora!> diris la ombro, «car gi estis ti.dela 
servanto!» kaj Ji faris, kiel li gemus. 

« Vi ha vas noblan harakteron!» diris 
la regidino. 

Je I' vespero la tuta urbo estis feste 
iluminita, kaj la pafi.legoj tondris «bum!» 
-kaj la soldatoj faris paradon. La regi-
dino kaj la ombro eliris sur la balkonon, 
por sin montri kaj ankoraií unu fojon 

del rey; hoy mismo por la noche, celebra-
remos la boda. 

«No; esto ya es demasiado», dijo el 
sabio, «¡Eso no lo quiero, eso no lo haré! 
¡Eso sería engañar á todo el país junta-
mente con la hija del rey! Yo lo diré 
todo, que yo soy un hombre, y que tú no 
eres más que una sombra, que lleva ves-
tidos de hombre!> 

«Nadie te creerá», dijo la sombra. 
«¡Sé prudente ó llamaré á los gnardias! 

« Yo iré directamente á la hija del 
rey», repuso el sabio.-«Pero yo iré 
antes, exclamó la sombra, «y tú irás á la 
cárcel», y allí tuvo que ir, en efecto, el 
sabio, porque los soldados obedecieron á 
la sombra, sabiendo que la hija del rey 
iba á casarse con él. 

«¿Tembláish, dijo la hija del rey, 
cuando la sombra entró, «¿Os ha sucedi-
do algo?, no os pongáis enfermo hoy que 
queremos celebrar esta noche nuestra 
boda». 

«Me ocurre la cosa más terrible que 
pueda suceder», dijo la sombra. «Consi-
derad-sí, esa débil cabeza de sombra no 
puede durar mucho,-considerad,-mi 
sombra perdió la prudencia; ella dice y 
repite que ella es el hombre, y yo,-
considerad,-¡yo soy su sombra!» 

«¡Terrible!>, exclamó la hija del rey, 
«¿se le haya encerrado?» 

«¡Se comprende! ¡Yo temo que no re-
cobre nunca la prudencia!" 

«¡Desgraciada sombra!», insistió la hija 
del rey,. «lo siento mucho; sería mejor 
para ella que la librasen de su desgracia-
da vida. Si pienso bien, encuentro que es 
preciso hacerlo desaparecer silenciosa-
mente». 

«Aunque esto sería para mí muy do-
loroso», dijo la sombra, «pues siempre 
me fué fiel servidor>, é hizo como quien 
suspiraba. 

«Tenéis un carácter noble», dijo la 
hija del rey. 

Por la noche toda la ciudad estaba 
iluminada de fiesta y los cañones dispara-
ban «¡bum!•,-y los soldados hacían pa-
rada, La hija del rey y la sombra salie-
ron al balcón, para mostrarse y recibir 
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ricevi la gojan kaj tondran «vivu!» de 
l' popolaj amasoj. 

La instruita horno nenion ai:í.dis de 
l' tuta goja kriado, car al lia vivo estis 
farita fino. 

L. L. ZAMENHOF. 

una vez más el alegre y atronador «¡viva!» 
de las muchedumbres populares. 

El sabio nada oyó de esta alegre gri-
tería, pues se había puesto fin á su vida. 

L. L. ZAMENHOF. 

ANONCOJ 

«Glos lekarzp (Voco de kuracistoj), dusemájna pola organo por aferoj profesiaj 
de kuracistoj, por etiko kuracista kaj sociala medicino, eliranta en Lwon, maifermas 
prove, komencante de Marto 1908, esperantan jakon por internacia korespondado 
de kuracistoj kaj invitas ciunaciajn kuracistojn al la partopreno en tiu ci korespon-
dado. Se la nombro de korespondontoj estos multa, tio ci ebligos la plivastigon de la 
fako esperanta kaj la kreadon de aparta aldono esperanta. Ciuj korespondontoj 
r.icevados senpage represajon de la parto esperanta; por reguligi la nombran de la 
eldono estas petata baldaüa anonco pri la partopreno. Sin turni al la adreso: Dr. Stefan 
Mikolajski, ul. Sniadeckich 6, Lwow (Austria-Galicio). 

La Grupo Esperantista de Liverpool (Anglujo) eldonis belan postkarton kun peco 
muzika titolita «La Kvara»; la prezo estas 12 ekzempleroj 20 sd. afrankite. Mendu 
de S,ro G. D. Lewis, 5 Fenwich Str., Liverpool. 

S,ro Carlos Cltarrier (calle de Zabala, 77, Montevideo, Uruguay) deziras inter-
sangi postkartojn kun tutmondaj gesamideanoj. 

S."° F. Ramos (Credit Lyonnais, Valencia, Hispanujo) deziras intersangi postkar-
tojn kun tutmondaj samideanoj. 

¡Todo el mundo puede ya aprender el Esperanto!, por medio de la obra que acaba 
<le publicarse, titulada 

EL IDIOMA INTERNACIONAL AUXILIAR ESPERANTO 
POR 

FERNANDO SOLER VALLS 

Oficial de Telégrafos, Presidente del Grupo Esperantista de Enguera; 140 páginas 
-de texto. Precio: 1'50 pesetas. 

De venta en las principales librerías y en casa del autor, Enguera (Valencia' 
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EN 3 MINUTOJ VI PQVAS GAJNI LA SuNo HISPANA 

50 FRANKOJN 

PART0PRENANTE LA 1.UDON DE LA LIMERIK0 

·. MAJO 
Detrancu tiun kuponon 
· kaf sendu gin kun · 

via. respondo. 

Tiu ludo certe interesas ciujn Esperantistojn, car iii povos ricevi nionatt premion 
da 50 frankoj, kiel rekompenco de triminuta pripensado. · · 

KONDICOJ DE LA LIMERIKO 
1. Aldoni al la jenaj kvar versoj unu verson, kiu :i;imos k~n la unua. kaj havos l¡i 

saman nombron da silaboj. " 

:luna filo en te:dro 
1am diris al la patro: 

,. Kial kelkaj nur parolas, 
> Ankaa mi babili volas 

2·. Sendi; kun tiu verso: a) sian nomon kaj plenan adreson; b) mandatoti ali po§t-
márkojn po fr. 1125 (r silingo, I marko, 50 spesdekoj); e) la kuponon kiu estas en la 
angulo de tiu ci teksto al 

LA LIMERtKo, librairie de l' Esperanto, I 5, rue Montmartre, Paris. 
3. Oni devos sendi la verson antatí la fino de Junio. (Se du versoj estas egales. 

bonaj, la unue alveninta ricevos la premian). 
4. La jugistoj estos S.roj Gabriel Chavet kaj Pujula-Valjes. .· .,o .. 
5. La plej bona verso ricevos monan premion da fr. 50 (4p silingoj, 4q mat~oj~ 

20 spesmiloj). · 
, ó. La nomo de la gajninto estos publikigata ciumonate en tiu ci jurnalo, 

JAM ESTAS PRETA POR.VENDADO 
LA MORATINA VERKO 

LA JESO DE KNABINOJ 
TRADUKITA DE S.r0 MACLEAl'f 

Prei:m {>(J centimoj. 

Tipografia Moderna, á catgo de Miguel Gimeno, Avellanas, u-Valencia·, 
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5UNO HISPANA 
Di rel<toro-l'ldmi nislranto * Di rector-fldmi nistrador 

CIRILO AMOROS, 2B = V AUENCI A 

La Redakcio korektos la manuskriptojn laübezone, kaj la nepresitajn gi ne resendos 
' 
; ENHA.. VO: Lia Generala Mo.Sto Ludoviko Moncada.-La delegada afero.-Espennto-Asociación Universal. 
~Sección Gramatical.-Programo de la K,,ara Kongreso.-Programo de la postkongresaj arangoj en Berlin.-
fes-ta Kanto.-Noticias del extranjero.-Sciigoj.-Bibliografio.-Anoncoj. 

Lia Generala Mosto Ludoviko Moneada 
t.a nekompatema morto forrabis respektindan kaj entuziasman samideanon, kies 

unuajn pasojn en la esperantismo ni montris en tiu éi sama gazeto antaü tri jaroj. Du 
jarojn li prezidis kun ciesa simpatia kaj aplaudo la Valencia1! Grupon gis kiam oficia-
laj devoj i~is !in forlasi la urbon de la jloroj. Poste la Kartahenaj esperantistoj ankaü 
trovis en Ji afablan kaj fervoran samideanon. 

'. "· · Sercante vane resanigon al nekuracebla malsano, S.ro Ludoviko Moneada revenís 
;'.Y,alencion, sed la homa scio ne sukcesis savi lían vivon kaj Ji mortis la 6.an de Junio. 
{. · Denove kaj publike ni esprimas nian kondolencon al lia respektinda familio kaj }¡¡ 
,tertigon, ke la Grupo Valencia kaj tiu ci redakcio tutkore ploras la perdon de tiel 
,. ttninenta viro, de tic! fervora csperantisto, de tiel atabla kaj simpatia samideano. 

La delegacia afero 
Nia opinio 

La defendantoj de la lingvo de Ido kaj de la Delegada decido diris, ec ripetis, kc 
l_a esperantistaj gazetoj, kiuj ne vaste pritraktis tiun aferon aú tute silentis pri ili, agi, 
kiel la struto antaü minacanta dangero. La komparo estus malgusta se eé ni estu!; 
~rutoj, car antaü ni staras nenia dangero. Cetere, car hodiaú diversaj kaúzoj <levigas 
hin paroli pri tio, klare kaj vaste ni diros nian opinion. 

LA SuNo HISPANA naskigis por propagandi la zamenhofan lingvon en la hispane-
!Jarolantaj landoj. Esperanto, do, naskis nian modestan gazeton, kiu neniam celis elekti, 
irei, nek kritiki lingvon internacian, kaj neniu povas trudi al gi la pritraktotajn te-
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mojn. Dum gia vivo, publikigis kelkaj lingvoj nomantaj sin internaciaj, kiuj nek goji-
gis nek tremigis nin; ni simple silentis aü nur publikigis kelklinian noteton. Pli anko-
raü; antaü unu jaro, apud nia redakcio, en la Grupo Valencia, okazis ridiga skismo. 
la esperantisto farigis varma defendanto de Panroman. S.r0 Molenaar povis pensi pri 
granda aro da panromanistoj, kaj la elmontra fenestro de valencia librovendejo ple-
nigis de panromanaj gramatikoj. Ni donis al tia afero nenian gravecon, kaj laü la ara-
ba proverbo ni sidigis ce la pordo de nia budo por vidi la kadavron de nia malamiko 
pasantan. Kaj tiel estis; la skismo ne sukcesis kaj sen nenia ptno ni daiírigis la espe-
rantan propagandon. La unika ribelinto revenís en la esperantistaron. 

Tiel ni agis gis nun pri la novaj projektoj de Ido, Antido, Delegacio kaj ceteraj. 
Kial ni estas devigataj paroli pri ili, se ni nur estas fervoraj partianoj de Esperanto, 
de la vera Esperanto, de tiu, kiu O.ro Zamenhof klarigas en sia Fundamento? 

* * * 
Ni ne estas filologiistoj; tía deklaro estas tre valora nuntempe, kiam ciu partiano 

de internacia lingvo kredas sin kapabla elpensi gramatikon kaj vortaron neplibonige-
blajn. Cu estas io neplibonigebla en la mondo? Certe estus kurage respondi jese al 
tiu demando, sed se la respondanto estas la ai.ítoro de tío, la respondo ankoraií estus 
pli malmoder,ta, ol kuraga. 

Ni ne estas filologiistoj kaj, ankoraü pli, ni ne volas esti tiaj. Ni nur estas fervoraj 
defendantoj de la ideo de lingvo internacia. La favoraj ecoj de Esperanto allogis nin; 
tiuj favoraj ecoj triumfis en ciuj provoj kaj post gia dudekjara vivo ni povas certigi, ke 
Esperanto tau.gas por cio. Kion oni plu deziras? Sed ni ne defendas pro tio Esperan-
ton; ni defendas gin, car gi estas tre disvastigata en la tuta mondo, car gi atingis gran-
dan nombron da partianoj. Kaj en tio ni vidas la plej banan ecan de lingva internaci-
igota. Ni volante lernus la plej malfacilan lingvon mortintan, vivantan aií art · 
kondice ke ani certigu al ni, ke gi estos de nun internacia por ciuj aferoj. Kaj 
las ke pro iaj personaj preferoj ni forlasu Esperanton? Tute ne. Preferoj! §ató 
pavas regí ilin? 

* * * 
La Delegacia Komitato songis; gi songis, ke ciuj esperantistoj, ke ciuj gazetoj es• 

perantistaj fervore akceptas gian lingvo-miksajan; sed kiel diris hispana dramaütoro 
la songoj estas songoj. Sendube estus tre agrable elpensi lingvon kaj tuj de gia naski-
ga kalkuli milojn da partianoj kaj dekojn da gazet,oj; sed cu oni atingas la gloron tiel 
facile? Ne, kaj tiun respondon povas legi la Delegacia Komitato en gazetoj kaj leteroj 
esperantistaj. Cetere la Delegacia Kamitato reprezentis centojn da diversnaciaj socie-
toj kaj akademioj; ni esperis ke gia decido, pli bone gia elpenso, estos tuj akceptita 
de tiuj sccietoj kaj akademioj, kiuj nun jam devus uzi la proponitan solvon; gis nun 
tio ne okazis; nenia sacieto aií akademio decidís interrilatigi kun la aliaj per tia elpen-
saja, kaj ni vidas ke la Delegacia Komitato forgesas akceptigi sian decidan al siaj elek-
tintoj kaj sin dedicas al tute alia afero; tio estas, semi malpacon en la esperantistaro. 
Dio mia! kian malbonajon ni faris al tiuj respektindaj kornitatanoj, por ke ili sin vengu 
tiamaniere! 

*** 
En Hispanujo ciuj partianoj de lingvo internacia, almenaü ciuj konantaj la ekzis-

tan de Esperanto, estas esperantistoj. For de ni estas nur skeptikuloj kaj malamikoj, 
kaj kion ili dirns, se ni-supoze-akceptus sangojn en nia lingvo? N1 perdus ilin por 
ciam car ni metus en iliajn manojn fortan kontrai.ían argumenton. «Kiel bone ni agis 
ne ellernante Es~.r rianton; nun nía laboro estus tute perdita. Kiu certigas al ni-ili 
dai.írigus-ke al tltnova lingva ne okazos la samo, kiel al primitiva Esperanto? Hie-
raü Delegacia de kelkaj societoj kaj akademioj sciencaj trudis diversajn sangojn Jau 
personaj preferoj de la komitatanoj. Eble morgaií Delegacio de Komercaj ..,'--ambroj 
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trudos aliajn (pli-malpli logikajn Iaü placo de novaj komitatanoj). Kiam ni diris ke ni 
Iernos Esperanton kiam ciuj gin scios, vi mokis nin, sed nun vi pravigas nian diron, 
car kiam ciuj scios Esperanton tiam ni estos certaj ke gi ne sangigos.» Kion ni res• 
pondus al tio? 

* * * 
S.ro de Beaufront vizitis du hispanajn urbojn, al kiuj Ji estis invitita antaü ol li sin 

montris publike reformemulo. En San Sebastidn kaj Tolosa Ii estis kore akceptita de 
niaj tieaj fervoraj samideanoj, Ji parolis, li toastis, sed Ji konvinkigis ke la vorto refor-
mo estas malpermesata en la Hispanaj Grnpoj. Eble ekzistas kelkaj ribeluloj, sed tiuj 
kelkaj antaümetas siajn personajn preferojn al la. ideo de lingvo internacia; estas do 
plibone por ni ke ili foriru el nia rondo, kaj ni benas la okazon, kiu liberigas nin de 
tiaj personoj. 

Ni iros trankvile nian vojon! Ni kredas ke nia unueco, ke nia multnombreco pli 
bone taügas por atingi la triumfon ol la finigo ar proponata de la Delegacio. 

Antaüen, do! La proksima Kongreso Esperantista en Germanujo montros klare 
la nevenkeblan forton de la esperantistaro. Tiam komprenos la reformemuloj ke ili 
estis por ni nenia dangero. 

RAFAEL DUYOS. 

* * * 
Lasta horo: Kiam oni kompostas tiun ci numeran ni ricevas la majan numeran de 

L' Espérantiste. En gi S.r0 de Beaufront forlasas la pseüdonimon kaj deklaras, ke Ido 
estas Ji mem. Ni bedaüras el nia tuta koro, ke persono, kiu elvekis ce la hispanoj tiel 
vivajn simpatiojn, jus finis tiel malbone sian esperantistan vivadon. 

Ni rimarkigas al niaj legantoj, ke D.ro Zamenhof elektis S.ron de Beaufront por 
tep nti Esperanton en la kunsidoj de la Delegacia Komitato, en kiuj estis pritrak-
tq da-tio estas, la Beaufronta-lingvo, kaj li akceptis, dirante nenion pri tio al 
la oro, Neniam povos kredigi S.ro de Beaufront, ke tia konduto estis nobla kaj 
sincera. Nur en la okazo, ke Ji kredus sin la sola esperantista kapabla reprezenti Es-
peranton, lia konduto estus iom pravigebla; sed ni ne kredas !in tiel malmodesta. 

Nun ni esperas, ke S. ro de Beaufront, foririnte el la esperantistaro, lasos en plena 
paco siajn antauajn kunlaborantojn. En la mondo estas multaj neesperantistoj inter 
kiuj li povos propagandi sian lingvon. 

Cetere, ni rimar kas ke en la maja numero de L' Espérantiste, sendube pro nevola 
forgeso, oni ne publikigis la eksigon de S.ro de Beautront el la prezidanteco de la So-
cieto Franca por PROPAGANDI ESPERANTON. 

R. D. 

«Prozo kaj Versoj)), de V. Inglada; prezo, 2 frankoj. Tre bona legolibro. 

Esperanto-Asociación Universal 
La introducción de la lengua internacional Esperanto en la vida práctica, acaba de 

avanzar un gran paso, mediante la fundación de la Asociación Esperantista Universal. 
El objeto de esta vasta organización, que apenas fundada ya cuenta con miles de 

adeptos en dieciocho naciones distintas, es facilitar más y más toda clase de relacio-
nes entre gentes de diferentes idiomas por medio del Esperanto. Para ello, organizará 
diversos ~ervicios internacionales que podrán usar inmediatamente las personas que 
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viajan, corresponden, comercian ó se relacionan con extranjeros por cualquier clase 
de asuntos. 

A la « Universala Esperanto-Asocio» la representan en cada sitio varios delegados, 
los cuales tendrán la misión de dar toda clase de informes, y buenamente, prestar 
ayuda á quienes pertenezcan á la Asociación cuando visiten su ciudad. Los delegados 
deberán procurar la adhesión de: una auxiliar que se ocupe especialmente de las se-
ñoras y señoritas que viajen solas por el país cuya lengua no conocen; un comercian-
te que pueda facilitar noticias referentes al comercio y la industria de la comarca; un 
joven, con preferencia estudiante, si en la ciudad hay universidad; un marino si es 
puerto de mar; los cuales, cada uno en lo relacionado con su sección, estén á la dis-
posición de los miembros de la Sociedad, para cuantas informaciones necesiten, esfor-
zándose en todas ocasiones para prestarles agradable ayuda. 

Aparte de lo dicho, la U. E. A. organizará viajes y excursiones esperantistas, co-
lonias para vacaciones, facilitará el cambio de niños para la permanencia en otros paí-
ses, establecerá un servicio internacional de alistamiento ó contratación de servicios, 
en una palabra, se preocupará de todas las aplicaciones prácticas que el actual espar-
cimiento del Esperanto puede procurar. 

En cada uno de los quinientos lugares donde existen ya organizaciones esperan-
tistas se cuida del establecimiento de los diversos servicios mencionados. 

La Dirección de la Asociación la forman los Sres. H. Bolingbroke Mudie, de Lon-
dres, presidente; Hector Hodler, de Ginebra, vicepresidente; A. Caries, Th. Rousseau, 
R. Mesny, S. Meyer, en Francia; J. Schmid, de Berne; Dr. Whitaker, de Liverpool. 

* * * 
Recomendamos á todos los Grupos españoles, que, á la mayor brevedad, se ad-

hieran á la U. E. A., cuya dirección es: Esperanto, 8, me Bovy-Lysberg, .Genc've 
(Suiza) y que, con arreglo á las circulares y estatutos que recibirán inmediata~te, 
nombren los correspondientes delegados y funden los E,-perantaj Oficoj, cuyasEil'tec-
ciones publicará LA SuNO HISPANA. 

SECCIÓN GRAMATICAI_A 
J. l\1. D.-Las voces simples terminadas en iu sirven para individualizar, em-

pleándose indistintamente para personas y cosas: ¿quién viene?=kiu venas?; ¿qué libro 
desea V.? (individualizando, es decir, en el sentido de ¿desea V. éste ó aquél?)=kiun 
libron vi deziras?. Para no extenderme inútilmente desearía me dijera V. qué dudas 
se le ofrecen en el empleo del kiit, si en algunos casos le es á V. dificil diferenciarlo 
del kio ó kia, y, lo que es más práctico, me mandara algunos ejemplos para hacer 
sobre ellos la aclaración correspondiente. 

G. M.-La consulta que V. me hace sólo tiene una provisional contestación, 
hasta que la Lingva Komitato decida. Para la traducción de nombres propios le reco-
miendo la obrita del distinguido esperantista D. Augusto Jiménez Loira, titulada 
Provo de esperan/a nomigado de persona} nomoj, en la que están incluídos todos los de 
nuestro santoral. En cuanto á la traducción de los nombres de ciudades, ríos, mon-
tes, etc., también dicho señor ha dado una solución aceptabilísima en un artículo 
publicado en el número del pasado Noviembre de esta revista. Lo más sencillo y 
práctico, hasta una decisión internacional, es escribir el nombre si11 variación ninguna 
é indicar su pronunciación nacional por la figurada entre paréntesis; así, por ejemplo: 
rivera Tajo ( T afio); mi lof:as en Alcoy ( Alkoj'). 
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Asuntos urgentes de índole privada nos han obligado á ausentarnos repetidas ve-

ces de Valencia durante el presente mes; la publicación de éste número sufre con ello 
lamentable retraso. Algunas consultas quedan sin contestar por no tener á la vista 
parte de la correspondencia recibida. Sin embargo, recordamos que un suscriptor 
nos preguntaba como afirmándose, que las voces simples terminadas en ies son inva-
riables, puede formarse el adjetivo éiesa; la invariabilidad sólo indica que esas voces 
no admiten las desinencias del plural y del acusativo. Así, de kiu, que es variable, se 
forman kiun, kiuj, kiujn, variaciones que no admiten los terminados en ies. Recuér-
dese que también los numerales cardinales son invariables, y sin embar~o se derivan 
de ellos las voce5 dua, duobla, duono, etc. 

HISPANO. 

Programo de la Kvara Kongreso 
DRESDENO 15an GIS 23an DE AÜGUSTO 1908 

Sabato, 15ª de Augusto. 
Jliatenc.-9 h.: l\falfermo de la akceptejo, malfermo de la ekspozicio; ambaii en 

«Technische Hochschule» (Supera teíinika lcrncjo ). 
Preparaj kunvenoj de la Organiza Komitato kaj de la Lingva Komitato laii sciigoj 

de. la komitatoj mem. 
Vespere.-8 h.: Amika kunveno en la Dresden'a Grupo.-Muzikajoj kaj teatrajoj, 

Dimanco, 16ª de Augusto. 
Jl1 atene. - Diservoj. 
10 h.: Luther'a Diservo en la «Kreuzkirche». (Allmacht de Schubert, Largho de 

Handel). 
u½ h.: Katolika Diservo en «Katholische Hofkirche,, (Solena l\foso). 
Posttagnieze.-1 h.: Tagmango. 
3 h.: Kunveno laü nacioj por elekti delegit9jn k. t. p. (Technische Hochschule). 
4 h.: Amika kunveno en la «Granda Rega Gardeno». 
Vespere.-8 h.: Internaciaj propagandaj paroladoj en Germana lingvo kaj en Es-

peranto. Specialaj esperantistaj arangoj en apudaj cambroj. (Lumbildoj k. t. p. Ge-
werbehaus, Ostra-Allee.) 

Lundo, 17a de Augusto. 
Jl1atene.-A1veno de D.r0 Zamenhof, la eltrovinto de la Lingvo Internada Espe-

ranto. 
10 1 / 2 h. (fJrecize): Oficiala malfermo de I' kongrcso, salutoj dirataj de la stataj kaj 

urbaj reprezentantoj. Parolado de D.r0 Zamenhof, sekvota de internaciaj salutoj de la 
delegitoj. (Vcreinshaus, Zinzdndorfstrasie). 

Posttagmeze.-I h.: Tagmango. 
Poste fakaj kuns~doj (Technische Hochschule) kaj vizito de !' arta ekspozicio. 
Vespere.-8 h.: Gardena festo en la arta ekspozicio. 

Mardo, 18ª de Augusto. 
Jl1atene.-g h.-I 1 h.: Unua agada kunsido en la <(Aií.lo» de la ,<Technische Ho-

chschnle». Por nepartoprenontoj vizito de !' vidindajoj de I' urbo k. t. p. 
Posttagmeze.-12 h.-I h.: Tagmango. 
r h. 20 m.: Ekskurso al Meissen per vapor§ipo. Vizito de I' Kastelo de Albrecht 

kaj de la mondfama rega fabrikejo de porcelano. 
Vespere.-Amika kunveno en la Geibelburg en Meissen. Ludado de «Internacia 

Komedio». 
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Reveno Dresdenon per specialaj vagonaroj. 
Merkredo, 19ª de Augusto. 

111atene.-9 h.-II h.: Dua agada kunsido, poste fakaj kunvenoj. 
Posttagmeze.- l h.: Tagmango. 
Poste kunsidoj de fakaj sekcioj. 
Vespere.-Lau arango de speciala komitato (vidu la programon aldonitan al la 

lastaj numeroj de G. E.). 
8 h.: «Ifigenio en Taürido» de Goethe, tradukita en Esperanton de D.ro Zamen-

hof, sub direktado de S.ro Emanuelo Reicher, aktoro de la «Lessing-Theater» en 
Berlin. (Centraltheater, Waisenhausstrasse). 

Por }lepartoprenontoj samtempe diversaj lokaj arangoj. 
Jaudo, 20ª de Augusto. 

LIBERA TAGO. 
Komuna Ekskurso per vapcrsipo en la Saksan Svisujon. 
Fotografado del' kongresanoj. 
«Marktfest» (Historia foirfesto) en la urbo Wehlen. 
Lumigado de l' montetoj dum la reveno. 

Vendredo, 21ª de Augusto. 
111atene.-9 h.-lI h: Tria agada kunsido. Poste fakaj kunvenoj. 
Posttagmeze.-I h.: Tagmango. 
Fakaj kunvenoj kaj diversaj arangoj en la urbo. 
Vespere.-8 h.: Koncerto kun afabla helpo de famaj membroj de la Dresdena 

Opero. 
Poste: Balo kun naciaj kostumoj. 

Sabato, 22ª de Augusto. 
llíatene.-9 h.-II h.: Lasta generala kunveno kaj oficiala fermo de l' kongreso. 
Posttagmeze.-J h: Tagmango. 
2½ h.--4 h.: Festa de la «Revuo». 
Vespere.-Diversaj arangoj lau speciala sciigo sur la nigra tabulo en la «Technis-

che Hochschule». 
Dimanéo, 23ª de Augusto. 

Vizito de la « \Veisser Hirsch" apud Dresden kaj granda fes to en la « Esperantista 
Vilago». 

Programo de fa postkongresaj arangoj en Berlin 
Lundo, la 24ª de Augusto. 

ro h.: Renkonto en «Café Fürstenhof» (Potsdamer Platz), lª etago. Vizito de la 
granda magazeno « Wertheim». 

r 11/z h.: «Postmuseum». 
l h.: Tagmango en «Rheingold», Potsdamer Strasse 3. 
3 h.: Granda tramveturado tra la urbo. 
6 h.: Vespermango en «Ratskeller» (Rathaus, Konigstrasse 15/18). 
8 h.: Festkunveno en «Bürgersaal» (Rathaus). 

Mardo, la 25ª de Augusto. 
9h.: precize: Foriro de «Café Fürstenhof». Fervojveturado al «Wannsee», poste 

per vaporsipo al «Potsdam». Vizito de la famegaj parko kaj palaco de «Sanssouci». 
Reveturo al Berlín. 



ESPERANTISTA GAZETO 

Vespere.-Kunestado en unu el la gardenrestoracioj «Zelte». 
Merkredo, la 26ª de Aügusto. 

Diversaj arangoj; vizito de muzeoj, ekskursoj. 
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La Berlina Esperantista Grupo kore invitas ciujn samideanojn, partopreni en tiu 
'éi programo, kiu en plej preciza formo estos disdonata dum la Kongreso en Dresden. 
'Por la faciligo de la preparoj oni petas, jam nun anonci sian partoprenon. 

Jen la proksimumaj elspezoj por la ekskurso al Berlin: 
Prezo de l' bileto Dresden~-Berlin (Anhalter Stacidomo) 2ª klaso M. 10'50; 

3ª klaso M. 6'60. 
Por la logado en Berlino, en hoteloj ne luksaj sed komfortaj kaj puraj, proksime 

de la stacidomo Anhalter Bahnhof oni devas kalkuli por éambro kun unu lito M. 3'50, 
inkluzive matenmango (kafo, teo ai:i éokolado kun pano kaj butero.) Se 3-4 perso-
noj logas kune en unu éambro la prezo povas malaltigi gis 3,-ai.í eé 2'50 Markoj, 
inkluzive matenmango. En pli luksaj hoteloj la prezoj estas 4, 5, 6 Markoj po perso-
no, lai:i la éambro. 

Por la tag-kaj vespermangoj en bierejoj, oni kalkulas M. 1 150 gis M, 2,- kun 
hiero. Tiuj, kiuj deziras pagi pli malmulte, jam ricevos sufiéan mangadon por M. 1,-
en unu el la multaj bierejoj de «Aschinger» ai:i aliaj similaj. La mangado en vin-res• 
"toracioj (kie oni ne trinkas bieron) estas pli kara. 

Lai:i tiuj éi sciigoj, oni vidas, ke unu tago en Berlino (logado kaj 3 mangoj) kos• 
tos mezpreze 7 l\larkojn (3'50 Spesmilojn). 

La veturado al Potsdam kaj reveno kostos proksimume M 1'50 po persono. La 
prezo de la tramveturado tra Berlino estos M. 0'50. Cetere la tram- kaj fervojaj ve-
taradoj en Berlino estas malmultekostaj; oni povas traveturi la tutan urbon por 
IO pfenigoj. 

La vizitado de I' muzeoj estas ordinare senpaga. Oni pagas 25 pfenigojn por viziti 
la imperiestrajn palacojn. 

FESTA. 

Sankta Johano! Sankta Johano! 
tago de lumo kaj de muziko, 
tago vivplena, kiam knabinoj 
saltas kaj dancas blanke vestitaj 
plenaj de floraj. ,Sankta Johano! 
Sankta Johanol Cio nun estas 
bruo kaj kanto, éio-gajeco. 
Festas la suno, kaj la birdetoj 
ínter !' arbaro kantas al amo. 
La sonoriloj igas !' aeron 
plena de doléaj sonoj humilaj 
Sankta Johano! Sankta Johano! 
En la festejo gaj' estas cie, 
saltas geknaboj, kaj plenaguloj 
dancas sencese, ludas muzikon; 
krias vendistoj; fluto sonoras 

GRUPO BERLINA. 

kaj orgeneto kaj la gitaro; 
éie aüdigas la gekantistoj; 
cio miksigas en murmu1bruo ... 

. . . .. 
Suno subiras ruge vestita 

kaj la mallumo jen etendigas; 
iom post iom ciuj foriras 
kaj la festejo restas silenta, 
restas senhoma, restas sengaja; 
sed kelkafoje, tre ma'lproksime, 
meze de l' nokto, krioj ai.ídigas. 

Sankta Johano! Sankta Johano! 
tago de Jumo! tago vivplena! 

ROMERO. 
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Noticias del extranjero 
Francia.--Después de la brillante distribución de premios organizada por el gru-

po de París, en la Sorbonne, bajo la presidencia del profesor Apell, decano de la fa-
cultad de Ciencias, y celebrada el 3 I del pasado Mayo, se fundó la Federación de los 
grupos de París y su región; los grupos federados son más de 25 .-Las diversas sec-
ciones del Grupo de París organizan, como en el pasado año, paseos dominicales por 
los alrededores de la gran ciudad.-Se ha fundado un nuevo grupo en Condé (Nord). 

lnglaterra..-En la Cámara de Comercio de Londres ( que como saben nuestros 
lectores aceptó el Esperanto en su programa de estudios), se han verificado en el pre-
sente mes los exámenes anuales; muchos samideanos ingleses han conseguido después 
de brillantes ejercicios el Certificado de Capacidad (Atesto pri kapableco).-Se han 
fundado nuevos grupos en Grangemoult Paisley, Stockport, Upton, Hebden Bridge, 
Great Gransden, Nelson y Wakefield.-En el Real Automóvil Clnb, el Sr. Bertram 
Chatterton explica una lección semanal de Esperanto.-En la Exposición Anglo-
Francesa que se celebra en Londres hay una sección destinada al Esperanto. 

Alemania.-El director de La Revuo, Sr. C. Bourlet, á su regreso de Dresden es-
cribe lo siguiente: <i:Regreso de Dresden, adonde he ido, fuí para examinar los prepa-
rativos de nuestro próximo Congreso, y vuelvo entusiasmado. No cabe duda, y estoy 
seguro de ello, que si los esperantistas se deciden á ir en gran número para aclamar 
allí al Dr. Zamenhof y al Esperanto, éste cuarto Congreso será una manifestación que 
superará por su brillantez y organización todo lo que hemos visto hasta hoy, aún al 
mismo de Cambridge que fué tan hermoso por todos conceptos » 

«Además, este Congreso será el más económico de todos los celebrados hasta 
hoy. La R.varo proporciona á los congresistas un biletaro por 30 marcos ( esto es, 
37'50 pesetas más el cambio á francos) que da derecho á una habitación confortable 
(comprendida la luz), al desayuno, durante 6 días y á 6 comidas. En Alemania la co-
mida principal es la del mediodía. Por la noche se cena en cualquier «Bierhalle» por 
un franco». 

En resumen, los gastos del Congreso, sin contar el viaje serán: Billete de congre-
sista, 12'50 fr.-Biletaro, 37'50 fr.-Cenas, 6 fr.-Representación Reicher, 12'50 fr. 
Total: 68'50 fr.-Cambio (calculado al 15 por roo), 10'28.-Total en pesetas: 78178. 

Y esto es todo, porque en este Congreso de Dresden, aparte del billete para asistir 
á la representación teatral de «Ifigenio en Taúrido», todo sera gratuito: sesiones, 
baile, representaciones teatrales de aficionados, hasta las excursiones. 

En Dresden los tranvías pertenecen al Municipio, y éste ha decidido que durante 
el Congreso, los congresistas viajarán gratis en todos los tranvías de la ciudad, bas-
tando para ello presentar la tarjeta de congresista. Bt Apuntamiento pagard también 
los gastos de las excursiones d 111eissen JI d la Suiza Alemana, poniendo gratuita-
mente á disposición del Congreso tres vapores para realizar el delicioso viaje sobre 
·el Elba. ¡Y aún dice el Sr. Bourlet que no dice todo lo que sabe para que haya sor-
presas! 

Desde el punto de vista oficial nada faltará. La ciudad y el Estado han votado 
una subvención al Congreso de 5 .ooo marcos (6.250 pesetas). Habrá recepciones 
oficiales, el ayuntamiento con la guardia montada acudirá á la estación á recibir al 
Dr. Zamenhof, los Ministros recibirán á los congresistas. Los treinta Cónsules extran-
jeros residentes en Dresden, han aceptado el formar parte del Comité de honor y 
prestarán sus banderas nacionales para adornar el salón de fiestas donde se inaugu-
rará el Congreso. 
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Durante el Congreso los agentes de policía esperantistas (24) llevarán un brazal 

especial con la estrella verde. 
Creemos que por anticipado se puede felicitar con entusiasmo á la «Kvaro por la 

Kvaro». 
NOTA IMPORTANTE.-Rogamos á los esperantistas españoles que deseen acudir 

al Congreso de Dresden, manden inmediatamente un aviso á esta Redacción. 
De todas partes.-En Palermo (Italia) se ha fundado «Junula Amikaro Esperan-

tista».-En Nápoles también se ha constituído otra sociedad con el título: «Gefrataro, 
Sud-Itala Esperantista Federacio».-En Rumania, con la aprobación del Ministro de 
la Guerra y á instancias del General Demosthen, se ha inaugurado un curso de Espe-

,.t'anto en el Instituto Médico Militar, al que asiste el Coronel Critodorescu, director 
de dicho Centro.-Otro curso se ha organizado en el Sindicato Comercial de Buca-
rest.-El Comité Internacional de la Cruz-Roja, en sesión del 1.º de Junio, ha deci-
dido enviar un delegado al Congreso Esperantista de Dresden. -Ha quedado defini-
tivamente constituída la Societé Franr;aise Esperantu-Croix-Roiege.-Con el título 
Okcidenta Esperantista Societo se ha fundado una de propaganda en México. 

Sciigoj 
EL HISPANUJO 

Estas fondita en Madrido Esperanta 
Oficejo ce la internacia librejo de Adrián 
Romo, strato Alcalá, 5, kie la esperantis-
toj, kiuj alvenos en Madridon, trovos 
ciujn necesajn informojn por interrilatigi 
kun la tieaj samideanoj. 

S.roi Ayza de Valencia, Carro de San-
tiago kaj Calvo de Tarancón, vizitis Ma-
dridon kaj estis kore akceptitaj de la tiaj 
esperantistoj. llia éeesto multe taugos 
por la propagando en la éefurbo. Ankaü 
estis tie S.ro H. W. Yemans milita kuracis-
to nordamerika, fervora esperantista. La 
Generala Konsulo de Unuigitaj Statoj en 
Madrido S.ro Ricardo M. Bartleman sen-
dis al sia registaro raporton pri la dis-
vastigo de Esperanto en Hispanujo. 

En kunsido okazinta la 17an de Majo, 
la Madrida Grupo decidís translogigi en 
la straton Echegaray, I 7, unua etago, kie 
estas la redakcio de La Citltura Española 
kaj oni faras tie senpagan kurson de Es-
peranto, dank' al sindonemeco de la fer-
vora esperantisto S.ro Josefo Menendez, 
kiu logas tie. 

DE ESPAÑA 

Ha sido fundada en Madrid la Espe-
ranta Oficejo en la librería internacional 
de Adrián Romo, calle de Alcalá, 5, don-
de los esperantistas que lleguen á Madrid 
encontrarán todos los informes necesa-
rios para relacionarse con los samideanos 
de allí. 

Los Sres. Ayza de Valencia, Carro de 
Santiago y Calvo de Tarancón, visitaron 
Madrid y fueron cordialmente recibidos 
por lodos los esperantistas. Su estancia 
auxiliará mucho la propaganda en la capi-
tal. También estuvo allí el Sr. H. W. Ye-
mans, médico militar norteamericano y 
fervoroso esperantista. El Cónsul General 
de los Estados Unidos en Madrid D. Ri-
cardo M. Bartleman, ha enviado á su go-
bierno un informe sobre la. divulgación 
del Esperanto en España. 

En sesión celebrada el 17 de Mayo, el 
grupo de Madrid decidió -trasladarse á la 
calle de Echegaray, 17, piso primero, 
donde está la redacción de La Cttl!ttra 
Española, donde se da un curso gratuito 
de Esperanto, gracias á la generosidad 
del fervoroso esperantista D. José Menén-
dez, que habita allí. 
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Sia Princina Mosto Isabel de Borbón, 
akceptis la zoan de Majo S.ron Codorniu, 
honora prezidanto de la Hispana Societo 
por propagandi Esperanton, kiu dopacis 
al si, ínter aliaj presajoj, la Lefecan Slosi-
laron. La Regidino multe sin interesas 
pri la disvastigo de la nova lingvo, guste 
kompreninte gian gravecon por la ko-
merco, la scienco kaj la paco. 

S.r0 Torres Quevedo, elpensinto de la 
«telekino» ceestis kiel delegito de la His-
pana Akademio de Sciencoj ce la kunsi-
doj de Akademiaroj okazinta en Vieno 
kaj en la raporto de Ji prezentita al nia 
Akademio li diras, ke en la kunvenoj 
ciam duono almenau de la ceestantoj ne 
komprenis kion diris la parolanto kaj 
konkludas ke estas nepre necesa la ak-
cepto de lingvo internada. 

La Grupo Esperantista de Castellón 
elektis konsulo S.ron José Salvador Ferrer 
(strato Fola, A.), kiu samtempe estas de-
legito de la Universala Esperanto Asocio. 

En La Laguna (Canarias), oni fondis 
grupon kun granda nombro da anoj, kies 
direktanta komitato estas la jena: 

Su Alteza Real Doña Isabel de Bar-
bón recibió el 20 de Mayo al Sr. Codor-
níu, presidente honorario de la Sociedad 
Española para la propaganda de Espe-
ranto, quien le ofreció, entre ptros im-
presos, la colección de Claves Cefee. La 
Princesa se interesó mucho por la divul-
gación de la nueva lengua, comprendien-
do justamente su importancia para el co-
mercio, la ciencia y la paz. 

El Sr. Torres Quevedo, inventor del 
«telekino», asistió como delegado de la 
Academia .Española de Ciencias, á las se-
siones del Congreso de Academias cele-
brado en Viena, y en el informe presen-
tado á nuestra Academia, dice, que en 
las sesiones siempre la mitad, al menos, 
de los asistentes no comprendían lo que 
decía el orador y deduce que es de ne-
cesidad indubitable la aceptación de una 
lengua internacional. 

El Grupo Esperantista de Castellón 
ha nombrado cónsul á D. José Salvador 
Ferrer (calle de Fola, A), quien al mismo 
tiempo es delegado de la Universala Es-
peranta Asocio. · 

En La Laguna (Canarias), se ha fun-
dado un grupo con gran número de so-
cios, cuya Junta Directiva es la siguiente: 

Presidente: D. José Rojas Rodríguez.-Vicepresidente: D. José González Rivera. 
-Secretario: D. Manuel Fernaud y Martín.--Tesorero: D. Carlos A. dos Santos Fe-
rreira.-Bibliotecario: D. Benito F. de la Cruz.-Vocales: D. José Hernández Malina, 
D. José del Castillo y Arvelo y D. Andrés Díaz Bethencourt. 

S.ro E. G. Rivero, nia korespondanto 
kaj konsulo en Sta. Cruz de Tenerife 
malfermis kurson kaj, oni esperas, baldau 
starigos en tiu urbo grupo katolika. La 
tiea jurnalo La Regeneración daurigas 
favoran propagandon. 

Niaj samideanoj de Bilbao faris agra-
blan ekskurson al La Arboleda, kie estis 
kore akceptitaj de la kuracisto S. ro Hita 
kaj ceteraj fervoraj kolegoj. Post la fes-
teno oni toastis esperante kaj espereble 
baldaü ni raportos la fondon de nova 
grupo en La Arboleda. 

La Grupo Esperantista de Cadiz do-
nacas danke al nia entuziasma propagan-

El Sr. D. E. G. Rivera, nuestro co-
rresponsal y cónsul en Santa Cruz de Te-
nerife, ha inaugurado un curso y se espe-
ra establecer pronto en dicha ciudad un 
grupo católico. El periódico de dicha po-
blación La Regeneración, continúa su fa-
vorable propaganda. 

Nuestros samideanos de Bilbao hicie-
ron una agradable excursión á La Arbo-
leda, donde fueron cordialmente acepta-
dos por el médito Sr. Hita y demás fer-
vorosos colegas. Después del banquete 
se brindó en Esperanto y es de esperar 
que pronto daremos cuenta de la funda-
ción de un nuevo grupo en La Arboleda 

El Grupo Esperantista de Cádiz rega-
la en agradecimiento á nuestro entusiasta 
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disto S,r 0 GarzónRuíz oran medalon. Kore 
ni gratulas tiun sinjoron pro la meritita 
donaco. S.r0 Garzón estis elektita Delegito 
en Cádiz de la Universala Esperanto 
Asocio. 

En Las Provincias kaj id Heraldo de 
·castellón, oni legis bonajn propagandajn 
artikolojn. 

En kunsido de la 2ra de Junio la 
&upo Esperantista de Enguera elektis 
S.ron Manuel Jordá García delegito de la 
Universala Esperanto Asocio. 

Nia estimata kolego S.ro Manuel Albi 
daurigas per la nacía gazetaro sian fruk-
todonan propagandon en Valdepeñas, kie 
baldaü fondigos Grupo. 

propagandista Sr. Garzón Ruíz, una me-
dalla de oro. De corazón felicitamos á 
este señor por tan merecido regalo. El 
Sr. Garzón ha sido elegido Delegado en 
Cádiz de la Universala Esperanta Asocio. 

En Las Provincias y El Heraldo de 
Castellón, hemos leído breves artículos 
de propaganda. 

En sesión del 21 de Junio el Grupo 
Esperantista de Enguera elegió á D. Ma-
nuel Jordá García, delegado de la Uni-
versala Esperanta Asocio. 

Nuestro estimado colega D. Manuel 
Albi continua en la prensa nacional su 
fructífera propaganda en Valdepeñas, 
donde pronto se fundará un Grupo. 

Bibliografio 
ll1uziko: La Vagabondino, versoj de C. Oxendorf, muziko de Celia Burleigh; unua 

eldona30 de la Esperantista Vagabonda Klubo; prezo, 60 centimoj afrankite. Acetebla 
ce: 16, Westbourne Gardens, Hove, Sussex. England.-11:fi aitdas vin (C' est votre 
voix), poezio de Leono Zamenhof, muziko de F. de Ménil; prezo, I franko, ée Ha-
chette kaj K. 0 -Kusas Somero, poezio de E. de Kanalossi-Lefler, muziko de F. de 
Ménil; prezo, 1 franko, ce Hachette kaj K.", 79, boulevard Saint Germain, Paris. 

Jus aperis bela prospekto de la firmo Seidel kaj Naumann en Drcsden pri la skrib-
masimo «Ideal». Oni povas ricevi senpage la belan katalogon esperante verkitan, se 
oni sendas respondkuponon al la firmo Seidel kaj Naumann en Dresden. 

La Vangfrapo, unuakta komedio de Abraham Dreyfus, kun la permeso de la aü-
toro tradukis el la franca lingvo S. Sar. Prezo: 0'75 fr.-Aeetebla ce la tradukin-
to, 127, bis, Fanbourg Bannier, Orleans. Francia, kaj ce la Librairie de l' Esperanto, 
15, rue Montmartre, Paris. 

Frazlibro por Esperantista; en Kopenlzago; reklambrosuro eldonita de la famaj 
bierfarejoj de Karlsberg en Kopenhago; dane kaj esperante gi enhavas la plej oftajn 
frazojn de la ciutagaj bezonoj. 

Grand Dictionnaire Franr;ais-Esperanto. -Ni ricevis la okan kajeron de tiu tre 
utila kaj plenega vortaro; gi atingas la vorton bibliographique. Aée_tebla ce la Presa 
Esperantista Societo, 33, rue Lacepede. París. Prezo: 30 frankoj, pageblaj en sesmo-
natoj. 

Esperan/aj perlero}, el «Lingvo Internada»; unua, dua kaj tria serio enhavantaj 
aforismojn, proverbojn kaj poeziojn, kiuj aperis en la plej malnovaj numeroj de tiu 
konata gazeto. Prezo de éiu serio: 30 centimoj. Aceteblaj ce la Preso Esperantista 
Societo. 
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Plej g_ravaj cejverkoj de la Europa} Jlfuzeoj.-Albumo da dek postkartoj kun 
kromfolioj. Unua serio. Prezo: I franko. Acetebla ce la Presa Esperantista Societo, 
kaj Librairie de I' Esperanto. 

Konsuloj kaj Esperanto-Ojicejoj, informoj pri la kreo kaj elekto de la konsuloj, 
organizo kaj servoj de la konsuloj kaj Esperanto-Oficejoj, lai.í la decidoj de la kun-
venoj de la konsuloj kaj delegitoj de Esperanto-Oficejoj dum la III. 1 Universala Kon-
greso de Esperanto. Acetebla ce: Esperanto, 8, rue Bovy-Lysberg, Genéve, Suiza. 

111alnovaj pago} el Lingvo lnternacia, unua serio. Gi enhavas la pagojn beletristi¡-
kajn plej interesajn kaj plej bone skribitajn de la mrna jaro de Lingvo lnternac'ia 
(1896).-Prezo: 1,25 frankoj; ce Presa Esperantista Societo. · 

Formulo pri malarmo precipe rilate al la Brita propano pri malt}rmo, de Otto 
Umfrid, el germana lingvo tradukis P. Chris taller; prezo 25 centimoj. Gt estas la nu-
mero 13.ª el la Librara Pacifinna eldonata de la societo «Pacifisto».-Ce Presa Es-
perantista Societo. 

Ali Baba kaj la kvardek rabistoj, el la «Mil kaj unu noktoj~ tradukita de Major-
General George Cox.-Prezo nemontrita.-Brutish Esperanto Association, 13, Arun-
del Street, Strand, Loudon. 

Evolucio libera afi, Akademio, de A.. i\Iichaux.-Prezo nemontrita. Havebla ce la 
Librairie de I' Esperanto.-Paris. 

Esperantzsta Societaro (konsulejoj, :,ocictoj kaj gazctoj); el la Esperantista Doku-
mentaro eldonita de Centra Esperantista Oficejo. Kvara eldono korektita gis la 3 r.ª 
de Decembro 1907 .-Centra Esperantisia Oficejo, 51, rue de Chichy, Paris. 

L' Esperanto et !es institntions publiques, recueil de documents authentiques con-
cernant la diffusión de la langue auxiliaire internationale Esperanto. -Premiére par• 
tie: documents en langue franc,;aise. -Prix: I '2 5 fr. -Esperantista Centra Oficejo, 5 1, 
rue de Clichy. París. 

D. Francisco Baixauli, distinguido y entusiasta correligionario, ha fundado una 
Esczeela Internacional de Esperanto con domicilio en Valencia (Guillem de Castro, 46 
y 48), cuyo objeto es facilitar los medios de enseñanza y divulgación del idioma inter-
nacional en España y países hispano-americano~, empleando el método de ensá1anza 
por correspondencia. Hemos leído atentamente los folletos que sucesivamente se en-
vían como texto á los alumnos y tenemos el convencimiento que en muy poco tiem-
po podrán proporcionar al discípulo un exacto conocimiento teórico y práctico del 
idioma. Pídanse informes y reglamentos por tarjeta postal á D. Francisco Baixauli, 
Guillem de Castro, 46 y 48, Valencia. 

Gramática de! idioma internacional Esperanto, por José Garzón Ruíz, abogado, 
cónsul esperantista en San Fernando, Cádiz.-Casa editorial Sopena, Provenza, 95, 
Barcelona.-Precio: 2 pesetas. 

El mejor elogio que pudiéramos hacer de esta obra, está expresado en las siguien-
tes líneas que traducimos de la revista internacional La Revuo: «He aquí un nuevo 
Manual escrito en lengua castellana, que viene á enriquecer la colección española de 
obras esperantistas. El autor, Sr. Garzón Ruíz, siguiendo el método de la Academia 
Española, se propone la instrucción simultánea de la lengua castellana y del esperan-
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to. Creemos· que consigue su objetivo. Notable gramático-quizás algunas veces de-
masiado profundo y abstracto-y notable esperantista, el Sr. Garzón Ruíz analiza 
todas las partes de la proposición estableciendo comparaciones entre ambas lengíÍas-
la nacional y la auxiliar. No podemos juzgar el método académico usado por el autor, 
que complacerá ciertamente al espíritu español y especialmente al sudamericano y 
que, en consecuencia, arrastrará á nuestro círculo un gran núcleo de nuevos correli. 
iionarios; pero este mismo hecho obliga á felicitar al autor y á la casa editorial que, 
mcluyendo en su colección lingüística la obra del Sr. Garzón, coadyuva á la propa-
·Í,nda de nuestra lengua.> 

Con el título ¿Quiere V. hablar Esperanto?, el Sr. Garzón Ruíz ha escrito un Ma-al práctico de conversación, publicado también por la casa Sopena y que se vende 
'al precio de 50 céntimos. 

El idioma internacional auxiliar Esperanto al alcance de todos, vulgarización de 
gramática esperanto-española, por Fernando Soler Valls, oficial de Telégrafos, presi-
dente del «Grupo Esperantista de Enguera•, con prólogo de D. Román Ayza Ma-
quén.-Precio: I 'So pesetas. (Véase la sección de anuncios de esta revista). 

Cuando el estudio del Esperanto sea obligatorio en nuestros centros de 1.ª ense-
ñanza, la obra de texto indiscutible será Ja publicada recientemente por nuestro que-
rido amigo D. Fernando Soler. ¿Quiere esto decir que ella no sea de utilidad para los 
adultos? De ningún modo. Si ei conocimiento de la Gramática general sirviera para 
distinguir los adultos de los niños, en España no habría más que niños, con muy con-
tadas excepciones. Ese desvío inexplicable, endémico en nuestra nación, hacia las 
leyes que rigen nuestra lengua, le presta una utilidad inmensa á la obra de vulgari-
zación del Sr. Soler Valls, quien queriendo escribir un libro para contado número de 
españoles, lo ha escrito para todos. El éxito comprobará cuanto decimos. 

lnternacia Socia Revuo sciigas al la Esperantistaro sian baldaüan aliformigon. La 
venontan Julion gi igos duonn,10nata kaj gia abonprezo estos: jare, 3'50 frj.; duonjare, 
2 frj.; unu numero 0'15 fr.-Cion, kio rilatas al la revuo oni sendu al R. Louis, 45, 
~ue de Saintonge.-Paris (France). 

Jus aperis 6 postkartoj ilustritaj de: L. Rodo; Grandjouan; Malteste; Willaume; 
Bern-Klene; Hermann-Paul.-Prezo de la kolekto (afrankite) 0'50 fr. ce la asocio 
«Paco-Libereco~, 45, ruede Saintonge.-Paris (France). 

Tra la Afondo. Tutmonda Multilustrata Esperanta Gazeto. 
La esperantistoj havas la kompreneblan deziron esti guste informataj pri la meri-

toj de la nuresperantaj gazetoj eldonataj por helpi al la disvolvigo kaj disvastigo de 
Esperanto, kaj por liveri al la Iegantoj satindajn literaturajn verkojn, kiujn ili ne guus 
sen la diritaj gazetoj, konigante ankaü talentojn, kiuj restus kasataj sen tiuj efikaj 
diskonigiloj. 

Tra la llfondo tute plenumis tiun rolon de Esperanta gazeto dum la 3 jaroj pasin-
taj de gia naskigo, dum kiu gi rimarkigis sin per reguleco kaj akurateco egalaj al 
giaj yarieco, internacieco kaj intereso. 

Ciuj temo} estas pritraktitaj de specialistoj: Oni trovas en gi, ja la jenajn cefajn 
rubrikojn: 

N untempajoj. -Diversajoj .-Artista kaj Literatura Vivado.-Diversaj Sciencoj .-
Komerco kaj Industrio.-Militistajoj kaj MaristaJoj.-Teatra Fako.-Muziko.-Spor-
toj kaj Turismo. -Pagoj por virinoj (Modo), gejunuloj kaj infanoj.--Ludoj kaj kon-
kursoj kun premioj. 

La rubriko Tutmonda Literaturo estas speciale grava car en gi aperis verkoj el la 
plej diversaj lingvoj. Tra la 111ondo, la unua, enhavis artikolojn el la literaturoj hinda, 
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islanda, japana, brazila, armenia, algeria, irlanda, aüstralia, nov-zelanda, por citi nur 
la malpli konatajn. 

El la eüropaj literaturoj gi enhavis artikolojn pri, aii de, la plej famaj verkistoj: 
Sienkiewicz (Poi.); Daniel Lesuevr, de Heredia, Mistral (Fr.); Berta von Suttner, 

Rosegger (Germ.); Rudyard Kipling (Angl.); Alfred de Musset (Fr.); Bjornstjerne 
Bjornson (Norv.); Schiller (Germ.); Shakespeare, Sterne (Angl.); Cervantes (Hisp.); 
Mathias Jochumsson (Is!.); Leo Tolstoj (Rus.); Kocian (Boh.); Bela Toth (Hung.); Gio-
sué Carducci kaj de Amicis (It.); Hendrik Ibsen (Norv.); F. Flores García (Hisp.); 
Aragonjan (Armenio); Amfiteatrev (l{us.1; Edmond Bieder (Poi.); Dr. R. Kronbauer 
(Boh.); Goethe (Germ ); Coelho Netto (Brazil.); k. multaj aliaj. 

Oni povas prave díri, ke Tra la ilÍondo, estas vera Antologio de la Tutmonda 
Literatitro. 

Gi kunigis kunlaborantaron senegalan pro la internacieco kaj la esperantista kle-
reco, kaj povas goji, car gi konigis multajn talentojn ciulande kasatajn, dum, alipar-
te, gi kalkulas en sia kunlaborantaro multajn anojn de la Lingva Romitato kaj de la 
lnter,,nacia Scienca Ojicejo. 

Ciuj landoj estas priskribitaj de Samlandanoj. Jam aperis en Tra la Mondo arti-
koloj pri pli ol 40 diversaj landoj, en kiuj la moroj, kuriozaj kutimoj, arto, hejma vi-
vado, edzigaj karakterizajoj, plej gravaj nuntempajoj, k. c., estas priskribitaj de kom-
petentuloj ... inter kiuj 

GRANDA ENKETO PRI EDUKADO 

en kiu partoprenis I 7 landoj el ciuj kontinentoj, altiris la aten ton de la neesperan-
tista gazetaro. 

ll1ultaj lhestrafoj, speciale dedicitaj por la gazeto, pligrandigas la intereson de la 
artikoloj: cirkaii 600 ilustrajoj aperis en la 3 unuaj jaroj, inter kiuj kuriozaj bildoj 
pri la ciulanda propagagando, memorajoj pri la kongresoj, k. a. 

Konfile, kaj kun la estimo de ciuj siaj kunfratoj, Tra la mondo proponas sin al 
tiuj, kiuj ne ankoraü gin abonis. 

ANONCO,J 

Prozo kaj versoj, el mejor libro de lectura para los cursos organizados por los 
grupos esperantistas.-Precio, 2 pesetas. 

Peto al éiuj Esperantistoj 
Jam longe mi okupigas per la kolektado de dokumentoj pri la evolucio de la 

helplingva demando. Mi deziras verki pri tio ci esperantan verkon priparolante la 
demandan bibliografie kaj filologie. Plie, mi ankoraii bezonas havi kelke da mankan-
taj verkoj. Vidante la malfacilecon, kiu malhelpas al mi la akiron de la bezonata ma-
terialo, mi treege petas mian helpeman samideanaron por afabla helpo sekvanta. 

I. Por do naco de éiuj verkoj, libroj, bro§uroj, revuoj, artikoloj ( eltrancitaj el 
jurnaloj), kiuj rilatas aii speciale aii generale al la helplingva demando aii al pasigrafio. 

2. Por sercado en éiuj librovendejoj kaj por afabla sciigo de la titoloj, aütoroj, 
prezoj de la trovitaj verkoj (oni sercu en katalogoj sub volapuk, generala filologio 
kaj «Varia» titolo) ke mi povu ilin aceti ce la montrita firmo. 

3. Por donado de adresoj de ankoraú vivantaj malnovaj volapukistoj kaj kos-
moglotistoj. 
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Mi petegas miajn altestimatajn samideanojn rnin sciigi pri ciu verko, kiu estas 

vendebla au intersangebla kaj rimarku cion eé la plej malgrandan folieton, 
Mi tiel esperas ricevi novan forton kaj materialon, por kio mi sendas al ciu hel• 

ponto mian plej koregan antaüdankon. 
A. DE MAl<ICH. 

Ulloi-ut, 59.-Budapestlt ( Hungría), 

Ni sendis al S.ro A. de Marich kelkajn mankanlajn numerojn al lia kolekto de 
L\ SuNo HISPANA. Tamen, car ankaií mankas ilin al ni, ni ne povis sendi la nume-

,.;·!'ojn I, 13, 14 kaj 21, Ni anoncas al niaj legantoj, ke S.ro Marich volante aéetus ilin. 
'.~)~~-
º~ ... '. 

D. H. Lamber!, Profesora de angla, franca, ítala, hispana kaj esperanta lingvoj 
povas akcepti du au tri fremdajn studentojn el kiu ajn !ando por instrui aü perfektigi 
en angla kaj aliaj lingvoj. Adreso, 160, Breckenham Road, Penge, London, S. E. 
(Inglaterra). 

Hermann Wuttke, dektrijara infano, deziras korespondi per ilustritaj postkartoj. 
Adreso: Pionierstrasse, 21, Magdeburg (Alemania). 

S,ro Laureuce Klassen, North Amherst, Ohio, U, S. A. deziras intersangi po§t. 
kartojn ilustritajn kun alilandaj geesperantistoj. Tuj éiam respondas. 

S.ro 7akobo Baumann, Supernumerar, Strassburg im Elsass (Ruprechtsaner 
Tor 2) Germanujo, deziras intersangi ilustritajn postkartojn kaj leterojn kun éiulan• 
daj geesperantistoj. 

S.ro Carlos Charrier (Cerrito, 84, b, Montevideo, Uruguay) deziras intersangi 
postkartojn kun tutmondaj gesamideanoj. 

¡¡Todo el mundo puede ya aprender el Esperanto!! por medio de la obra que 
acaba de publicarse titulada 

EL IDIOMA INTERNACIONAL AUXILIAR ESPERANTO 
AL ALCANCE DE TODOS 

POR 

Fettnando Solett Valls 
Oficial de Telégrafos, Presidente del Grupo Esperantista de Enguera 

140 páginas de texto.--Precio: 150 pesetas. 
De venta en las principales librerías y en casa del autor, Enguera (Valencia). 

Alvoko al éiulandaj Esperantistaf .Medicinistof-S.ro P. Corret, sekretario de la 
redakcio de Lmgvo lnternacia, verkas nun tezon, por medicina doktorigo, pri tiu éi 
temo: Utileco ka; ebleco de la al/freno de helpa lingvo internacia en medicinan (in-
ternaciaj medicinaj kongresoj, ruga-kruco, bibliografiaj seréadoj por medicinaj ver-
koj, k. t. p.). Oni facile komprenos, kiom grava estos tiu verko por nia propagando 
en medicinaj rondoj kaj kian grandan influon gi povos havi, estante oficiale akcep-
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tita de la Pariza Fakultato de l\Iedicino. La verkanto petas do ciulandajn esperantis-
tajn medicinistojn, kc ili bonvolu helpi al Ji, alsendante éiaspecajn informojn kaj scii-
gojn pri la suprecitita temo ekzemplojn de malhelpo aú malkomprenigo en interna-
ciaj medicimij kongresoj, pro lingva diverseco; medicinaj ai:í nemedicinaj kongresoj, 
akceptintaj príncipe Esperanton, aü en kiuj estis efektive prezentitaj esperantaj ko-
munikajoj; neebleco aii malfacileco de bibliografiaj sercadoj en fremdlingvaj verkoj; 
medicinaj aü nemedicinaj verkoj jam enhavantaj resumon aü analizon en Esperanto; 
konsiloj pri novaj capitroj en la verko, krom la jam citifaj, k. t. p. Ju pli diversdeve-
naj estos la informoj, des pli valora farigos la verko mem, car la aútoro, citante sur 
éiu pago la nomon kaj naciecon de siaj helpintoj, de kiuj Ji ricevis informojn por Es-
peranto, plej klare montros per tiu éi fakto, ke jam nun nia lingvo povas esti tre utila 
en verkado pri Ida ajn temo, por facile ricevi dokumentojn el éiuj plej diversaj lan-
doj. Oni sendu éiujn informojn al la privata adreso de la verkanto: S.ro P. Corre!, 
rz, ruede Vergennes. Vers,úlles (S.-et-0.), Jirancu¡o. Korajn antai:ídankojn por la 
afabla sendo! 

Aviso al la Katotikaj Esperantistoj pri la Dresdena Kongreso.-La Komitato Ka-
tolika dum la Dresdena Kongreso estas jam starigita. Jen la nomoj de la komitatanoj: 

Prezidanto: La Respektinda kanoniko Pichot, Prezidanto de la «Institut de la 
Paix• Monako (Princlando). 

Sekretario: Abato Austin Richardson, profesora en la dnstitut S.1 Louis" Bruselo. 
Dircktoro por la fJiservoj dum la kongreso: Pastro Frohn, parokestro de Wars-

tade (Hanovrn) (Germanujo). 
Sekretario de la S. K, I.: Abato Derroite, Parizo. 
Sekretario de la P. E. F.: Abato Richardson. 
La religia diservo, meso kun prediko en esperanto de l' Abato Pichot, tre volante 

permesataj de la Dresdena episkopo, okazos la r6n augusto kredindeble en la nova 
pregejo de SS. Koro de Jesuo str. Porsberg, je la duono de la rza, aii en la pregejo 
de S. Josefa, granda str. de Plauen, je la duona de la roª. 

La Katolikaj esperantistoj estos avisat:.j pli malfrue per alia aviso ai:í per la lokaj 
gazetoj. La pregejo ne povis gis nun esti elektata pro la tai:ígeco de la horo. Oni 
volas eviti la koincidon de la diversaj diservoj. 

LA KmnTATo. 

JAM ESTAS PRETA POR VENDADO 
LA MORATINA VERKO 

LA JESO DE KNABINOJ 
TRADUKITA DE S.'0 MACLEAN 

Prezo: 50 centimoj. 

Tipografía !\foderna, á cargo de 1Iiguel Gimcno, Avellanas, u-Valencia. 
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POSTKARTO 

Sinjoro Jules Borel 
Firmo: Esperanto Verlag MOller & Bore[ 

Germanujo BERLJN S.42 
Prinzerrstrasse 95. 



Mi, suhskribinto 

(nomo) 

(adreso) 

Mendilo. 

luprenas por la featrajo prezentota en la Dresden'a kongreso de 
Sinjoro Emanuel Reicher 

lokojn po 20 markoj. 
Samlempe mi sendas la monsumon de markoj kaj 

atendas la kvitancon, por kiu oni ricevos inter§anffe en Dresden 
la definitivajn biletojn. 

Subskribo. 



4ª lnternacia Esperantista Kongreso 
(Dresden, 16-22ª de Aug. 08). 

Prezentado de ,,Ifigenio en Taiirido", 
dramo de Goethe, traduko de L. L. Zamenhof. 

Tre estimata Samideano! 

arangoJ, kiuj en niaj kongresoj plej cfike kaj grandioze pruvis 
la mirindan paroleblecon kaj kompreneblecon de nía lingvo, 
kiuj plcj bone konvinkis ciujn dubantojn, kaj kiuj estis pri-
parolataj kiel mirindajo eé de multaj nefavoraj gazetoj, sendube 
estis la teatraj prezentadoj. Jam trifoje montrigis, ke plej 

diversnaciaj aktoroj, studinte hejme sian rolon kaj preskaü sen provoj, kun sur~ 
prizanta precizeco kaj facileco interparolas kaj interkomprcnas sur la scenejo, 
kaj same facile kaj senpere estas komprenataj de la plej diversnaciaj allskultantoj. 
Trifoje la cntuziasma gajo pri la sukceso de la grava eksperimento ripetigis, 

Cu ne estus grandega gajno por nia aforo, se ni povus havi, kiel en 
la naciaj lingvoj, ankaü en nia internada lingvo perfektajn prezentadojn, faratajn 
de famaj aktoroj? 

Unue tia perfekta prezentado de metiaj aktoroj esius bonega allogilo 
al la kongreso por la Ciulandaj samideanoj. Car por la progresado ncpre estas 
nccese, ke unu kongreso superu la alian, ke Ciu kongrcso montru novajn pli-
perfektajn uzojn de nia lingvo, ke la programo de la kongresoj Ciujare plirici§;u, 
ke eC por la partoprenintoj de Ciuj antallaj kongresoj Ciu nova kongreso prezentu 
novajn gravajn okazajojn. 

Aliflanke leatraj prezentadoj farataj, ne diletante de kelkaj samideanoj 
Emanuel Rcicher. 

nur pro la bela entuziasmo por nía afero, sed kun profesia pcrfekteco de lertaj kaj konataj aktoroj havus grandegan 
propagandan forton. La neespcrantista publiko kaj la éiutaga gazetaro estus dcvigataj, ne plu paroli pri esperantaj 
prezentadoj kicl pri infanaj ludajoj, kiel pri strangega, malsag'a kaj senvalora ideo de la Esperantistoj. La montrita 
plano ekscitus almenaií la interesan eé de la plej forte dubantoj, kaj sukcesplena efektivigo konvinkus grandegan 

Emanuel Reichcr 
\:w\ Jc,bn Gab1icl Borkman (,k Ho:urik lb~.en), 

parlon da ili kaj alkondukus al nia ideo amason da novaj adeptoj. 
Precipe en Germanujo, ]a laudo de la venonta kvara kongreso, ne estas 

imagebla pli bona propagandilo por nia lingvo. Kian brnon ekscitus la fakto, 
ke iu literatura Cefverko, estos ludata de bonega aktoraro, gvidata de famekonata 
aktoro, en la gis nun malmulte &a.tata kaj ofie mokata lingvo Esperanto! La 
konverto de rnultaj miloj cstus certa ! 

Ni estas fcliéaj povante sciigi al vi, ke Sro Emanuel Reicher, Ce la Lessing-
teatro de Berlin, unu el Ia plej konataj gcrmanaj aktoroj, estas preta subteni 
nian planon kaj prepari kun bonega metia aktoraro unuagrade artistan prczcnt-
adon de esperanta teatrajo por la kvara kongreso en Dresden. Kiel ludotan 
dramon Sro Reicher proponis la eminentan verkon de Goethe: 

Ifigenio en Taürido. 

Tiu ci bone konata mitología materio, jam traktita de la granda greka tragcdi-
isto, Eüripides, trovis sían plej altan poezian kaj psikologian esprimon en la 
dramo de Goethe. Nia Majstro, S•0 Oro Zamenhof, tutkore konsentis, kaj afable 
f ; .J.i.-JP.em-fovRFI 1~ tl"ad 1heH. De eii1j idealaj kcndiee~ -per--------
la bona sukccso de la plano Sajnas plenumitaj. Unu el la Cefverkoj de la ger-
mana literaturo, en bonega traduko de nia Majstro, prczentata en plej perfckta 
kaj artista maniera. 



Sed Sro Reicher, montrante al ni sian pretecon kaj ofereman \·olontecon 1 atentigis nin, ke sufiCe altaj 
kostoj por la entrepreno estas tute ne eviteblaj. 

Tamen ni ne volis forlasi nian planon, tiel gravan por la sukceso kaj la definitiva venko de nia 1ingvo 
precipe en Germanujo. Car se cfektivigos kaj bone sukcesos la prezentado en Dresden, Sro Reicher intencas 
fari rondvojagon kun sia aktoraro kaj ripeti la prezentadon en diversaj urboj. Tiamaniere cie estus 
fara ta propagando en grandioza maniero, gis nun ne konata ! 

Laü. la dirito estas tute nccble, senpage prezenti al la kongresanoj la teatrajon; ni krcdas, ke la samideanoj 
volante faros rnonoferon. Car unue ili mem havos grandan kaj solenan guon per ]a prezentado; kaj due ne nur 
traktas pri ilia propra guo, sed precipe pri tre grava kaj sukcespromesa propagando por nia afero. 

Ni do konsentis kun la Centra Oficejo kaj la Kvaro por la Kvara pri jena arango: Por antaue 
garantii la entreprenon kaj ebligi la preparojn estas necese, ke ni vendu kiel eble plej baldau 600 biletojn 
po 20 markoj. 

Ni estas certaj, tre estimata Samideano, ke vi estas preta, mem fari tiun oferon al nia afero aCetante 
kelkajn biletojn kaj ke vi volonte varbos aliajn oferemajn samideanojn, en via urbo kaj !ando. Ni do petas vin, 
diskonigi nian planon inter p~rsonoj, kiuj laU via opinio, volonte luprenos unu ali kelkajn lokojn. 

Nun ni petas ciujn, kiuj volas helpi en la dirita maniero, sciigi al ni sian pretecon kiei eble plej 
baldau kaj mendi biletojn per la aldonita postkarto kaj sendi la monon --:- 20 markoj = 10 spesmiloj po loko -
al S.-o Jules Borel, Berlin, Prinzenstr. 95. Tuj vi ricevos la kvitancojn, kiuj valoras kiel provizoraj biletoj, kontrau 
kiuj oni povos interSang'i en Dresden la definitivajn biletojn. Mendojn sen mono ni ne povas plenumi. Precipe ni 
atentigas pri tio, ke la unuaj mendantoj ricevos la plcj bonajn lokojn. Estas do tre rekomendinde, tuj scndi la 
mcndojn kaj la monon. 

Kompreneble ankaU tiuj, kiuj pro iaj motivoj ne povos viziti la kongreson, sed deziras helpi al gia sukceso, 
volonte luprenos lokojn por eble donace doni ilin al aliaj Esperantistoj. 

Ankoraü. unufoje ni petas vin, estirnata Sinjoro kaj Samidean~, ke vi bonvolu konsideri la gravecon de la 
entrepreno, la mirindan akcelon, kiun povas akiri pcr g¡ la disvastig'o de Esperanto, precipe en la dubcma 
Gcrmanujo, kie la kontraiíuloj ne silentas gis nun. Tiam vi ne rifuzos vian helpon al nova kaj efika riCigo 
de niaj kongresoj. 

Atendante vian plej baldaií:an afablan respondan, ni petas vin akcepti la esprimon de nia samideana sindoncco 
kaj de nia alta respekto. 

Berlín, en Mario 1908:--

D'º Mybs, D'º Schramm, M. Hankel, D'º Arnhold 
(Kvaro por la Kvara.) 

pro!, C. Bourlet, Generalo Sebert, Pastro F. Schneeberger, 
Jules Borel, D'º Liesche. 

La entreprenon, pri kiu parolas ci tiu letero, mi trovas tre bona kaj tre atila por 
la propagando de Esperanto, kaj al ciuj niaj amikoj mi plej varme rekomendas, doni 
al la entrepreno sian he/pon. L. L. ZAMENHOF. 
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R~F~Eb J!>lJYOS 
C1R1LO AMORÓS, 28 = V A Ü E l'i CI A 

La RIJdakcio korektes la manuskriptojn laiíbezone, kaj la nepresitajn í)i ne resendos 

EXllAVO: Julio Morató Gil.-Projekto.-Avizo,-Aritmetika problemo.-Pri la Bonegeco de la Lingvo Kas-
tila.-La Talpo.-Pensoj.-Malnovaj pagoj.-Humorajoj.-El la historio de reformoj.-Sciigoj.-Bibliografio.-
.Anoncoj. 

JULIO MORATÓ GIL 
L'esperantistaro jarn ne povas kalkuli inter siaj samideanoj tiel bonegan amikon 

kaj entuziasman propagandiston, kiel S_ron Morató: la rnorto !in forrabis de ni Is gan de 
l'nuna monato, montrante sin duoble kruela kaj frutempa, car S.ro l\iorató estis nur 
3 2-jara kaj Ji forlasis senkosolan edzinon kaj du infanetojn. 

Li estis kuracisto en Simat de Valldigna (Valencia), de kies Grupo Esperantista J,,i 
havit la Prezidantecon. Liaj propagandaj artikoloj en multaj gazetoj, kaj Iiaj klopodoj 
por la disvastigo de Esperanto kaj varbado de adeptoj al nia kara ideo, estas bone 
konataj de la hispanaj samideanoj. Granda nombro da eksterhispanaj csperantistoj, 
kua kiuj- li sincere kornunikigadis, certe bedat'l.ros la. perdon de tiel afabla kores-
pón4iinto. 

Mi speciale kaj prerne sentas lían morton, car, k;rom modela amiko, Ji estis la 
unua adepto, kiun mi rekrutis al nía paca armco. Tío okazis je la fino de !'jaro 1905, 
kiam li estis kuracisto en tiu ci urbeto; li tiel entuziasmit"is por Esperanto, ke, dank'al 
lia vak>rega helpo kaj konstanta laboro, ni baldaü povis krei la Grupon de Enguera, 
kun tre kontent1ga nombro da societanoj, kaj fari grandan propagandon, eu en 
specialaj gazetoj medicinaj, cu en la generala gazetaro. 

U varbis al nia afero ec la monahinojn de tiu ci malsanulejo kaj tiujn de l'Sankta 
Teresa Lernejo, kiuj ambaü faras depost tiam esperantajn kursojn por siaj malgran-
detaj gelernantoj. Kaj nía malfeliea amiko eiam rememorigis tjun mult!:lignifau 
akiron, kiel sían plej valorantan kaj gloran triumfon, dirante ke «Esperanto transpa-
sas ec trans la muroj de la monafiinejoj! .. 

, Lla.n senfinan f.ervorecon por nía ideo klare montras tiu ci frazo, kiun li diris al 
mi, kiam, pro profesiaj devoj, Ji devis forlasi Enguera'on kaj iri Simat'on. «l\li bavai; 
en tiu e~ momento du kontrauajn sentojn: grandan malgojon, pro ke mi lasas tie ci 
b~ amikojn; sed gr-andan gojou, tial ke tiamaniere mi havos baldaü la okaton 
krei 'novan Grupon, kaj propagandi Esperanton aliloke>. 
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Efektive, la fruktoj delia senlaca laborado ne longe estis atenditaj, kaj baldau 
aperis la Grupo de Simat, kun vivoplena kaj prog1esanta ekzisto. 

Nun, imitinda amiko Morató, mi adiauas vin per la samaj belaj vortoj de D.ro Za-
menhof al mortinta D.ro Javal: 

«Mi ne povas jam saluti vin, kiel mi faris tiom multe da fojoj-mi salutas malgoje 
vian cindron, kara, neforgesebla amigo!» 

F. SOLER V ALLS. 
Enguera. 15 Augusto 1908. 

PROJEKTO 
pri la intern~ organizo de Lingva Komitato prezentita de gia Prezidanto S.r0 Boirac 

Artikol9 1. ª El la Lingvokomitatanoj elektitaj dum au post la Bulonja Kongreso 
konsistas Generala Konsulta Komitato, komisiita por zorgi pri la konstanta pureco 
de la lingvo Esperanto kaj certigi gian disvolvigon kaj normalan evolucion lau regu-
laj vojoj. 

Art. 2/ La nombro de la Lingvokomitatanoj ne estas limigita, kaj povos Jau.grade 
esti pligrandigita, Jau la disvastigo de Esperanto. 

Art. 3.ª La Komitato varbigos balote, per la vocdonado de jam enestantaj anoj, 
per listoj de proponoj, preparitaj de la Estraro laií la petoj al gi adresitaj de la 
diverslandaj esperantistoj. 

Art. 4.ª La Lingvokomitatanoj tiel elektitaj konservos siajn funkciojn sen tem-
plimo, escepte se ili propravole eksigos. Estos rigardataj kiel eksigintaj la anoj, kiuj 
restis pli ol ses monatojn ne respondante la deuandojn au leterojn al ili adresitajn. 

Art. 5.ª Okazos pro morto aií eksigo de la okupintoj perioda baloto por reple-
nigo de la vakantaj lokoj en la Komitato, kaj eventuale por aldono de novaj membroj, 
kiu sajnos utila. La listojn de proponoj por tiuj elektoj starigos la Estraro, almenau 
unu fojon eiujare, kiel eble okaze de la Kongreso, tiamaniere ke la nove elektitaj 
membroj povu partopreni la kunsidojn de la L. K. en tiu momento. La nombro de 
la membroj aldonotaj estos fiksata lau la propono de la Estraro. 

Art. 6.'i Estas starigita en la Lingva Komitato, Supera Komisio aií Esperantista 
Akademio, difinita por esplori la demandojn submetitajn al la L. K., kaj formuli 
decidojn laií la opinioj kolektitaj pri tiuj demandoj ce la Lingvokomitatanoj. 

Art. 7.ª La nombro de la membroj de la Akademio ne povos superi 18. 
Art. 8.ª Ili estas elektotaj, per absoluta plimulto de la Lingvokomitatanoj, laií 

proponlistoj enhavantaj nombron da kandidatoj eirkaiíe duoblan de la elektotoj, La 
kandidatoj estas elektotaj de la Estraro inter la membroj signitaj pro speciala 
lingvistika kompetenteco, prezentitaj de la diverslandaj esperantistoj, kaj havantaj la 
eblecon doni efektivan kunhelpon al la laborado de la Komitato, 

Art. g.ª La membroj de la Akademio estas elektotaj por g jaroj kaj rebalototaj 
eiun trian po trio.no. Ili estas reelekteblaj. 

Art. ro.ª La L. K. kaj la Akademio havos la saman Estraron, kiu enhavos, krom 
D.ro Zamenhof, honora prezidanto, efektivan prezidanton, unu au du vic-prezidantojn 
kaj gcneralan sekretarion. 



ESPERANTISTA GAZETO 99 
La membrojn de tiu Estraro elektos la Akademio. 

Art. r 1.ª La Akademio esploros: 
a) J_,a demandojn, kiujn gi elektis per propra iniciato; 
b) Ciujn demandojn prezentitajn al gi per favora raporto subskribita de almenaü 

kvin membroj de la Lingva Komitato. 
Art. 12." Por esplori specialajn demandojn, la Akademio povos starigi specialajn 

konsiligajn komisiojn, kiuj povos enhavi iujn ajn membrojn de la Lingva Komitato, 
aií eé personojn ne apartenantajn al tiu lasta. 

Art. 13.ª -La decidoj alprenitaj de la Akademio estas konigotaj al la membroj de 
.la Lingva Komitato, por konsulto. 

Oni publikigos ilin, kaj ili ricevos legforton nurse, tri monatojn post tiu konigo,· 
ili ne estos malaprobitaj de pli ol unu triono de la Lingva Komitato. 

Se, post la diritaj tri monatoj, pli ol triono de la Lingva Komitato malaprobis 
tian decidon, gi estas denove pridiskutota de la Akademio kaj la finan decidon faros 
la lingva Komitato per plimulto de voeoj. 

Avizo 
Sekvante la ekzemplon de aliaj ga 

zetoj esperantistaj, LA SUNO HISPANA 
ne aperos en la monato Augusto. Re-
kompence ni publikigos en Septembro 
duoblan eksterordinaran numeron de-
tale pritraktante la Oesdenan Kongreson. 

Aviso 
Siguiendo el ejemplo de otras revis-

tas esperantistas, LA SUNO HISPANA 
no aparecerá en el mes de Agosto. En 
recompensa publicaremos en Septiembre 
un número doble extraordinario relatan-
do detalladamente el Congreso de Dres-
den. 

Aritmetika problemo 
Seréu trice/eran numeron, kiu multiplikate kun la sumo de siaj tri ciferoj 

donos I0206. 
Sendu ne nur la solvon sed ankaií la matematikan elmontron por gin trovi. Lote 

ni disdonos al la divenintoj tri ekzemplerojn de la verko originala de V. Inglada 
«Prozo kaj versoj». 

Solvoj de la Dua konkurseto publikigita en nia aprila numero: 
I. ª, la ago de Petro estas 56 jaroj; 2.ª. homoj! la honoro antaü éio; 3. ª, aütor• 

it at-o. 
Divenis la tri problemojn ok ab(ilnantoj; la sorto montris por ricevi la premioj 

Sinjorojn: Gratz, Durán kaj H. Merle. Ili bonvolu sciigi al ni kiun premian, el la 
proponitaj, deziras ricevi. 
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Pri la Bonegeco de la Lingvo Kastila 
. Tiu ci lingvo, kies ~racion, belegajojn kaj ricecon gi suldas al la propra genio, 
talento kaj penadoj de cia verkisto aparte, kaj nenia al la neinteresaj gramatikistoj 
kaj retorikistoj de la nacio, estis alveninta en la XVI centjaro al tia grado de beleco 
kaj majesteco ke gi estus povinta farigi universa, pro kaúzo de l' estimo kiun gi 

· guadis en fremdaj landoj, se la hispanoj estus sciantaj eltiri profiton el la frukto de 
sia talento. 

La tutmonda sato kaj rango kiujn atingis nia lingvo en la XVI centjaro en tuta 
Eiíropo, (kvamkam en tiu tempo gi ne havis artikolon en Enciklopedio), estis atesta-
ta de 1' aiítoro de Dialogo de Lingvoj kiu skribis en la regtempo de Karlo V kaj 
publikigata de l' instruita don Gregorio Mayans en lia verko Origenoj de la Lingvo 
Kastila, kie li <liras ke «jam en Italujo, tiel ce sinjorinoj kiel ankaií ce sinjoroj oni 
opinias ke paroli kastile estas sprite kaj elegante». Jozefo Scaligero, skribinte al 
Izaako Casanbon de Leiden cirkaií la jaro 1604, al li <liras ke li ricigis la Vortaron 
de Antonio de Nebrija per pli ol dumil vortoj kaj li aldonas: «Kaj, spite tio, sajnas 
»al mi ke mi nenion faris ciufoje kiam mi legas librojn hispanajn. Tia estas la sufice-
»geco de tiu idiomo ke des pli mi studas gin ju pli prezentigas aferoj kiujn sen 
»majstro mi neniam lernos.» . 

La aiítoroj de l' :faro Literatura, eldonata ciusemajne en Parizo, en ilia kritiko 
(num. 2 de I' 31ª Januaro de I' unuajaro 1786) del' parolado de S,ro Rivaroles pri la 
universeco de la lingvo franca, kiu ricevis la premion de I' akademio de Berlino 
en 1784, skribas la sekvantajn frazojn: «La aiítoro prezentas sian temon laií la plej 
»bri!a kaj plej cfika maniero; li estas_ franco kiu parolas pri sia nacio, kaj kiu flatas ,41 »malmulte la rnemamon de aliaj. Li skizas tre supraje la portretojn de la nacioj plej 
»distingindaj de Eiíropo, kaj Ji klopodas malkovri la kaií.zojn politikajn kaj literatu-
»rajn kiuj malhelpis ke iliaj lingvoj atingu la honoron farigi universaj, kiun havas la 
»nia. Eble oni akuzos lin ke li silentas pri la gloro kiun gais kelkaj lingvoj, ec en 
»Francujo, antaií ol tiam kiam la nia perfektigis. Mi ne kredas ke li estus perdinta la 
>favoron de sia tezo konfesinte ke la itala kaj la hispana lingvoj forrnis antaúe parton 
»de la edukado franca, kaj ke gis la epoko de Corneille nia tuta literatura estis an-
>>koraií hispana.» 

Tiel parolas la fremduloj nepartiaj se ili volas rememori ke la glora Antonio 
Pérez, kiel li <liras en unu el siaj leteroj al rego Enriko IV de Francujo, estis elektita 
por instruí al li la hispanan lingvon, kiun tiel estimis tiu monarno. Aliaj el liaj leteroj 
tre klare elmontras kiel generala estis la favoro kiun guadis en Francujo kaj Anglu-
jo nia idioma en tiuj tempoj, tia! ke en ili estas nomitaj diversaj princoj kaj sinjoroj 
kiujn gin kulturis kaj placis sin per legado de la verkoj de tiu distinginda kaj mal-
felica spritulo. Ankaií oni scias ke la fama Miguel de Cervantes estis invitita sub tre 
akceptindaj kondicoj iri Parizon tie instruí la hipanan lingvon, uzonte liajn proprajn 
verkojn kiel modelojn de lingvajo. Nek ankaií ignoras oni la grandegan nombron da 
libroj hispanoj eldonitaj dum la regtempoj de Filipo II kaj Filipo III, kiujn oni tra-
dukis france en tiuj tempoj. Oni memoras ankaií tiun opinion kaj komparon kiun 
faris la Imperiestro Karlo V de la lingvoj kiujn 1i konis kaj parolis, dirante ke la an-
gla estas lingvo parolinda kun birdoj; la germana, kun cevaloj; la franca, kun viroj~ 
la itala, kun sinjorinoj; kaj la hispana por paroli kun Dio. Tiu kiu skribis ke la hispa-
na lingvo estas «pura kiel oro kaj sona kiel argento» estis franco, en Francujo li 
verkis, kaj ankoraií vivas, kaj li tre certe estas neniel amika al niaj aferoj. S-ro 
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d' Alambert diris en siaJ Verketoj pri Literaturo, farinte analizon de !' harmonio de 
lingvoj: «_Lingvo r~ea _je vokaloj, kaj ~recipe je_ vol_<aloj dolcaj, ~iel. la ita!~, es:us fa 
»plej dehkata el ciuJ, sed ne la pleJ harmoma; car la harmomo tia! ke g1 placu, ne 
»<levas esti nur delikata, sed ankaü sanganta. Lingvo kiu havus, kiel la hispana, 
»agrablan miksadon el vokaloj kaj konsonantoj dolcaj kaj sonaj, estus kredeble la 
»plej harmonía el ciuj modernaj.» 

El «Sobre la Excelencia de la Lengua Castellana>, de Antonio Capmany. -(1743 -
I 8 I 3 ). 

Iradiekis, N. M. 

LA TALPO 
El Aleksandro Goichon. 

I 
Ciujare kiam alvenas la unuaj s¿meraj varmoj, familio Binot-neforgesante Petron,-

. sesjara filo-translokigas en la gajan kampodomon, kiun gi posedas en Mans'a lando, 
por pace ripozi for de la eiutagaj lacigoj kaj de la grandurba bruado. 

La domo estas pura kaj gaja, kun sia tegmento de bluaj ardezoj, sur kiuj glitas 
la vivoplena oro de sunrieaj tagmezoj, kun siaj muroj pentrjtaj per blanka kalko, kie 
suprenrampas tuberhavaj brancoj de centjara vinberarbo. Gardeno eirkauita de viva 
plektobarilo disvastigas eirkaue per unuformaj placetoj, per vojetoj zorge puraj kaj 
samebenaj, kiujn nur makulas la ombro de najbaraj arboj; per kreskajamasoj 
cirkaiíitaj de buksoj, kie, kiel monah.ejaj virgulinoj, ridetas la plej beletaj kaj delikataj 
floroj. . 

. L.Í tiu gardeno, antaiílonge senkultura tero, fierigas la familion. Ciumatene, kun 
la dolca brilo kiu postsekvas la tagigon, alkuras al gi Petro, preskau sen vesta, kun la 
haroj intermiksitaj pro la dormado, la okuloj malpaciencaj, car Ji eiam deziras estt la 
unua, kiu rigardas la treverdajn brasikojn, en kiuj sovigas kristalperloj; la pomarbojn 
~argatajn de velura frukto, kie pepas aroj da paseroj; la rugajn linojn; la malpezajn 
fajrajn ·florfolietojn margene de la promenejoj. 

Kaj antaü la kreskajamasoj, earme floraj, li haltas kaj sentas sin feliea rigardante. 
ameme la rozojn kaj la malgrandegajn palmojn, kiujn vekas la karesoj de la sunradioj; 

kalkulas la novajn kronetojn de la multkoloraj hortensioj kaj ensorbas la ebriigan 
parfumon de la diantoj blankaj kaj de la rezedoj ... 

II 
Petro ne matenmangis hodiaü.' 

. En la gardeno,-kiu fierigas la domanojn-ia talpo piedfrapadis dum la nokto la 
vojetojn zorge ebenajn, kaj naskis ce la kreskajamasoj, kie ridetis la plej beletaj kaj 
delikataj floroj, erupciojn de sterko tiel malplaeajn kiel fajraj butonoj en fresaj vangoj 
de beleta junulino. 

La gardeno, terure detruita, prezentas la korpremigan aspekton de batalkampo, 
la silentan malgajecon de tombejo. La hortensioj enterigitaj sub teramasoj antaü 
nelonge disniovitaj sangeltiras per eiuj giaj braneetoj. La rozoj sajne elJetas melan-
kolian rigardon, agonias dolore kaj kvazaií plorpetas kompaton de la kriplaj palmoj 
kaj de la cifitaj rezedoj .•• 
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III 
Sed gi jen estas lackaptita kaj agitante sin vane; jen estas la talpo, la terura talpo 

nigre vestita kiel la tombrabistoj, kun la okuloj supermezure rondaj kaj ploraj, kaj 
la piedegoj kvazaii. soveliloj de entombigistoj ... 

Petro ekzamenas gin fikse, furioze, kaj sercas, en sia cerbo de kulturita horno, 
kruelan turmentegon kun senfinaj doloroj respondaj al la monstreco de la krimo. 

Li volas gin pendigi, Ji volas alligi gin-kapo malsupre-al ia pomarba branco 
kaj vidi kiel gi distordigas konvulsie sub la sunradioj brulantaj. Li volas gin dronigi, 
.enmeti gin en la starantan akvon de proksima kuveto kaj triumfe alesti al giaj doloraj 
spasmoj, al gia malrapida, tre malrapida agonio. 

Kaj por alpreni pli da kurago, eble por trovi turmentegon pli kruelan ankoraii., Ji 
ree rigardas la kreskajamasojn cirkaii.itajn de buksoj, kie agonias, kiel en malsanuleja 
gardeneto, la kriplaj hortensioj; kie mortas la plendaj rozoj kaj la palaj rezedoj ... 

IV 
Subite oni vidas Petron goja, kontenta. 
La puno dece vengos la malfelicajn florojn, la florojn amatajn, kiuj antaii. nelonge 

ridetis tiel beletaj kaj bonodoraj. Kaj jam time ektremante, Ji fantazias pri la teruro 
de la elpensita turmentego. 

Li fosas en tero profundan tombon, tombon por la lastaj suferoj, kaj enterigas la 
talpon viva!! 

R. Duvos. 

Pensoj 
Virino amas aü malamas; ce si ne estas duonestimo. 

Publio Siro. 

Virino malordigas en unu tago tion, kion viro primeditas dum unu jaro. 
DemJstenes. 

Estas pli malfacile trovi bonan virinon ol blankan korvon. 
Sankta :Jerónimo. 

Oro estas simila al virinoj; ciuj diras malbonajojn pri ili kaj ciuj ilin deziras. 
Lope de Vega. 

Virino estas bela difekto de Naturo. 
il1ilton. 

La virinoj estas grandetaj infanoj. 
Trzeeba. 

l\Ialbela virino ofendas kaj difektas la vidkapablon, kaj la bela la intelekton kaj 
la rezonon. 

Bion. 
Tra<lukis A. ]'l'ovejarque. 
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Malnovaj pagoj 

La anstataüigita muzikisto 

Rakonto de Ernest Lotter, tradukita de V. Kildjusevski 

«Tiel estas tute neeble veturi pluen, Johann?» demandís la envolvita en pelto 
solida sinjoro, staranta sur la alveturejo de la hotelo «Cigno» en malgranda urbeto 
proksime de Dresden. Tio estis en unu vintra vespero de la jaro 1841. 

«Neeble», respondis la veturigisto, homencante disjungi la cevalojn: «vi scias 
mem, kiom da fojoj ni sidigis en nego; la aksingo tute dissanceligis, kaj ja ... » 

En tiu ci minuto nega sutaSo falis de la tegmento kaj kune kun la bruego de la 
vento kaj ia fajfado de la nega blovado surdigis la lastajn vortojn de la veturigisto. 
La sinjoro kun gemo de bedaüro sin turnis al la porto. 

«Al miaj Lejpcigaj amikoj estos tre neagrable atendí miil vane~, diris li al si mem: 
«sed kion fari?!» 

Ep tiu ci minuto aperis en la pordo la mastro de la hotelo. 
«Cu vi póvas doni al mi bonan cambron kaj fari plej rapide gustan vesperman-

gon?», demandis la alveturinto. 
«Cio tio ci estos tuj preta», respondis la mastro, kondukante la gaston en la plej 

bonan cambron de sia hotelo. 
Post kelkaj rriínutoj la mastro denove venis kaj demandis la alveturinton, cu Ji 

volas, ke oni don u al li la vespermangon malsupre, en la komuna gastocambro. Tie 
do Ji havos la okazon aüdi bonegan mnzikon, car hodiaü kunigas kvarteta rondeto, 
konsistanta el kvar estimataj en la urbo personoj, kaj la alveturinto kun vera 
plezuro admiros ilian arton. 

J .a nekonato konsentis kaj sekvis post la mastro tra la komunan mangosalonon, 
en kiu tiel forte fumis, ke estis neeble trarigardi tra gi en la gastocambron. 

Tri el la kvarteta rondeto alestis kaj sidis sur siaj lokoj antai.í lumigitaj pulpitoj. 
Ili kun miro ekrigardis la nekonaton, kiun la mastro presentís al ili sub la nomo de 
sinjoro Ludvig. La alveturinto salutis ilin kaj petis la permeson resti en ilia societo, 
aldoninte, ke li ankaü interesas sinje muziko. 

La partoprenantoj de la kvarteto: la urba jugisto-violoncelo, la orgá.nisto-alto 
kaj la subjugisto-dua violono-akceptis tre afable la alveturinton kaj bedaüris nur, 
ke la persono, kiu ludas la unuan violonon, iom malfruigis; se ne tio ci, ili eble jam 
komencus ec tuj. 

Dume la mastro alportis la vespermangon kaj vinon; tio éi ambaü videble placi!:'. 
al la alveturinto. 

La tri muzikistoj, atendante la alvenon de la unua violono, ekparolis intet· si ion, 
kiam subite la pordo malfermigis kaj aperis juna knabino, kiu rugigante starigis e·1 
la pordo. 

«Ha, fraülino Amalia!» Karese ekkriis la organisto al la knabino; «kion vi diro.,?» 
«La patro tre salutas vin kaj petas pardoni al li; li ricevis atakon de podagra kaj 

neniel povas veni». 
Responde al tiu ci sciigo audigis ekkrioj de bedaüro de ciuj tri partoprenantoj . 
«Kia malgojo» diris la jugisto kaj nevolonte forstarigis la violonéelon. « Mi kun 

tiel granda malpacienco atendis la nunan vesperon!» 
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«Diabla podagro!» ekkriis la organisto, purigante sian alton per rnko. «Sed kion 
do ni faros? Ni devas kun longaj nazoj disiri hejmen». 

La subjugisto murmuretis ion per kolera voco kaj metis sian violonon en la 
violonujon. Li jam volis estingi la kandelojn, kiam subite la alveturinto, kiu gis nun 
estis silenta rigardanto, eliris antaüen kaj diris modeste: 

«Sinjoroj, se vi konsentos esti kontentaj de mia malgranda arto kaj preni min 
en la nombron de la partoprenantoj mi eble povos anstataüi al vi la neveninton. Mi 
ankaü iom ludas violonon». 

«Ha, la diablo prenu! Tio ci estas ja bonega!:. respondis la gajiginta jugisto, dum 
ankaü ciuj aliaj rapidis eldiri sian konsenton. «Sed kie ni prenos violonon? Bedaurin-
de nia amiko ne alsendis la sian!» 

« Pri tio ci ne maltrankviligu; mi tute okaze prenis mian violonon kun mi. Estu 
bonaj, atendu kelkajn minutojn, mi tuj gin alportos». Kaj kun tiuj ci vortoj la neko-
nato eliris el la gastocambro. 

«Tre carma estas tiu ci sinjoro Ludvig», ekparolis la organisto, kiam tiu eliris. 
«Kiu Ji povas esti?» • 

d{omisienero de vinoj», respondis la jugisto kun certeco. «Cu vi rimarkis, kun 
kia vido de kompetentulo Ji provis la vinon?» 

«Hm!» diris la subjugisto, «kiu ajn li estas, ni danos al Ji bonan §vitbanon. Ni 
pruvos al li, ke nia kvarteto ne vane estas konata kaj eb-aldonis Ji kun kelka 
konfuzo-«glora en la tuta cirkauajo». 

«Ke li nur ne postigu post ni», aldonis la organisto. «Kaj mi pensas, ke ni devas 
bedaüri la nevenon de nia unua violono». 

En tiu ci minuto alvenis Ludvig. Li metis sur la tablon la violonujon kaj elprenis 
el gi la violonon. 

«Kia bonega instrumento!» ekkriis la organista kun ravo; «ké1.j certe gi kostas 
bonan monon. Pli kara, ol via violono, sinjoro subjugisto!"' 

«Nu, nu, nu!» kontraüparq_lis tiu ci, delikate alpremante al la brusto sian violo-
11011; «jam ne pli bona ol mia Stejnera; kaj tute certe ne plí kara». 

«Kiom kostas via violono?» Demandis la alveturinto. 
«Kvindek talerojn», kun grava mieno diris la subjugisto. 
Ludvig petis reteni sin de rideto. 
«Kion do ni Indos?» li demandis. 
«Hajdn'on, Hajdn'on!» ekkriis ciuj tri vive. 
«Kaj poste», daürigis la organista, «ni ankoraú havas uverturon el Jesondo, 

arangitan por kvarteto. Ankaú gi estas belega objekto•. 
La alvetunnto denove nerimarkeble ridetis. 
«Hajdn kvankam ha vas siajn malfacilajojn», rimarkis la jugisto, «sed ni povas 

preni tempon pli malrapidan, kaj tiam la afero iros bonege». 
«Krom tio», aldonis la subjugisto, «mi signis ciujn dek taktojn per ciferoj kaj tiel 

vi pavos facile ordigi vin, se vi perdos la takton. Ne timu, sinjoro Luvig, cio iel 
farigos». 

Ciuj okupis la lokojn, frotis la arcojn per kolofono, agordis la instrumentojn, kaj 
la subjugisto, kiu tre amis ludi la rolan de direktanto, ekuzis la maleston de la unua 
violono, por doni liberan al sia pasio. Li ekfrapis per la arco kaj komencis laüte kal-
kuli: «unu, du, tri!...» 

«Haltu!» ekkriis li subite, turnante sin al Ludvig; «via kvinto!. .. (;.¡ montrigas al 
mi tro alte agordita». 

«Estu trankvila», respondis Ludvig: «gi estas vera. Mi garantías tion ci al vi. Tiel 
ni pavas komenci?» 

Ili komencis. Kelkajn minutojn cio iris bonege. Sed subite la subjugisto eksaltis de 
la loko tiel, ke la aliaj timigite levis la kapojn. 
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«Haltu, haltu! la diablo prenu, sinjorojf. Ji ekkriis kolere-«mi perdis la takton». 
Kaj efektive sinjoro la direktanto transsaltis unu linion, kaj ec la ciferoj, signitaj 

de li mem, ne povis helpi; li neniel povis sin meti en la takton. 
Ili kornencis denove, kaj krom tiu ei inciden to, feliee finis la unuan partan. 

Ludvig estis honorita per aprobo, precipe pro lia scio teni takton. 
Ili komencis la duan parton «Adagio», kaj la afero iris bonege. Subite en la mezo 

de la plej brila loko de la muziko Ludvig ekfrapis per la arco. 
«Cis, cis! sinjoro subjugisto, permesu», li diris. 
«Cis, cis, kie do estas tiu éi cis?» fiere diris la subjugisto rugigante, dum la aliaj 

estis forte mirigitaj de la kurago de Ludvig, kiu decidigis fari rimarkon al la severa 
subjugisto. 

«En la 62 takto•, respondio Ludvig trankvile. «Volu rigardi». 
«Efektive», murmuris la subjugisto, malaltigante la voéon. « Vi estas prava. 

Strange, kiel tio ei povis okazi». 
La «Adagio• estis felice finita, kaj Ludvig, kiu en la tuta tempo tute ne rigardis 

la notojn, sed, interne amuzante sin, rigardadis la diligentan ludon de siaj kunelu-
dantoj-estis forte !audita pro la beleco de la tono kaj boneco de la ludo. Ec la 
subjugisto ne povis ne doni devan justecon al la delikata orelo de Ludvig kaj li 
trovis, ke por diletanto tiu ci ludas tre nemalbone. 

Rapidega rideto glitis sur la vizago de Ludvig, sed li kun serioza vido dankis por 
la aprobo. 

~,Nun ni venis al la tria parto, al la finalo», annoncis la subjugisto. 
«En tiu ci parto estas io por laboregi», rimarkis la jugisto. «Kian tempon ni 

prenu? Kion vi diros, sinjoro Ludvig?» 
«Jen tian>, respondis la alveturinto, ludinte per duona tono la unuajn taktojn. 
«Dio gardu!» Kion vi <liras, kion vi <liras!» interrompis lin la subjugisto. «Tio ei 

estas ja freneza rapideco! Tio ci estas io simila al fervojo de Lejpcig al Dresden. Tiel 
ci neniu sukcesos. Ne, ne! pli malrapide, multe pli ma!rapide!:. 

«Kiel vi volas», diris Ludvig, trankvile apoginte sin sur la dorson de la sego. 
La organista aligis al la opinio de Ludvig; la jugisto ankau nenion havis kontrau 

tio ci; sed la subjugisto tute ne konsentis. La partoprenantoj varmege ekdisputis. En 
· la fajro de la disputo la subjugisto ekkriis ion pri sensciuloj, kiuj pensas, ke ili kom-

prenas ion; tío éi igis la jugiston eksalti de sia loko kaj ataki sian helpiston, dum la 
organista vane penis pacigi la disputantojn. 

Ludvig kun rideto rigardadis la disputan, sed, vidante, ke gi ak.ceptas malagra-
blan direkton, Ji levigis de sia loko kaj prenis plenan akordon. La disputo momente 
finigis, kaj la varmigintaj muzikistoj kun miro ekrigardis la alveturinton. 

Ludvig prenis ankorau unu akordon, kaj tiam rava, pura, kiel sonoro de sonori-
leto, rulado eksonis en la eambro. 

Per kuragaj, pasiaj akordoj ekversigis bonegaj, plej brilaj sonoj, kaj ankorau pli 
plene kaj rave ekkantis la violono. 

· La vangoj de la ludanto brulis, liaj okuloj brilis. Ciam novaj kaj belegaj melodioj 
ver§igis el sub lía arco, jen fajre pasiaj, jen caste puraj. La tri muzikistoj auskultis, 
retenante la spiron. La pardo el la komuna mangosalono senbrue malfermigis, kaj en 
gi montrigis la kapoj de gastoj, amasigintaj apud la pordo. La motivo iris tuj per 
kvarvoeaj akordoj, kun kiuj, simile al la voeo de keruboj, kunversigis flagoletaj 
tonoj. Jen ankorau brila bonega rulado gis la plej ekstremaj supraj notoj, post tio 
belega finala akordo-kaj la muzikisto eksilentis. 

Kelkajn minutojn dauris morta silento; poste ciuj rekonsciigis. La unua rekons-
ciigts la subjugisto. 

«Tamen, sinjoro Ludvig», ekkriis li malkurage. «Kio do tio ci estas? Kiel do vi 
subite ekludis tieli» 
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«Jen vi vidas! Mi estis prava», diris la organisto, turnante sin al la subjugisto. 
«La violono estas pli kara ol la vial. .. » 

«Sinjoro Ludvig», turnis sin al la alveturinto la jugisto, «ke vi estas ne diletanto, 
sed granda artista, tio ci estas senduba. Via nomo havas certe ko_munan konatecon. 
Diru, mi vin korege petas, oni vin efektive nomas Ludvig?> 

«Jes>, respondis tiu ci, ridetante, «nur tio ci estas mia nomo propra, sed ne fami-
lia. Cetere ankaü mia familia nomo estas al vi iom konata. Jen gi estas», li diris, 
montrante la partituron de Jesondo; «mia familia nomo estas Spor». 

«SporJ» ekkriis kun mirego Cil}j tri. 
«J~s, Spor, palaca kapelestro, Spor el Kassel», respondis la muzikisto ridetante. 
«Spor», murmuretis la subjugisto. «Ho, mi malfelica malsagulo! Kaj mi kuragis 

disputi kun li!...» , 
«Pardonu min, sinjoroj», diris Spor, .-ke mi permesis al mi tiun ci malgrandan 

komedion. Mi donas postmorgaü koncerton en Lejpcig. Mi intencis alveturi tien jam 
!lodiaü, sed malbona vetero igis ruin resti tie ci. Permesu al mi, ke mi invitu vin al 
mia koncerto en la salono Gewandhaus. Sed nun, sinjoroj, ne rifuzi eltrinki kune kun 
mi po glaso da vino. Sinjoro mastro, donu vinon! Ses botelojn, sed plej bonan. Mi 
volas, ke vi ne pensu, ke tiu ci vespero finigis malbone, sinjoroj". 

Baldaü ora vino ekbrilis en la glasoj kaj eksonis gaja sonoro de pokaloj, kaj nur 
malfrue post la noktomezo disiris la gajantoj post tri toastoj, proponitaj en ne tre 
bonaj esprimoj de la gajiginta subjugisto al la anstataüigita muzikisto. 

(Eltirita el Esperantista 15ª Novembro 1893). 

Humorajoj 
Anglo vizitanta la Seviljan katedran pregejon ekvidis kranion kusantan sur altaro 

-Kies estas tiu kranio?-demandis scivole al informa akompananto. 
-De Sankta Bernardo-respondis tuj la akompananto. 

Post duonhoro la angla vizitanto vidis alian sed tre malgrandan kranion. 
--Kaj tiu ci? Kies estas tiu kranieto?-li redemandis. 

La demandito, kiu nenion sciis pri gi, embarasigis kaj post rapida pripenso res-
pondis: 

-Tiu kranieto estas ankaü de Sankta Bernardo, sed kiam Ji estis nur dujara. 

Simplulo skribas al amiko: 
«Kara amiko: hieraü mi senatente lasis ce vi mian argentan cigarujon, tia) mi petas 

ke vi bonvolu resendi gin al mi. Kun koraj dankoj k. t. p.:o 
Sed kiam Ji estas tuj fermonta la leteron, Ji retrovas la nomitan cigarujon kaj li 

rapidas aldoni: 
«Postskribo: ne klopodu serci la cigarujon car mi jam trovis gin. Adiaü.~ 
Kaj li alsendas la leteron. 
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El la historio de reformoj 
El «Pola Esperantisto» 

La Esperantistoj de la unua horo, kiel ankau tiuj novaj samideanoj, kiuj studis 
iom la dudekjaran historion de Esperanto, scias kiel malfacila estis la komenca pro-
paganda laboro por nia afero. Oni devis forigi tutajn montojn da diversaj malnov aj 
antaujugoj. La sagaj homoj neis la eblecon de artefarita lingvo, neis gian bezonon, 
rigardis la apostolojn de Esperanto kiel utopiistojn kaj kritikis ciun unuafoje ekaüdí-
tan esperantan vorton. La profesiaj lingvosciencistoj kondamnis Esperanton, ec ne 
sentante la bezonon esplori la jugatan objekton. 

Nature estas, ke en tiaj cirkonstancoj la nombro de la Esperantistoj komence 
estis tre malgranda kaj ke gi pligrandigadis en la unuaj jaroj tre malrapide, preskaü 
nerimarkeble. 

Tia sensukcesa batalado malpaciencigis kelkajn el la plej fervoraj propagandistoj 
kaj i1i komencis kulpigi Esperanton mem kaj konvinki sin, ke la mondo ne volas 
alpreni Esperanton, car gi ne estas ankorau perfekta kaj ke oni devas gin antaü éio 
pliperfektigi. Sed kiamaniere? La genieco de la tuta konstruo estis evidenta kaj 
neatakebla, sed oni trovis, ke kelkaj detaloj malplacas al tiu au alia; oni do opiniis, ke 
oni devas sangi tiujn detalojn, car ili malhelpas la rapidan divastigon de la lingvo 
internada. ,La reformistoj komencis do pripensi la plej diversajn projektojn, ciu Jau 
sia placo. Ciu reformisto havis propran pretan reforman projekton kaj por gi unu 
adepton, t. e. sin mem; la aliaj volis ciu ion alian. Mi mem, fariginte ano de refor-
moj, studis la komparan lingvosciencon romanan el verkoj de Diez, Korting kaj aliaj 
kaj intencis transformi Esperanton en lingvon iom pli patunn, romane homogenan 
kaj por la instruitaj lingvistoj senpere kompreneblan. Cu la lingvo ricevis la deziri-
tajn kvalifojn mi ne povas jugi, sed mi ne perdis por unu momento la konscion, ke 
gi farigis multe pli malfacile ellernebla por homoj lingviste ne instruitaj. Vidante, ke 
éiuj eblaj reformoj neniun kontentigas, mi forlasis la propagandon gis la tempo, kiam 
la bonega granda verko «Historio de lingvo universala» de prof. Couturat kaj Leau 
min fine konvinkis, ke malgrau ciuj kontraudiroj Esperanto prezentas la solan veran 
:solvon de lingvo internada. Baldau poste montrigis, ke Esperanto tia, kia gi estis, 
ricevinte la subtenon de la franca sciencnlaro, rapide venkis la antaujugojn, knj 
gajnis centmilojn da ciunaciaj adeptoj, kiuj sen iaj malhelpoj gin uzas nun por busa 
kaj skriba interkomprenigo. 

Esperanto farigis sekve lingvo viva, kiu povas disvolvigi nur tiel, kiel la ceteraj 
lingvoj vivantaj, kaj samtempe ciu diskutado pri sistemaj sangoj farigis tiel same 
sencela kaj sensenca, kiel ,estus propono enkonduki sistemajn sangojn en lingvon 
anglan, francan au polan. Ciu vorto, ciu formo gramatika, kiu eble estis kritikebla, 
kiam Esperanto estis lingva projekto, farigis hodiaü, per la fakto mem, ke gi estas 
konata kaj uzata de la tuta grandnombra inlerpopolo Esperanta, esprimo bona, kaj -
ciu sango, ec plej bone pripensita, estus elemento malplibona, car gi kauzus malhel-
pon en la hodiaüa tutmonda spirita interkomunikigo. El kiu lingvo ia esperanta vorto 
estas éerpita, cu la vorto konservis en Esperanto la saman sencon, au ricevis sencon 
alian, tio-éi farigis por la Esperantistoj tute indiferenta, car ciu esprima símbolo. 
asociiginte idee kun la responda objekto au ideo, ricevis en Esperanto sian espriman 
koloron. La Anglo <liras tute prave: «A rose by any name would s1nell as sweet» 
(Kiel ajn ni nomus la rozon, gi konservus sian dolcan bonodoron). Ekzemple mi 
scias, ke mi uzas «acre» en lingvo franca en certa senco, sed parolante esperante mi 
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kutimis asocii la sonon «akra» kun la akreco de l'tranéilo. Tiel same parolante pole 
kaj ruse, mi uzas ofte la samajn vortojn en tute diferencaj sencoj, kaj mi tamen ne 
kuragus fari protio sangajn proponojn. 

Bedaürinde ni ha vas in ter la Esperantistoj homojn, kiuj aliginte al Esperanto, 
rigardas gin kiel novan projekton, en kiu oni povas ankoraü ion aliigi, ion anstataüi, 
ion modifiki. Krom tio ni havas §atindajn instruitajn homojn, kiuj dum la tuta·vivo 
studis kaj komparis diversajn lingvajn projektojn, kaj kiuj metas Esperanton en la 
saman serion, forgesante aü ne volante kompreni, ke Esperanto ne estas jam lingva 
projekto, sed lingvo vivanta, posedanta gazetaron kaj literaturon, lingvo disvastigita 
sur la tuta tero kaj uzata por diversaj celoj. Tiuj instruitaj reformistoj memorigas al 
ni tiajn gepatrojn, kiuj, havante jam plenagajn idojn, neniel povas kompreni, ke iliaj 
infanoj estas plenkreskintaj, memstare pensantaj kaj agantaj individuoj. Ili vane 
perdas sían energion por sangi laü sia opinio kaj placo tion, kio estis eble sangebla, 
sed nur en la frua infanago. 

Kiam la Delegado ekdeziris decidí pri la akcepto de lingvo internada kaj unu el 
miaj amikoj min demandis, kia estos laü mia opinio la rezultato, mi respondis: «Se la 
Delegado akceptos senkondiée Esperanton, gi farigos subteno por la Esperantismo, 
se la Delegacio ekdeziros kontraüstarigi al Esp. ion alian aü fari sangojn en E., gi 
faros fiaskon kaj perdos sian postenon kaj anaron. 

Nun plenumigis la dua alternativo. Anstataü akcepti Esperanton la Delegacio 
prezentis al ni miksajon de diversaj revarmigitaj malnovaj reformaj projektoj baptitaj 
kiel lingvo de «Ido» aü de du «Idoj» kaj postulis, ke la Esperantistaro ilin akceptu; 
sed la Esperantistaro kune kun sia gazetaro restis fidela al la origina la Esperanto de 
D.ro Zamenhof. El la Delegada komitato eksigis preskaü eiuj giaj plej gravaj mem-
broj, restis nur la du aütoroj de l'projekto, kiuj gis nun ne komprenis sian eraron 
kaj esprimas sian malkontentecon pro la malvenko, kulpigante diversmaniere la Es-
perantistaron. Ni aüdas do, ke la Esperantistoj estas konservatistoj, car tion postulas 
iliaj materialaj interesoj; ke ili defendas Esperanton per generalaj argumentoj, sed 
ne donas sciencajn pozitivajn kritikojn de la projekto de «Ido», kiu lai.í opinio de 
giaj ai.ítoroj superas pro siaj bonecoj eion imageblan kaj estas nesuperebla. Kiel mi 
jam diris la Esperantistoj ju gas tute kontraüe, sed eble ni ne estas kompetentaj, eble 
ni ne scias jugi senpartie. Tia! tre dezirinde estas, ke la ai.ítoroj de Ido _aüdu la 
opinion de ne-Esperantista, horno tute senpartia, fama lingvosciencisto, kiu parto-
prenis en la delegaciaj kunsidoj, kiel unu el la komitatanoj, nome la opinion de 
S.r0 prof. Baudouin de Courtenay. 

Mi ceestis dum lia publika parolado en Varsovia pri lingvo internacia, kie Ji disba-
tis ciujn antai.íjugojn kontrai.í tia lingvo, kaj nomis fine Esperanton la sola vera 
enkorpigo de tiu ideo. Nature estas, ke dum tia publika parolado la estirnata profe-
soro ne povis detale kompari kaj priparoli diversajn reformajn projektojn, sed poste 
dum pli longa intervidigo, mi havis okazon ai.ídi lian pli detalan opinion pri la lingvo 
de Ido kaj pri la diversaj sangoj, kiujn oni volus enkonduki en Esperanton. Mi donas 
malsupre la opinion de prof. B. de Courtenay kun lia konsento laü faritaj skribaj 
notajoj. 

La profesora diris: «Laü mia opinio ia lingvo internacia de Ido tute ne ekzistas, 
kaj mi ne povas aprobi la manieron de S.ro Ido, kiu ne memorigis ee per unu vorto, 
ke lía projekto ne estas projekto nova kaj sendependa, sed simple Esp,erallto modifi-
kita en kelkaj detaloj, modifikita ee ne eiam feliee kaj prospere. Generale mi ne 
vidas en Ido, komparante gin kun Esperanto, efektivajn plibonigojn. Esperanto ori-
ginala prezentas en sia tutajo la stampon de neneigebla originaleco, kiun ni vane 
sercus en la projekto de Ido. 

En multaj punktoj «Ido» estas malpli valora ol Esperanto kaj prezentas ne pro-
gresan sed regreson. Tiel mi povus karakterizi la paragrafojn de la Ida gramatiko 
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pri la alfabeto, artikolo, substantivo, adjektivo, personaj pronomoj, adjektivoj kaj 
pronomoj posesivaj, adjektivoj kaj pronomoj demonstrativaj, pronomoj relativaj-
interrogativaj, adjektivaj pronomoj nedifinitaj, la verbo, la adverboj primitivaj, 
konjunkcioj kaj la nombroj. 

La alfabeto de Ido pekas kontraü la principio de unueco kaj reguleco. 
La !itero x, flanke de k, g, s, kaj signifanta jen ks, jen gz estas tute ne allasebla. 
Akcepti q flanke de k estas tia sama regreso (reakcio). 
La litero q (sola aü en kombino kun u, kiel ekvivalento de kv) uzata apud k 

havas nek sencon nek povas esti filologie pravigita. La «q» estas generale malfruigin-
to el tiu epoko en la vivo de la lingvo latina, kiam oni ankoraü diferencigis du tiajn 
guturalajn sonojn. Tiaj postolangaj kaj generale profundaj malantaüaj paroldiferencoj 
malaperas ciam pli, kaj gi signifas nedisputeblan regreson, kiam oni penas enkonduki 
tiujn ci diferencojn en artefaritan lingvon tutmondan. , 

' La infinitiva finigo-ar estas malbonega kaj forjetinda. Gi estas nur historia 
okazajo de la lingvo latina por unu grupo de verbaj temoj, dum la primitiva finigo 
komuna estis-se.-re. La historia tendenco de ciuj lingvoj neolatinaj kondukas al 
malpliigo kaj malapero de similaj finigoj. La infinitivo <levas do reteni sían esperan-
tan simbolon-i, se gi ne povas esti anstataüita per nulo, t. e. egaligi al la formo 
radika. Nur unu sola infinitivo estas dezirinda. La malnov-greka abundeco ne povas 
esti tolerata en lingvo artefarita. Ni ne forgesu, ke tiu malnov-grrka troa abundeco 
kaúzis plenan malaperon de !'infinitivo en la lingvo nov-greka. 

I,.a imperativo kun-ez estas absolute ne akceptebla. 
Ce l'pronomo kaj ce l'adjektivo la signo de l'sekso estas superflua kaj m1 ne 

pov~s aprobi la sistemon de Beaufront-Couturat. 
Ce l'substantivo oni <levas laü mia opinio konservi la substantivan signon «o• 

ankaú en la pluralo; sekve mi ne aprobas la anstataüon de «oj« per-i. 
Car neniu el la gisnunaj reformaj projektoj superas la tradician Esperanton, car 

neniu prezentas novan enkorpigon de la lingvo internada, kaj ili, ne esceptante 
«Idon:> estas nur flik-laboroj, sekve adoptante principe Esperanton oni <levas res-
pekti la ti,:_adicion esperantistan kaj ne fari atencon kontraú la kontinueco de tiu-ci 
tradicio. Ciuj sangoj, enkondukitaj rapideme, malbonigas nur la tutajon kaj kaúzas 
la neceson de novaj sangoj kaj modifikoj. 

Sed ciu sangebleco, cíu nekonstanteco, ciu sancelígo en lingvo internacia artefa-
rita povas nur fortimigi la homojn, kiuj volas gin akcepti kiel ilon de tutmonda 
interkomprenigo. Kvankam mi generale ne estas kom,ervatisto, en tiu-ci okazo mi 
estas konservatisto decidita. 
. Ni povus ekzemple kritiki la lingvon francan kaj proponi kelkajn sangojn, se ne 
en la lingvo parolata mem, almenau en la lingvo skribata (ortografio). Sed ni absolute 
ne povus realigi niajn proponojn sen la konsento de la francoj, t. e. de la parolantoj 
france. 

La Esperantistoj <levas estí rigardataj kiel asocio lingvista jam ekzistanta. Nenia 
komitato aü komisio ne-esperantista havas la rajton trudi al ili sangojn gramatikajn 
aú leksikajn. Se ec tiu komisio estus kumentita el plej kompetentaj individuoj kaj 
plej bone elektitaj de diversaj delegacioj kaj sciencaj korporacioj gi ne cesus havi en 
la okuloj de Esperantistoj arbitran karakteron. 

Post la volapükistoj guste la Esperantistoj realigis la ideon de lihgvo internacia en 
vastaj dimensioj kaj enkorpigis gin en formojn daürajn kaj akceptitajn de granda 
parto de la inteligenta homaro. lí..iu decidigas rompi la unuecon de la Esperantistaro, 
entreprenas pasan tre riskan kaj malbon-konsekvencan, sekve mi, volante eviti fiel 
gravan respondecon, estis devigita eksigi el la Delegacia konstanta Komisio." 

Sapienti sat. .. 
A. GRABOWSKT, 
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Sciigoj 
EL HISPANUJO 

La konstanta kaj fervora propagando 
farata de nia amiko Sro. Celestino Esco-
bés en Calahorra nun fruktigas kaj ni 
ha vas jam en tiu urbo multajn esperan-
tistojn; eble en la venonta vintro oni fon-
dos tie novan grupon. 

Ankau en Zaragoza ni konstatas gran-
dan movadon favoran al nia afero kaj 
multaj societoj petis profesorojn de Espe-
ranto al la tiea grupo por malfermi kur-
sojn la proksiman vintron. 

La Igualada Esperantista Societo or-
ganizis publikajn festojn esperantajn, kiuj 
okazis en Igualada la z6an de Julio kaj 
lazan de Augusto por festi la ekzamenojn 
de la lernantojn kaj en rememoro de la 
unua datreveno de la fondigo de tiu So-
deto. 

Niaj samideanoj en Bilbao aperigis 
novan revueton titolitan Bilbao Esperan-
tista; gi estas duonmonata kaj la prezo 
de la jara abono estas 2' 50 pesetoj. La 
redakcio kaj administracio estas en la 
Grupo Esperantista (Jardines, 7, 1.º). Ni 
sendas al gia direktoro, nia estima ta ami-
ko Sro, Tranzo Alvarez Vázquez nian plej 
varman gratulon. 

Kiel en la lasta jaro tiel ankau en la 
nuna, la Urbestrara Mosto de Valencio, 
okaze la fama ciujara foiro en la monato 
Julio, presigi~ belajn afisojn esperante 
redaktitajn. Ni dankas la Foiran Komita-
ton pro la ekzemplero al ni sendita. 

La Esperanta Konsulejo de Madrid 
estas nun en la Grupa sidejo (Echegaray, 
I 7, I. º). Multe progresas nia afero en la 
cefurbo kaj tion pruvas la apero de le-
ginda ilustrata revuo kun la titolo His-
pana Revuo, kiu en sia unua numero 
de la manato Julio enhavas bonajn arti-
kolojn de Sroj: Perogordo, Garzón, Ca-
rro kaj l\'lenéndez. La prezo de la abono 

DE ESPANA 
La constante y fervorosa propaganda 

que hace nuestro amigo D Celestino Es-
cobés, en Calahorra, comienza ahora á dar 
sus frutos y tenemos ya en aquella pobla-
ción muchos esperantistas; probablemen-
te el próximo invierno se fundará allí un 
nuevo grupo. 

También en Zaragoza se nota un gran 
movimiento favorable á nuestra causa, y 
muchas sociedades han pedido profesores 
de Esperanto al grupo de allí para abrir 
cursos el próximo invierno. 

La Sociedad Esperantista Igualadina 
ha organizado fiestas públicas esperantis-
tas, que se han celebrado en Igualada el 
26 de Julio y el 2 de Agosto para festejar 
los exámenes de los alumnos y conme-
morar el primer aniversario de la funda-
ción de dicha Sociedad. 

Nuestros samideanos de Bilbao han 
publicado una nueva revistita titulada 
Bilbao Esperantista; es quincenal y el 
precio de la suscripción es 2'50 pesetas. 
La redacción y administración están en 
el Grupo Esperantista (Jardines, 7, 1. 0 ). 

Enviamos á su director, nuestro estimado 
amigo D. Iranzo Alvarez Vázquez, nues-
tra más ferviente felicitación. 

Como el año último, así también en el 
presente, el Excmo. Ayuntamiento de 
Valencia, con ocasión de la famosa feria 
anual que se celebra en el mes de Julio, 
ha impreso unos hermosos carteles re-
dactados en Esperanto. Agradecemos á la 
Junta· de Feria el ejemplar que nos re-
mitió. 

El Consulado Esperantista en Madrid 
está ahora en la residencia del Grupo 
(Echegaray, I 7, I. º). Mucho progresa 
nuestra causa en la capital y así lo prue-
ba la aparición de una revista ilustrada con 
el título Hispana Revuo, que en su nú-
mero primero del mes de Julio contiene 
buenos artículos de los Sres. Perogordo, 
Garzón, Carro y Menéndez. El coste de 
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estas 3 '25 francoj jare. Por sciigoj kaj 
abonoj oni sin turnu al Sro. Josefo Me-
11éndez, strato Echegara y, I 7, I. 0 

La nacia gazetaro daurigas la publi-
kigadon de propagandaj artikoloj hispane 
kaj esperante verkitaj; el la plej ferforaj 
ni citos la jenaj: Correo de la tarde de 
Cortagena, El Deber Social de Valencia, 
La llfañana, de Cartagena, El Igualadi-
no de Igualada, El Nervión (kun fotogra-
fajoj de la esperantista ekskurso á San-
:turce) kaj El Noticiero Bilbaino de Bil-
b3.o, La Provincia de Cádiz, La Regene-
ración de Santa Cruz de Tenerife kaj El 
Liberal de Bilbao. 

la suscripción anual es 3 '25 pesetas. Para 
noticias y suscripciones dirigirse á don 
José Menéndez, calle Echegaray, 17, 1.º 

La prensa nacional continúa la publi-
cación de artículos de propaganda re-
dactados en castellano y en esperanto; 
entre los más fervorosos citamos los si-
guientes: Correo de la tarde de Cartage-
na, El Deber Social de Valencia, La llfa-
ñana de Cartagena, El igualadino de 
Igualada, Et Nervión ( con fotografías de 
la excursión esperantista á Santurce) y 
El Noticiero Bilbaino de Bilbao, La Pro-
vincia de Cádiz, La Regeneracz'ón de 
Santa Cruz de Tenerife y El Liberal de 
Bilbao. 

Bibliografio 
Libro de l' lzumorafo, originale verkita de P_fiul de Lengyel ( dua eldono ). U nu 

volumo in-8 194-paga. Prezo: 2'50 frankoj. Ce firmo Hachette, 79, Boulevard 
St.-Germain, Paris. 

Lai:í.di la meritojn de tiu ci bela verko kaj de gia autora, la konata eminenta 
Esperantista S ro de Lengyel, sajnas al mi tute superflue. Suficas, se mi diras ke la 
verko apartenas al la <Kolekto de la Revuo» kaj estas inda je tia Kolekto. Krom tio 
ciuj legantoj konas jam la spritan verkon de la m.: !nova eldoninto de «Lingvo Inter-
nada», car gia unua eldono aperis antau kelkaj jaroj, kiam nur ekzistis du esperantaj 
gazetoj kaj la apero de nova esperanta verko sajnis eksterordinara okazintajo. Kia 
diferenco kun la nuntempo! Hodiau oni preskau ne havas sufican tempon por legi 
cion, kio publikigas per, pri, por aü pro Esperanto. Eble tia! la dua eldono de Libro 
de l' hiemorafo, rememorigante nin pri tiu pasinta tempo, kun sia nova luksa, vesto, 
zorge revidita kun plibonigaj sangoj, carmas nin agrable. Ni deziras al gi belan 
sukceson, kaj rekomendas gin al Esperantistoj havantaj malbonhumoron kai'ízitan de 
1a gena demando pri reformoj, pri idoj k-c. Ili trovos en gi agrablan legadon, bonhu-
morigan amuzon kaj forgesos la cagrenon. 

Rollet de l' lsle. Provo de marista terminaro. Ce firmo Hachette. Parizo. 
S,ro Rollet de l'Isle kun la helpo de aliaj eminentaj malsamnaciaj Esperantistoj 

<ledicis sin de kelkaj jaroj al la teknika entrepreno starigi la maristan esperantan ter-
minaron. Kiel resultato de siaj sercadoj sur tiu kampo li prezentas al ni la Provo de 
marista terminaro, kiu enhavas la fundamentan de la terminoj uzataj de la maristoj. 
Tre zorge verkita gi estas do grandvalora kaj utilega ne sale p.or maristoj, sed ankaü 

· por ciuj ceteraj Esperantistoj kaj se oni pripensas la gravecon, kiuh nun havas la 
apero de novfakaj teknikaj verkoj, ni kredas ke ciuj amantoj de Esperanto favore 
akceptos tiun ci verkon kaj la tekniskistoj per siaj konsiloj kunhelpos al tio, ke la 
nova eldono aperu plena kaj definitiva. En la fino de la verko oni prezentas tabelon 
de la novaj teknikaj vortoj kun tr_adukoj angla, germana, franca, hispana kaj itala aü 
holanda. Por ke la legantoj povu taksi la utilecon de tiu ci grava verko ni jen repre-
sas la titolon de !a pritraktitaj en gi [demandoj. Unua parto: I. Astronomio. II. Navi-
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gacfo. III. Pilotarto. IV. Hidrografio. V. Meteorologio. Dua parto. I. Vapormasinoj. 
II. Sipselo. Tria parto. Nomo de la diversaj sipoj. H. Manovro de la direktilo. 
III .. Manovro de la ankroj. IV. )\fanovro de la mastaro. V. l\lanovro de la veloj. 
VI. Manovro de la barkoj. VII. Snuroj kaj iliaj manovroj. Kvara parto. l. Navigantáj 
sipoj. II. Signoj. Kvina parto. Artilerio. Sesa parto. Militaj kaj komercaj havenoj. 
Sepa parto. I. Vestaro. II. Ensipa dejorajo. III. Rangaro. Oka parto. l. Mara komerco. 
ll. Fiskaptado. 

La kvar Evangelio} ff.unigitaj en unte rahonto kaJ tradukitaj de la pastro R. 
Laisney. Prezo: 1 120 fr. Ce firmo Hachette. Parizo. 

La titolo de tiu ci verko suficas por raporti pri sia enhavo. Se ni aldonas ke la 
rakonta formo igas pli interesaj kaj legamuzaj la Evangeliojn kaj, ke S.ro Pastro 
Laisney uzas en la tuta verko fluan, korektan, simplan kaj altan stilon, kiel meritas 
la belegeco de la afero, oni tuj komprenos ke la esperanta literaturo pliricigis ankoraü 
per unu nova akirinda cefverko. 

Kusas ~omero, paroloj de Kanalossy-Geffler, muziko de F. de Ménil. Prezo: 
1 franko. Ce firmo Hachette. 

La konata muzikverkisto S.ro de Ménil, la autora de tiom da belaj muzikajoj, 
donis novan pruvon pri sia talento per tiu ci carma Kusas somero, kiun tre plezure 
kantos kaj ludos ciuj amantoj de la dia muzikarto. 

V. INGLADA. 

ANONCOJ 
Yakobo Baumaun, Supernumerar in Strassburg i/Elsap (Germanujo) deziras in-

tersangi ilustritajn kartojn kun ciulandaj geesperantistoj. Oni bonvolu nur sendi al li 
kostumkartojn kaj ciam glui la po§tmarkon sur la bilda fllanko. Li ciam tuj respondas. 

S.r 0 111acck Ed. Dlkanskd ul c. n 3 Vyo. Myto, Bohemujo (Austrujo) deziras 
intersangi ilustritajn postkartojn kaj postmarkojn. · 

Pt•ozo kaj verso}, el mejor libro de lectura para los cursos organizados por los 
grupos esperantistas.-Precio, z pesetas. 

S.ro Carlos Charrier, Cerrito, 84, b, Montevideo-Uruguay) deziras inter§angi 
postkartojn kun tutmondaj gesamideanoj. 

¡¡Todo el mundo puede ya aprender el Esperanto!! por medio de la obra que 
acaba de publicarse titulada 

EL IDIOMA INTERNACIONAL AUXILIAR ESPERANTO 
AL ALCANCE DE TODOS 

POR 

flerrn&ndo Solerr Valls 
Oficial de 'Alégra.fos, Presidente del Grupo Esperantista de E11guera 

140 páginas de texto.--Precio: 150 pesetas. 
De venta en las principales librerías y en casa del autor, Enguera (Valencia). 

Tjpografia l\foderna, á cargo de :Miguel Gimeno, Avellanas, u-Valencia.. 
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La R.edakoio korektos la manuskriptojn laiíbezone, kaj la nepresitajn gi ne resendos 
--~,: 

HAVO: ¡Españoles!-Parolado de Dro. L. Zamenof.-Discurso del Dr. L. Zamenhof.-Cuarto Congreso.-
u Gramatical.-De todas partes.-Sciigoj.-La Vengo de la f!oroj.-Aclaraciones. 

¡ESPAÑOLES! 
" Ha llegado el momento de demostrar nuestra adhesión firme é inquebrantable á 

la'.;JCausa esperantista; ha llegado la hora de corresponder con todas nuestras fuerzas 
~i la cariñosa hospitalidad con que nos han acogido, en ocasión de nuestros Congre-
s.o;¡ los esperantistas franceses, suizos, ingleses y alemanes. La proposición de que el 
pruximo se celebrase en España ha sido aceptada en Dresden con aplauso, y hemos 
de corresponder dignamente á la confianza que el mnndo esperantista ha depositado 
·en· nosotros. · 

Barcelona ha sido la ciudad elegida para tan gran solemnidad. No son necesarias, 
ciertamente, palabras de aliento para que los organizadores no desmayen en la ímpro-
ba tarea que les está encomendada; pero es preciso que todos, absolutamente todos 
los esperantistas españoles, residan ó no cerca de la ciudad elegida, ayuden con todas 
sus fuerzas á nuestros hermanos de Barcelona. Los que residan cerca auxílienles ma-
te~Íalmente en los trabajos de organización, según lo permita la facilidad de comuni-
caúiones; los demás empiecen desde luego una campaña de propaganda, pero propa-
g:¡¡JÍda fructífera, facilitando la enseñanza en cursos y conferencias, acudiendo á la 
pt'~nsa para·la mayor publicidad de noticias interesantes, animando á los indiferentes 
\'1Jnnquistando á los escépticos. 
"i Es muy difícil superar los éxitos conseguidos en Boulogne-sur-Mer, Genéve, 
Cailnbridge y Dresden, pero no es imposible. 
,f· ¡Adelante, pues! Y no olvidemos que la gran reunión internacional que vamos á 

oi;~:anizar se celebrará en nuestra patria; que á ella acudirán en gran número los es-
P~ifantistas de las demás naciones, y que nosotros, representando á la nuestra, hemos 
d't!\esforzarnos, como esperantistas, en conseguir un nuevo éxito con nuestro Con-
::;·b(é\¡;o; como españoles, en alcanzar lo que sería la mejor recompensa á nuestrafl 
-tgl~as: que perdure en la memoria de nuestros futuros huéspedes un recuerdo agra-
d{it;le de su estancia en España. 

LA SuNo H1sP ANA. 

* * * 
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PAROLADO DE D.80 L. ZAMENHOF 
ce la malfermo de la 

KVARA ESPERANTISTA KONGRESO 

Sinjorinoj kaj sinjoroj: 
Aperante antaií vi kiel tradicia malfermanto de la esperantistaj kongresoj, mi 

permesas al mi antaií éio esprimi la plej respektan dankon de nia kongreso al Lia 
Regnestra Mosto la Rego Frederiko Augusto de Saksujo por la granda honoro, 
kiun Ji faris al ni, prenante sur sin la altan protektadon de nia kvara kongreso. 
Mi esprimas ankaií profundan dankon de nia kongreso al Sinjoroj la Ministroj kaj 
aliaj eminentaj personoj, kiuj bonvolis eniri en la honoran prezidantaron kaj hono-
ran komitaton de nia kongreso. Mi esprimas ankau nian dankon al tiuj landoj, kiuj 
sendis al nía kongreso oficialajn delegitojn, kaj al la alilandaj konsuloj, kiuj honoris 
nin per la reprezentado de iliaj landoj ée nia malferma kunveno. Nun la unuan 
fojon nia kongreso aperas sub la oficiala sankcio de regnestro kaj registaro; mi 
estas certa, ke la Esperantistoj alte taksos la gravecon de tiu éi fakto; mi esperas, 
ke gi estos komenco de tiu nova tempo, kiam nia ideo éesos esti penado de nur 
privataj personoj, sed gi farigos grava tasko por la registaroj de la mondo. 

En la nomo de la kvara tutmonda esperantista kongreso mi salutas la landon 
germanan, kies gastoj ni éiuj estas en la nuna momento; precipe mi salutas la 
Saksan reglandon, kiu al ni, filoj de la plej diversaj landoj kaj gentoj, arangis 
belan akcepton en sía centro mem, en: sía fama kultura cefurbo. Mi esprimas 
nian koran dankon al la Saksa registaro kaj precipe al la Dresdena urbestraro por 
la tuta helpo, kiun ili donis al nía kongreso, k:1j por la saluto, kiun ili aiídigis al ni 
per siaj estimataj reprezentantoj. 

Fine mi esprimas, certe en la nomo de ciuj esperantistoj, nian koran kama-
radan dankon al niaj germanaj samideanoj kaj antaií cio al nia Kvaro por la Kvara, 
kiuj prenis sur sin la malfacilan taskon arangi nian kongreson guste en ci tiu jaro, 
kiam ekzistis tiom da malhelpoj, kaj J<iuj, dank al sía granda sendoneco, arangis 
cion en la plej bona maniero kaj enskribis per tio tre gravan pagon en la historion 
de nia afero. 

Germanujo, la !ando de la filozofoj kaj poetoj, kiu estis iam la centro de la 
humanistoj, havas por nia ideo specialan signifon per tio, ke en éi tiu lando, dank' al 
la neforgesebla granda merito de la pastro Johann Martin Schleyer, nia ideo ricevis 
sian. unuan disvolvigon kaj la unuan potencan puson antauen. Germanujo sekve 
estas la''!ulilo de la ideo de lingvo internacia. Ni, speciale esperantistoj, havis ankau 
en Germanujo niajn unuajn plej gravajn batalantojn, Einstein kaj Trompeter. Estas 
vero, ke poste en la <lauro de tre longa tempo nia ideo en éi tiu !ando sajnis tute 
mortinta; sed en la lastaj jaroj gi tie éi denove vigle revivigis, kaj ni havas plenan 
esperon, ke post nia nuna kongreso, kiam la Germanoj ekkonos nin pli proksime kaj 
konvinkigos per siaj propraj okuloj kaj oreloj, ke ni ne estas iaj teoriaj fantaziuloj, 
nia afero éi tie ekflloros ne malpli potence, ol en la aliaj grandaj landoj, kaj en la 
komuna éiuhoma alero Germanujo baldaií okupos unu el la plej honoraj lokoj. 

Karaj samideanoj: 
En la dauro de la lasta jaro en nia afero okazis faktoj, kiuj maltrankviligis por 

iom da tempo la mondon esperantistan. Nun éio jam denove trankviligis. Nia arbo, 
pri kiu mi parolis en Kembrigo, en la pasinta jaro plej konvinke montris sían tutan 
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fortecon kaj sanecon, car malgrai.i la ,tute ne atenditaj atakoj, kiuj en la dai.iro de 
kelka tempo kai.izis grandan krakadon;· la arbo konservis sian tutan potencon kaj 
perdis nur tre malmultajn foliojn. Malgraú la kasit~ preparitaj kaj rapide plenumitaj _ " 
atakoj, kiuj ne donis al niaj soldatoj la povon dece-orientigi kaj interkom!lnikigi, ciu 
el ili sur sia aparta loko staris forte kontraú éiuj forlogoj, kaj nur tre malmultaj lasis 
sin kapti per lertaj vortoj. Super la okazintaj faktoj ni povus sekve silente transiri al 
la tagordo. Tamen, por gardi niajn venontajn batalantojn kontrai.i similaj surprizoj, 
mi permesos al mi diri kelke da vortoj pri tiu temo. El la tempo pasinta ni cerpu 
instruon por la tempo venonta. 

Pasis jam guste tridek jaroj de la momento, kiam Esperanto unue aperis antaií 
malgranda rondo da amikoj, pasis jam dudek unu jaroj de la momento, kiam Espe-
ranto unue aperis publike antai.i la mondo. Tre malforta g] estis en la unua tempo; 
ciu plej malgranda bloveto povis gin renversi kaj mortigi. Ciu bona vorto de la plej 
sensignifa horno .,iü de la plej senvalora gazeto donis al niaj pioniroj esperon kaj 
kuragon; éiu atakanta vorto kaúzis al ili dolaron. Kiam antaú dudek jaroj la Amerika 
Filozofia Societo volis preni la aferon de lingvo internacia en siajn manojn, tio estis 
por la aiítoro de Esperanto tiel altega kaj neatingebla aiítoritato, ke li, kiu tiam havis 
ankoraií la rajton disponi pri Esperanto, tuj decidis fordoni cion al la manoj de tiu 
societo, car, estante tute sensperta, Ji tiam ankoraú ne sciis, Ida grandega diferenco 
estas inter teorio kaj praktiko. 

Felice la entrepreno de la Amerika societo ne sukcesis. Mi uzas la vorton «felice», 
car efektive nun, kiam mi estas pli sperta, por mi estas afero tute senduba, ke, se la 
entrepreno de tiuj teoriistoj daiírus iom pli longe, la tuta idea de lingvo internacia 
jam de longe estus tute senkreditigita kaj enterigita por ciam, ai.i almenaú por tre 
longa, longa tempo. 

Niaj pioniroj laboris, kaj la afero kreskis. Baldaú ni ciam pli kaj pli akiradis la 
konvinkon, ke de teoriistoj ni <levas atendi tre malmulte da bono por nia afero; ke 
ciuj \aiídoj kaj mallaúdoj de flankaj personoj havas por ni nur tre malgrandan signi-
fon; ke ni <levas fidi nur niajn proprajn fortojn, nian propran paciencon kaj konstan-
tecon; ke la mondo venos al ni nur tiam, kiam gi vidos en ni potencon, kiam gi vidos, 
ke ni ne palpas en mallumo, ke ni ne perdas hodiaú, kion ni akiris hierai.i, ke nia vojo 
estas klara kaj rekta kaj ni de gi neniam deflankigas. 

Sed ne per unu fojo ni venis al tiu fortika konvinko. En la unua tempo, vidante, 
ke nia afero progresas tre malrapide kaj malfacilc, multaj esperantistoj pensis, ke la 
kai.izo de tio kusas en nia lingvo mem, ke, se ni nur sangos tiun aú alian detalon, la 
mondo tuj veno.s al ni en granda amaso. Tiam venis la periodo de la granda postula-
do de reformoj. Felice tiu periodo dai.iris ne long e. La esperantistoj baldaií konvin-
kigis, ke venial ia komuna, ciujn kontentiganta kaj silentiganta intcrkonsento pri la 
esenco de la reformoj estas tute ne eble, kaj la ekstera mondo, kiujn la reformemu-
loj celis, restis absolute indiferentaj koncerne tion, cu tiu aú alía detalo ha vas en nía 
lingvo tian formon ai.i alían; oni baldaú konvinkigis, ke per reformado ni nur perdos 
cion gis nun akiritan kaj gajnos absolute nenion. Tiam la esperantistoj firl'1.e decidís 
ne paroli plu pri iaj reformoj. Kelkaj tre malmultaj malkontentuloj forlasis Esperan-
ton kaj kune kun kelkaj ne-esperantistoj, kiuj rigardis sin kicl plej kompetentajn en 
la afero de lingvo internada, komencis inter si gis nun ankoraú _ne finigintan kaj 
neniam finigontan diskutadon pri diversaj lingvaj detaloj, kaj ili staras nun sur tiu 
sama punkto, sur kiu ili staris antai.i dekkvar jaroj. La tuta cetera esperantistaro en 
plena harmonio forte grupigis cirkai.i sia konstanta standardo kaj faris de tiu tempo 
grandan, grandegan marson antaúen. 

De la tempo, kiam la esperantistoj éesis paroli pri reformoj, komencigis por Es-
peranto periodo éiam pli kaj pli brilanta, En la komenco, sub la premo de tre grandaj 
malhelpoj eksteraj, ni progresadis tre malrapide kaj malfacile. Sed sub la influo de 
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nia plena interna harrnonio kaj nia nedekliniga irado rekte antaüen, niaj fortoj ciam 
pli kaj pli krcskis. Nun ni atingis tian potencon, pri kiu multaj el ni antau dek jaroj 
ne kuragis ec reví kaj se ni marsos en tia sama harmonio kiel gis nun, nenja forto 
en la mondo povos haltigi nian iradon, kaj ni plene atingos nian cclon. Ciuhore 
kreskas la nombro de niaj partianoi, éiutage pligrandigas la nombro de niaj grupoj. 
Nia literaturo knskas tiel senhaltc kaj rapide, ke multaj malgrandaj nacioj jam nun 
povas nin cnvii. La praktika uzado de nía lingvo farigas ciam pli kaj pli granda. Dum 
ankorau antau ne longe oni tute silentis pri ni kaj poste oni nin mokis, nun oni jam 
éie nin respektas, kiel grandan potencon. Eé tiuj niaj principaj kontraüuloj, kiuj 
antai.í ne longe malsate rigardis nin de alte, nun jam krias alarman. 

Nia lingvo mern konstante pli ricigas kaj elastigas. Iorn post ion} konstante aperas 
novaj vortoj kaj formoj, unuj fortikigas, aliaj cesas esti uzataj. Cio farigas kviete, 

.;.. senskue kaj ce nei'imarkeble. Nenie montrigas ia diferencigado de nia lingvo lai.í la 
diversaj landoj, kaj ju pli spertaj farigas la aütoroj, des pli similigas reciproke ilia 
uzado de nía lingvo, rnalgrai:í la granda malproksimeco de iliaj lokoj de logado. Nenie 
rompigas ai:í difektigas la kontinueco ínter la lingvo malnova kaj nova, kaj malgrai.í 
la fakto, ke nia lingvo fortc disvolvigas, éiu nova esperantisto legas la verkojn de 
antai.í dudek jaroj kun tia sama perfekta facileco, kiel esperantista tiutempa, kaj li eé 
ne rimarkas, ke tiuj verkoj estas skribitaj ne nun, sed en la unua, sucinfana periodo 
de nia lingvo. 

Nia afero regule kaj trankvile iras antai.íen. La temµo de la teoriaj jugoj kaj de 
klinigado autai.í sajnaj ai.ítoritatoj jau de longe pasis. Se iu 111111 esprimas sian opinion 
ai.í konsilon pri Esperanto, oni jam ne demandas, éu li estas horno grandfama aü ne-
oni nur demandas, éu liaj konsiloj estas konformaj al la naturaj bezonaj kaj la natura 
irado de nia lingvo au ne. Se iu glornoma persono en plena nesciado de nia afero 
esprimas iun el fiuj s'ensencajoj, kiujn ni jam tiel ofte ai.ídis, ekzemple, ke arta lingvo 
estas utopio, ke la esperantistoj sin rcciµrokc ne komprenas, k. t. p., aü se li, forge-
sante la nunan statot~de Esperanto kaj la teruran ekzemplon de la Volapuka akade-

y/rnio, postulas, ke ni rebaku la tutan lingvon Jau lia teoria recepto, -tiam ni, esperan-
tistoj, indiferente éion aüskultas kaj trankvile iras nian vojon. ,.le, 

Ne por fieri pri nia forteco mi diras cion éi tion: neniu el ni havas la rajton esti 
fiera, car nia forteco ne estas la merito de iu el ni aparte, sed gi estas la rezultato de 
multejara pacienca laborado de multo da personoj. Mi volis nur atentigi vin pri tio, 
ke en nia afero éio povas esti atingita nur pcr harmonio kaj konstanteco. Se nin ne 
gvidus ~a konstanteco, nia lingvo jam de longe ne ekzistus, kaj la vortoj «lingvo 
internacia» estus nun la plej granda mokatajo por la mondo. 

La longa kaj malfacila batalado nin hardis, kaj ne sole la vocoj de apartaj perso-
noj, sed ec la premo de ia granda potenco nun jam ne povus deklini la esperantista-
ron de gia klara kaj rekta vojo. Kia do estas la kaüzo, ke en la pasinta jaro en nia 
tendaro su bite naskigis tia graada vento, kiu en la daüro de momento minacis alporti 
al ni tiom da malbono? Kiu estis tiu sajne grandega forto, kiu por momento enportis 
tian ncatenditan konfuzon en nian mezon? Nun, kiam cio jam klarigis, ni povas 
konfesi, ke gi ne estis ia eksterordinare granda potenco, gi estis simple kelkaj rnal-
multaj personoj; sed la dangereco de ilia atako konsistis en tio, ke tiu atako ne venis 
malka§e el ekstcre, sed gi estis ka§ite preparita kaj tute neatendite arangita interne 
de nia tendaro. 

Gi estas historio, pri kiu mi ne volas paroli. Nun mi volas nur diri jenon: ni éiuj 
estas reprezentantoj de la ideo de lingvo internacia, ni faru kun gi, kion ni volas, 
sed ni agu honeste kaj ni memoru, ke pri niaj agoj la estonteco severe nin jugos. 
Memoru, ke Esperanto estas nenies propraJo, ke la esperantistoj havas plenan rajton 
fari kun gi cion, kion ili volas, se ili nur faros gin singarde, !ojale kaj interkonsente. 
Nur por gardi nian lingvon kontraü anarnio de la flanko de apartaj pcrsonoj, nia 
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lingvo havas sían plej senpartie elektitan kaj el plej kompetentaj personoj konsistan-
tan kaj konsístontan Lingvan Komitaton, kiu, dependante de neníu mastro, havas 
plenan rajton kaj plenan povon esplori kaj prezenti al la sankcio de la esperantistaro 
éion, kion gi volos. La Bulonja Deklaracio malpermesas nur, ke apartaj personoj 
rompu la lingvon arbitre, gi estas kreita nur por gardi la ekstreme necesan kontinzte-
con en nía lingvo. Se iu el vi trovas, ke ni <levas fari tion aü alian, prezentu vian 
dezíron al la Líúgva Komitato. Se tiu Komitato sajnos al vi tro konservatíva, tíam 
memoru, ke gi ekzistas ne por la plenumado de diversaj personaj kaprícoj, sed por 
la gardado de la interesoj de la tuta esperantistaro; ke pli bone estas, ke la Komitato 
faru trq malmulte, ol ke gi facilanime faru ian pason, kiu povus malutili al nia tuta 
afero. Car vi éíuj konfesas, ke la esenco de nia lingvo estas gusta kaj oni ·povas dís-
puti nur pri detaloj, tia! éio bona kaj cio efektive necesa povas facile esti farata en gi 
per vojo !ojala, en harmonío kaj paco. 

La personoj, kiuj volas altrudi al la tuta esperantistaro siajn dezirojn, diras ordi-
nare, ke ili havas la plej bonajn ideojn, kíujn la plímulto da esperantistoj certe apro-
bus, sed iaj éefoj ne volas ilin aüskulti kaj ne permesas al íli prezentí siajn ideojn por 
esplorado. Tio estas ne vera. Vi scias, ke laü la nova ordo, kiun per komuna vocdo-
donado akceptis por si nia Lingva Komitato, ciu horno ne sole havas la rajton pre-
zenti al la Komítato siajn proponojn, sed se la propono havas ec nur plej malgrandan 
§ajnon de seriozecO, se int-er la cent membroj de la Komitato la propono akíris por 
si eé nur la aprobon de kvin personoj, tio jam suficas, ke la Lingva Komítato estu 
devigata esplori tiun proponon. Vi vidas sekve, ke neniu povas plendi, ke oni !in ne 
aüskultas aü ke iaj cefoj prezentas al vocdonado nur tion, kion ili deziras. 

Se iu <liras al vi, ke oni devas cion krude rornpi, se oni per éiuj fortoj kaj per ciuj 
eblaj rimedoj penas malkontentigi vin; se de la vojo de severa unueco, de tíu sola 
vojo, kíu povas konduki nin al nia celo, oni penas forlogi vin, ¡tiam gardu vin!, tíam 
sciu, ke tio kondukas al rnalordigo de cio, kion multaj rniloj da personoj atíngís por 
la granda éiuhoma ideo per rnultejara pacienca laborado. , 

Mi :finis. Pardonu al mi la rnalagrablan temon, kiun mi elektis. Gi estas la unua 
kaj espereble ankaü la lasta fojo en la historio de niaj kongresoj. Kaj nun ni cíon 
forgesu; ni komencu la grandan feston, por kiu ni cíuj kunvenís el la díversaj landoj 
de la mondo; ni goje pasigu nian grandan éiujaran semaJnon de la pure homara festo. 
Ni memoru pri tio, ke niaj kongresoj estas ekzercanta kaj edukanta antaüparolo por 
la historio de la estonta interfratigita homaro. Por ni estas grava ne iaj bagatelaj 
eksteraj detalajoj de nia lingvo, sed gia esenco, · gia ideo kaj celo, tia! ni antaü éio 
devas zorgi pri gia senínterrornpa vivado, pri gia kreskado. Granda estas la diferenco 
inter homo-infano kaj horno-viro; granda eble estos la diferenco ínter la nuna Espe-
ranto kaj la evolucíínta Esperanto de post multaj jarcentoj; sed dank' al nía díligenta 
gardado, la lingvo fortike vivos, malgraü ciuj atencoj, gia spirito fortigos, gia celo 
estos atingita, kaj niaj nepoj benos nian paciencon. 
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DISCURSO DEL DR. L. ZAMENHOF 
en la apertura del 

CUARTO CONGRESO ESPERANTISTA 

Señoras y señores: 
Al aparecer ante vosotros como tradicional abridor de los congresos esperan-

tistas, me permito ante todo expresar el más respetuoso agradecimiento de nues-
tro congreso á S. M. el Rey Federico Augusto de Sajonia, por el grande honor que 
nos hizo, encargándose de la alta protección de nuestro cuarto congreso. Expre-
so también el profundo agradecimiento de nuestro congreso á los señores Ministros 
y demás eminentes personas que han querido entrar en la presidencia honoraria y 
en el comité de honor de nuestro congreso. Asimismo expreso nuestro agradecimiento 
á los países que han enviado á nuestro congreso delegados oficiales, y á los cónsules 
de las otras naciones que nos han honrado con la representación de las mismas en 
nuestra sesión de apertura. Ahora aparece por primera vez nuestro congreso bajo 
la sanción oficial de un jefe de estado y de un ministerio; estoy seguro que los Espe-
rantistas apreciarán muchísimo la importancia de este hecho; yo espero que será 
el comienzo de ese nuevo tiempo en que nuestra idea dejará de ser el esfuerzo 
sólo particular de algunas personas, pero se convertirá en grave tarea para los go-
biernos del mundo. 

En nombre del cuarto congreso universal esperantista saludo á la nación ale-
mana, cuyos huéspedes somos todos en este momento; principalmente saludo al 
reino de Sajonia, que para nosotros, hijos de los más diversos países y razas, ha orga-
nizado una hermosa acogida en su centro mismo, en su famosa y culta capital. Ex-
preso nuestro cordial agradecimiento al gobierno de Sajonia y principalmente al 
ayuntamiento de Dresden, por toda la ayuda que á nuestro congreso dieron, y por el 
saludo que nos han hecho oir por medio de sus estimados representantes. 

Por último, expreso, ciertamente en nombre de todos los esperantistas, nues-
tro cordial y cama~ada agradecimiento á nuestros correligionarios alemanes, y 
sobre todo, á nuestro Kvaro por la Kvara, que tomó sobre sí la difícil tarea de 
organizar nuestro congreso precisamente en este año, en que tantas dificultades 
han existido, y los cuales, gracias á su desprendimiento, lo han arreglado todo de la 
mejor manera y han escrito con ello una página muy importante en la historia de 
nuestra causa. 

Alemania, el país de los filósofos y poetas, que fué en algún tiempo el centro de 
los humanistas, tiene para nuestra idea una especial significación, porque en este 
país, gracias al inolvidabie gran mérito del Padre Johann J\1artín Schleyer, nuestra 
idea recibió su primer desarrollo y el primer potente empuje de avance. Alemania, 
por consiguiente, es la cuna de la idea de una lengua internacional. Nosotros, espe-
cialmente esperantistas, tuvimos también en Alemania nuestros primeros y más im-
portantes combatientes, Einstein y Trompeter. Es verdad que después, en el espacio 
de muy largo tiempo, nuestra idea en este país parecía muerta por completo; pero 
en los últimos años de nuevo aquí ha revivido vigilante y tenemos completa esperan-
za que después del presente congreso, cuando los alemanes nos conozcan ele más 
cerca y se convenzan por sus propios ojos y oídos de que no somos unos teóricos 
ilusionarios, empezará á florecer aquí nuestro ideal, no menos potente que en otras 
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grandes naciones, y en la común y humana causa Alemania ocupará pronto uno de 
los lugares más honrosos. 

Queridos correligionarios: 
En el transcurso del último año han ocurrido acontecimientos en nuestra causa, 

que han intranquilizado al mundo esperantista. De nuevo todo se ha tranquilizado. 
Nuestro árbol, del que hablé en Cambridge, ha mostrado en el pasado año toda su 
fuerza y robustez, porque á pesar de todos los inesperados ataques que en el trans-
curso de algún tiempo ha ocasionado un gran crujido, el árbol conservó toda su 
potencia y perdió solamente muy contadas hojas. A pesar de los ataques ocultamen-
te preparados y efectuados con rapidez, que no dieron á nuestros soldados el poder 
de orientarse convenientemente é intercomunicarse, cada uno de ellos en su respec-
tivo puesto se sostuvo fuertemente contra todos los halagos, y sólo muy pocos deja-
ron cogerse con palabras hábiles. Sobre los hechos ocurridos podríamos pasar, por 
consiguiente, en silencio al orden del día. Sin embargo, para guardará nuestros. futu-
ro~ combatientes contra semejantes sorpresas, me permitiré decir algunas palabras 
sobre este tema. Del tiempo pasado saquemos enseñanza para el tiempo futuro. 

Ya han pasado precisamente treinta años desde el momento en que el Esperanto 
apareció por vez primera ante un pequeño círculo de amigos; ya han pasado veintiún 
años desde el momento en que el Esperanto apareció públicamente por vez primera 
ante el mundo. Muy débil era en sus primeros tiempos; el más tenue soplo podía 
derribarlo y matarlo. Toda buena palabra del más insignificante hombre ó de la re-
vista más modesta daba á nuestros campeones esperanza y alientos; cada palabra de 
ataque les causaba dolor. Cuando hace veinte años la Sociedad Filosófica Americana 
quiso tomar en sus manos el asunto de una lengua internacional, era esto para el 
autor del Esperanto tan alta é inaccesible autoridad, que él, que entonces aun tenía 
el poder de disponer del Esperanto, decidió inmediatamente entregarlo todo en las 
manos de esa sociedad, porque totalmente inexperto, todavía no sabía entonces qué 
grande diferencia existe entre la teoría y la práctica. 

Felizmente la empresa de la sociedad americana fracasó. Uso la palabra «feliz-
mente• porque, en efecto, ahora que soy más experto es para mí cosa indudable que 
si la empresa de aquellos teóricos hubiese durado un poco más, la idea total de un 
lenguaje internacional ya hace tiempo estaría completamente desacreditada y ente -
rrada para siempre, ó á lo menos por muy largo, largo tiempo. 

Nuestros campeones trabajaron y el asunto progresó. Pronto más y más adquiría-
mos la convicción que de los teóricos debemos esperar muy poco bueno para nues-
tro causa; que todas las alabanzas y vituperios de personas ajenas tienen para nos-
otros sólo muy pequeña importancia; que solamente debemos confiar en nuestras 
propias fuerzas, en nuestra propia paciencia y constancia; que el mundo únicamente 
vendrá á nosotros cuando nos vea potentes; cuando vea que no andamos en tinie-
blas, que no perdemos hoy lo que adquirimos ayer, que nuestro camino es claro y 
recto y nunca de él nos separamos. 

Pero no adquirimos de una vez esta fuerte convicción. En los primeros tiempos, 
viendo que nuestra causa progresaba muy lenta y difícilmente, pensaron muchos es-
perantistas que la causa de ello estaba en la lengua misma, que si cambiábamos este 
{) el otro detalle, el mundo vendría en i;eguida á nosotros en gran tropel. Entonces 
llegó el tiempo de la gran petición de reformas. Felizmente este período duró poco. 
Pronto se convencieron los esperantistas que, venir á un común acuerdo que á todos 
contente y acalle, sobre la esencia de las reformas es totalmente imposible, y los 
extraños, á los que se dirigían los reformadores, quedaron en absoluto indiferentes 
respecto á que este ó el otro detalle tiene en nuestra lengua tal forma ó tal otra; 
pronto se convencieron. que por la reforma sólo perderíamos todo lo hasta entonces 
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adquirido sin ganar nada absolutamente. Entonces decidieron con firmeza los espe-
rantistas no hablar más sobre reformas. Unos pocos descontentos abandonaron el 
Esperanto y juntamente con algunos no esperantistas, que se consideraban como los 
más competentes en el asunto del idioma internacional, comenzaron entre sí una dis-
cusión, que hasta ahora aun no ha terminado ni terminará nunca, sobre diversos deta-
lles lingüísticos, y están ahora en el mismo punto en que estaban hace catorce años. 
Todos los demás esperantistas, en completa harmonía, se agruparon con fuerza alre-
dedor de su constante bandera é hicieron desde aquel tiempo grande, grandísima 
marcha avanzando. 

Desde el tiempo en que los esperantistas dejaron de hablar de reformas, empezó 
·para el Esperanto un período cada vez más brillante. Al principio, bajo la presión 
de muy grandes obstáculos externos, progre~ábamos muy lenta y difícilmente. Pero 
bajo la influencia de nuestra completa harmonía interna y nuestra marcha en línea 
recta, sin desvíos, nuestras fuerzas han crecido más y más. Hemos conseguido ahora 
tal potencia, que muchos de nosotros no se atrevieron ni á soñar hace diez años, y si 
caminamos con la misma harmonía que hasta ahora, ninguna fuerza en el mundo 
podrá detener nuestra marcha y alcanzaremos por completo nuestro fin. De hora en 
hora crece el número de nuestros partidarios, cada día se agranda el número 
de nuestros grupos. Nuestra literatura crece tan incesante y rápidamente, que 
muchas pequeñas naciones ya hoy pueden envidiarnos. El us, práctico de nues-
tra lengua se hace cada vez mayor. Mientras hace poco todavía nada se decía 
de nosotros y posteriormente se nos mofaba, ahora se nos respeta ya en todas 
partes como á una gran potencia. Hasta nuestros principales contrarios que hace 
poco nos miraban despreciativamente desde su altura, ahora dan ya la voz de alarma. 
Nuestra lengua misma constantemente se enriquece y adquiere elasticidad. Poco á 
poco aparecen nuevas voces y formas, unas toman fuerza, otras dejan de ser usadas. 
Todo se hace tranquilamente, sin sacudidas y hasta inadvertidamente. En ninguna 
parte aparece diferencia alguna en nuestra lengua según los diversos países, y cuanto 
más expertos se hacen los autores, tanto más se asemeja el uso recíproco de nuestra 
lengua, á pesar de la gran distancia entre sus puntos de residencia. En ninguna parte 
se rompe ó se estropea la continuidad entre la lengua antigua y la nueva, y á pesar 
de que nuestra lengua se desarrolla con fuerza, todo esperantista nuevo lee las obras 
de hace veinte años con la misma perfecta facilidad que un esperantista de aquel 
tiempo, y ni siquiera nota que tales obras han sido escritas no ahora, sino en el pri-
mer período de la niñez de nuestra lengua. 

Nuestra causa va adelante con regularidad y tranquilamente. El tiempo de los 
juícios teóricos y de acatamiento ante falsas autoridades ha pasado hace tiempo. Si 
alguien expresa ahora su opinión ó consejo sobre el Esperanto, ya no se pregunta si 
es un hombre famoso ó no,-sólo se pregunta si sus consejos son ó no conformes á 
las naturales necesidades y natural marcha de nuestra lengua. Si alguna persona de 
glorioso nombre con completo desconocimiento de nuestra causa pronuncia una de 
esas insensateces que hemos oído tan frecuentemente, por ejemplo, que una lengua 
artificial es una utopía, que los esperantistas no se comprenden entre sí, etc., ó si él 
olvidando el actual estado del Esperanto y el terrible ejemplo de la academia Vola-
puka, exige que reconstruyamos toda la lengua según su teórica receta,-entonces 
nosotros, esperantistas, lo escuchamos todo con indiferencia y seguimos tranquilos 
nuestro camino. 

No digo todo esto por estar orgulloso de nuestra fuerza; ninguno de nosotros tiene 
el derecho de estar orgulloso, porque nuestra fuerza no es el mérito de uno de nos-
otros por separado, sino que es el resultado de la larga y pacientísima labor de 
muchas personas. Sólo he querido llamar vuestra atención sobre esto: que en nuestra 
causa todo puede alcanzarse solamente con armonía y constaf?cia. Si no nos guiase 
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una férrea constancia, no existiría nuestra lengua ya de largo tiempo, y las palabras 
«lengua internacional» serían ahora el mayor objeto de burla para el mundo. 

La larga y difícil pelea nos ha enardecido, y no solamente las voces de personas 
aisladas, sino hasta la presión de una gran potencia, ya no podría ahora desviar á los 
esperantistas de su claro y recto camino. ¿Cuál, pues, es la causa de que en el pasado 
año se produjese súbitamente en nuestro campamento tan gran vendaval que en la 
duración de un momento amenazó traernos tantos perjuicios? ¿Qué fué aquélla, al 
parecer, gran fuerza que por un momento introdujo tan inesperada confusión en 
nuestro centro? Ahora que todo se ha aclarado ya, podemos confesar que no fué 
alguna potencia grande en extremo; fueron sencillamente unas pocas personas; pero 
el peligro de su ataque consistió en que ese ataque no vino abiertamente del exte-
rior, sino que fué ocultamente preparado y organizado inesperadamente en el interior 
de nuestro campamento. 

Es una historia de la que no quiero hablar. Ahora sólo quiero decir lo siguiente: 
todos nosotros somos representantes de la idea de una lengua internacional, haga-
mos con ella lo que queramos; pero obremos honradamente y recordemos que el 
porvenir nos juzgará severamente por nuestras acciones. Recordad que el Esperanto 
de nadie es propiedad, que los esperantistas tienen pleno derecho de hacer con él 
todo lo que quieran, sólo con que lo hagan con prudencia, lealmente y de común 
acuerdo. Unicamente para guardar nuestra lengua contra la anarquía, por parte de 
algunas personas, tiene su Comité Lingüístico, elegido lo más imparcialmente y que 
consiste y consistirá, de las personas más competentes; el cual, dependiendo de nin-
gún dueño tiene pleno derecho y pleno poder para explorar y presentar á la san-
ción de los esperantistas todo lo que quieran. La Declaración de Boulogne prohibe 
solamente que personas separadas rompan la lengua arbitrariamente, se creó para 
guardar la continuidad de nuestra lengua, necesaria en extremo. Si alguno de vos-
otros encuentra que debemos hacer esto ó lo otro, presentad vuestro deseo al Comi-
té Lingüístico. Si os parece este Comité conservador en exceso, recordad entonces 
que él existe, no para cumplimentar los caprichos de diversas personas, sino para la 
custodia de los intereses de todos los esperantistas; que es mejor que el Comité haga 
muy poco, en vez de dar impensadamente algún paso que pudiera perjudicará nues-
tra causa. Puesto que todos vosotros confesáis que la esencia de nuestra lengua es 
cabal y que sólo se puede disputar sobre detalles, por eso todo lo bueno y todo lo 
efectivamente necesario puede hacerse en ella con facilidad por el camino leal, en 
harmonía y paz. , 

Las personas que quieran imponer á todos los esperantistas sus deseos, dicen de 
ordinario que ellas tienen las mejores ideas que la mayoría de los esperantistas cier-
tamente aprobarían, pero algunos jefes no quieren escucharles y no les permiten 
presentar sus ideas para exploración. Esto no es verdad. Vosotros sabéis que, 
según la nueva disposición que por votación común ha aceptado para sí nuestro Co-
mité Lingüístico, todo hombre no sólo tiene el derecho de presentar al Comité sus 
proposiciones, sino que, si la proposición tiene aunque sólo sean las más pequeñas 
apariencias de seriedad, si entre los cien miembros del Comité la proposición consi-
gue aunque sea únicamente la aprobación de cinco personas, esto basta para que el 
Comité Lingüístico quede obligado á estudiar la proposición. Veis, por consiguiente, 
que nadie puede quejarse de que no se le escucha ó de que algunos ·jefes presentan 
á votación solamente lo que ellos desean. 

Si alguien os dice que se debe romper todo brutalmente, si por todas las fuerzas 
y por todos los medios posibles se trabaja porque estéis descontentos; si del camino 
de la severa unión, del único camino que puede conducirnos á nuestro objetivo se 
esfuerzan en separaros, ¡guardaos entonces!, entonces sabed que eso conduce al des-
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orden de todo lo que muchos miles de personas alcanzaron para la gran idea humana 
con largo y pacientísimo trabajo. 

He terminado. Perdonadme el desagradable tema que he elegido. Es la primera 
y probablemente también la última vez en la historia de nuestros congreso~. Y ahora 
olvidémoslo todo; empecemos la gran fiesta por la que nos hemos reunido de los 
diversos países del mundo; pasemos alegremente nuestra gran semana anual ele la 
puramente humanitaria fiesta. Recordemos acerca de esto, que nuestros congresos 
son el instruyente y educador prólogo de la historia de la futura humanidad frater-
nizada. Para nosotros no son graves algunos detalles simples y exteriores de nuestra 
lengua, sino su esencia, su idea y su fin, por eso nosotros antes ele todo debemos 
cuidar ele su vida sin interrupción, de su crecimiento constante. Grande es la diferen-
cia entre un hombre niño y un hombre adulto; grande probablemente será la diferen-
cia entre el Esperanto actual y el Esperanto evolucionado después de muchos siglos; 
pero gracias á nuestra diligente custodia, la lengua vivirá con vigor á pesar de todos 
los atentados, su espíritu se fortificará, se conseguirá su objetivo, y nuestros nietos 
bendecirán nuestra paciencia. 

Cuarto Congreso f sperantista en Dresden 
Del 16 al 22 de Agosto de 1908 

No admite duda alguna. Decir congreso esperantista, es decir triunfo completo, 
conquista segura de una nueva nación á la causa de nuestro idioma internacional. 
Dijeron que los ingleses eran contrarios al Esperanto y el congreso ele Cambridge 
probó lo erróneo de tal afirmación, que en Alemania era muy difícil la propagación 
de la lengua de Zamenhof y la batalla incruenta de Dresden nos ha proporcionado 
un triunfo más en el éxodo glorioso á través de Europa. 

La Oficiala Gazeto nos dará detallada descripción de las labores del congreso, 
pero para satisfacer la natural curiosidad de nuestros lectores, vamos á dar unas no-
tas facilitadas por un congresista español. 

En Dresden. 
Lo primero que hicimos al llegar á la gran ciudad fué presentarnos en la Akcep-

tejo, junto á la plaza de Bismarck, donde una multitud de esperantistas atormentaban 
á los encargados del servicio de recepción, que á duras penas conseguían imponer 
un poco de orden en aquel heterogéneo público, ávido de poner d prueba el idioma 
con las personas de las más distantes naciones. No hubo más remedio que fijar un 
gran cartel: «Tic éi estas nek babilejo nek restadejo, nur estas akceptejo~. Recogidas 
las correspondientes tarjetas y pases, dedicamos el viernes y sábado á visitar los her-
mosos museos y galerías artísticas de la ciudad, admirando sus hermosas plazas y 
sus paseos públicos. El permiso para que los congresistas usaren gratuítamente los 
tranvías de la ciudad, empezó el sábado; sin duda que todos los congresistas han 
agradecido en muchas ocasiones la graciosa concesión de aquel ayuntamiento. 
· A pesar de cuanto en contrario se predijo, ele los sucesos ocurridos en el pasado 
año y de estar Dresden bastante alejado de los principales centros esperantistas, el 
número de congresistas ha sido mayor que en Cambridge, pues se han reunido en 
Dresden unos 1.800. 
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Antes del Congreso. 
En la tarde del 15, sábado, la gran sala de la «Vereinshauss» se llenó por com-

pleto de samideanos deseosos de asistir al concierto organizado por la Dresdena So-
cieto. Era hermoso el espectáculo; alrededor, y galantemente cedidas por los cónsules 
nacionales en Dresden, las banderas de los diversos estados alternaban con la verde 
de nuestra causa; y los congresistas hablando, hablando incesantemente, demostran-
do á los escépticos con su charla fácil, lo equivocado de sus argumentaciones. 

El concierto fué un éxito grande. El Dr. Schramm, como presidente del grupo de 
Dresden, dió la bienvenida al auditorio; se aplaudieron sus cariñosas frases, así como 
el hermoso prólogo artísticamente declamado por la Sra. Aurelie Elb. Excelente im-
presión produjo la carta, leída por el Sr. Reicher, de S. E. Von Muller, jefe del De-
partamento de Marina, que al viajar á Noruega como ayudante del emperador Gui-
llermo, supo despertar en aquella nación tan vivas simpatías para nuestra causa. 
Siguieron hermosos cantos, y se acogió con éxito la comedia Tie éi oni parolas espe-
rante, que regocijó al auditorio por sus cómicas situaciones. 

Los oficios religiosos. 
El domingo lo dedicamos á los oficios religiosos que se celebraban en Esperanto. 

Los católicos tuvieron lugar á las diez en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús 
(Herz-Jesu-Kirche ). El abate Richardson, de Bruselas, dijo la Misa, durante la cual el 
orfeón « Dresdener Liedertafel» cantó el hermoso coro de Beethoven • La Honoro 
de Dio el la Naturo~; la tiple de la capilla real Sra. Minnie von Frenckell cantó con 
exquisito gusto artístico el «Dormanta Jesuknabo» de Hugo Wolff. Predicó en Espe-
ranto el Canónigo Pichot, de Mónaco, y, como el pasado año en Cambridge, dió la 
bendición papal á sus oyentes, con autorización expresa de Su Santidad. 

A las once y media, en la iglesia de la Santa Cruz se celebraron los oficios lute-
ranos. A coro, todos los asistentes, entonaron en primer término el «Laüdu, ni Dion. 
Li estas nia espero»; después la Srta. Susann Apitz entonó el cántico «La Ciopovo» 
según la fiel traducción del Sr. Elb, con música de F. Schubert, y su hermosa y po-
tente voz se desgranaba en matices conmovedores sobre el acompañamiento coral y 
orquestal. Predicó el Dr. Kuhn, un esperantista de dos meses, y con elocuente pala-
bra explicó las palabras de San Mateo: « Vidante la stelon, ili farigis tre gojigitaj ». 

La recepción oficial. 
El lunes por la mañana tuvo lugar la recepción oficial del Dr. Zamenhof en la 

Escuela Técnica. Todos los congresistas esperaban en la puerta principal la llegada 
del Maestro, y saludaron con vivas su llegada. 'Descendió el Doctor del automóvil y 
entre las apretadas filas de la multitud que le aclamaba, penetró en el Aula. Allí le 
fueron presentados los representantes oficiales del reino de Sajonia y de la ciudad 
de Dresden, así como las más salientes personalidades de la población que con gusto 
habían auxiliado los trabajos de organización. Asistió también el Sr, Von Criegern, 
secretario particular del rey. Terminada la recepción, el Doctor y los invitados sub-ie-
ron de nuevo en los automóvile¡, para marchará la «Vereinshauss'>. 

La sesión de apertura. 
Más de dos mil personas, procedentes de treinta naciones distintas, esperaban 

impacientes en el gran salón la apertura oficial de la hermosa fiesta internacional; á 
las diez y media, puntualmente, entre las harmoniosas melodías del órgano y los 
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aplausos y aclamacione,; del público entra en el estrado el Dr. Zamenhof acompañado 
del Dr Criegern, del alcalde de Dresden Dr. Beutier y de todos los miembros de 
honor y delegados. Aprovechan los congresistas el solemne momento para demostrar 
su adhesión inquebrantable al Doctor, y la ovación, que dura tres minutos, da una 
contestación categórica á ciertas insidiosas campañas; fué tal el entusiasmo del pú-
blico, que el Dresdener 1Vachrichten, relatando el congreso, dijo: «Obtuvo el inter-
nacionalismo un triunfo tan grande como sólo los han conseguido nuestros más gran-
des héroes nacionales». 

Después de cantar todos el himno <Espero,, el Dr. Pollen, como presidente que 
fué del tercer Congreso, pronuncia las frases de apertura para el cuarto y concede 
la presidencia al Dr. Mybs, quien en primer lugar, expresa el profundo agradeci-
miento del Congreso al Rey y al Ayuntamiento, que con su simpática ayuda facilita-
ron esta grandiosa manifestación del Espcrantismo. ¡Lástima que la falta de espacio 
nos impida insertar la traducción de las hermosas frases pronunciadas por el repre-
sentante del Ministro del interior y del Alcalde! Estos discursos, dichos en alemán, 
fueron traducidos en el acto por el Sr. Bourlet. 

Levantóse después el Dr. Zamenhof; su discurso lo insertamos íntegro con su 
traducción castellana en otro lugar; ésto nos releva de hacer el juicio encomiástico 
que se merece. Fué escuchado con religioso acento y los aplausos con que premió el 
público tan hermoso trabajo fueron upa aceptación pública y solemne de las ideas 
que encierra. 

Tocó el turno inmediatamente á los repres_entantes oficiales de los Estados Unidos 
de América y del Japón, l\layor Stranb y Dr. Simmura, respectivamente, de la Socie-
dad Francesa de la Cruz Roja, Sr. Moynier y del Boureau internacional de la Paz, 
de Berna, que representa á todas las sociedades pacifistas del mundo, Sr. G. Moch. 

Se leyeron algunos telegramas, los más importantes entre los miles recibidos, de 
adhesión y de saludo; y se comisionó al Dr. Mybs, para que en nombre dei Congreso 
saludase telegráficamente al rey de Sajonia y al emperador Guillermo. 

Hablaron luego los delegados nacionales y fueron éstos en tan gran número, que 
sólo la mitad pudo saludar en nombre de su nación ó en representación de su idioma, 
en la sesión de apertura. La otra mitad pronunció sus discursos en la primera sesión 
de trabajos. 

Con el mayor entusiasmo terminó la sesión de apertura, solemne y grandioso 
acto, imponente y grave manifestación de nuestra unión indestructible. 

Las sesiones. 
Leídos el resumen de las actas del anterior Congreso y los telegramas última-

mente recibidos, el Sr. Moch explica el proyecto de fundación de una caja de 'los 
congresos, publicado en el tercer número Oficiala Gazeto. Sobre el mismo tema 
hablaron el General Sebert y los Sres. Dejean y Mudie. 

El Dr. i\Iybs interrumpe la sesión para leer una carta del rey de Sajonia agrade-
ciendo el telegrama de saludo del Congreso y manifestando su simp:itía á la causa 
esperantista. 

Se sometió después á discusión un proyecto sobre enseñanza del idioma, y el 
Sr. Moch anunció que la Compañía Fonográfica Edisson remitió cilindros para im-
presionar el tipo normal c\e la pronunciación esperantista. 

En las sesiones celebradas el viernes y sábado habló el Sr. Roy sobre los progresos 
del idioma en el territorio neutral de Moresnet y propuso que así como el mundo 
musical tiene su Bayreuth, así también debemos tener nosotros nuestro Bayreuth 
esperantista fundando un ainikejo en Moresnet; sin_ embargo, no recayó decisión en 
;lste asunto por mostrarse algunos congresistas temerosos de que al aprobarlo pudie-
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ra peligrar el carácter neutral del Esperanto, cualidad importantísima que á toda 
costa hay que sostener. 

El Dr. Mybs leyó telegramas de agradecimiento del emperador de Alemania y 
del duque de Connaught. 

El Dr. Banks, delegado oficial de las Islas Filipinas, que por haber llegado con 
retraso no pudo saludar al Congreso en unión de los demás delegados oficiales, 
habló del éxito del Esperanto en aquellas islas donde cuenta ya con más de 700 
adeptos, indígenas y blancos, y e.xpuso el proyecto del Ministro de Instrucción públi-

,,. ca que intenta introducir el estudio del idioma internacional en las escuelas del 
archipiélago. 

En la sesión del sábado, á propuesta del Sr. Boirac, el Congreso, por decisión 
unánime, envió un cordial saludo al iniciador de nuestras fiestas anuales Sr. Michaux. 

Los Sres. Chavet y Morh anunciaron la fundación de algunas nuevas sociedades 
durante el Congreso: Sociedad Internacional de Librepensadores, Sociedad Interna-
cional de maestros de Esperanto no profesionales, Sociedad Internacional Vegetaria-
na y Asociación I\lédica Universal. Se leyeron informes de los trabajos efectuados por 
el Comité de traducción de la Biblia, de la Asociación Científica Internacional, y 
finalmente de las sesiones de la Lingva Komitato y de la recién fundada Academia. 
Por recomendación del Dr. Hanauer se decidió, dada la importancia del asunto, que 
este último informe se publiqu~ en todas las lenguas nacionales. 

El abate Richardson de Bruselas propuso pedirá la Centra Oficejo haga una tirada 
aparte del informe de la Lingva Komitato que publicó la Oficiala Gazeto en su tercer 
número y que se envíe á todos los grupos del mundo, para que con claridad se sepa 
en todas partes lo que con razón llamó su presidente da komedio de la Delegacio». 
La proposición fué aceptada por aclamación. 

El Sr. Chavet leyó el informe financiero del Comité Organizador, que reco_mendó 
la fundación de una Sociedad Financiera Internacional. 

Como el año pasado en Cambridge, el Sr. H. J. Forman invitó á los esperantistas 
para celebrar el 5.º Congreso en América, contando para el buen éxito de la empre-
sa con una gran cantidad ya recaudada y la eficaz ayuda de la North American Review. 

Los Sres. Perogordo (por la Sociedad .E'spaPiola p. p. l!.,speranto) y Pujulá (por la 
sociedad Espero Rataluna), propusieron que el próximo Congreso se celebrase en 
España. El Sr. Cha vet agradeció ambas invitaciones en nombre del Comité organiza• 
dor 1 y recomendó que se celebrasen dos Congresos en 1909, uno en Chautauqua 
(América) y el otro en España, en la ciudad que eligiesen de común acuerdo la Kons-
tanta Komitato de la Kongresoj, la Hispana Societo y la Espero Kataluna. Se reco-
mendó asimismo que el Congreso de 1910 se celebre en Amberes y el de 1912 en 
Tokio (Japón). 

Pronunció el Dr. M ybs su discurso de clausura, que fué calurosamente aplaudido, 
en el que exhortó á todos los congresistas á seguir siempre fieles á la bandera. 

En un breve discurso dió el Dr. Zamenhof las gracias á la Kvaro, á la ciudad de 
Dresden y á la Germana Esperantista Societo. 

Reuniones y seAiones especiales. 
No menos importantes que las sesiones del Congreso fueron las celebradas por 

especiales agrupaciones, que aumentan cada año en número y utilídad. Más de 20 se 
han contado en Dresden, pues se han reunido: la Asociación Científica, los teólogos 
y traductores de la Biblia, Antialcohólicos, Librepensadores, la Cruz Roja, Católicos, 
Policías, Coleccionistas, Periodistas, Socialistas, Comerciantes, Stenógrafos, Vegeta-
rianos, Músicos, Ajedrecistas, Maestros, etc., etc. 
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Los conciertos. 
A pesar de la gran labor realizada por el Congreso y gracias á la excelente orga-

nización del mismo, no han faltado distracciones á los congresistas. Los conciertos, 
en los que tomaron parte excelentes cantantes profesionales, han tenido gran éxito 
por la facilidad y excelente pronunciación de los nuevos esperantistas. La banda del 
2.º Regimiento Real de Granaderos dió un concierto bajo la excelente batuta de su 
Director, Sr. Schroder, que fué ovacionadísimo. 

Representación de «lfigenio». 
Fué una noche memorable la de la representación de ljigenio en Taúrido. La em-

presa era arriesgada y el triunfo, por tanto, fué más asombroso. Temeroso é impa-
ciente esperaba el público el momento de empezar; por primera vez artistas profe-
sionales iban á representar una obra en Esperanto, idioma desconocido para ellos 
seis meses antes. La compañía del Sr. Reicher se portó admirablemente; su pronun-
ciación, clara y esmerada, entusiasmó al auditorio, pues el triunfo como actores ya 
estaba descontado, Un eminente esperantista, interrogado en un entreacto, respondió 
SP,ncillamente: «Estoy tan emocionado, que no tengo palabras para expresar mis sen-
tímientos en este momento». La ovación que resonó al terminar el tercer acto, como 
premio á la inteligente y afiligranada labor de la compañía Reicher; duró largo rato: 

¿Se decidirá el Sr. Reicher, en vista del triunfo alcanzado, á dar algunas represen-
taciones en diversos puntos de Europa, en vista del éxito alcanzado? 

Final. 
Contra nuestra voluntad, nos hemos visto obligados á dar á nuestros lectores las 

sucintas notas que anteceden, en vez de la detallada relación prometida; pero nues-
tro deseo es muy grande y las páginas de nuestra revista muy limitadas. En la 0.fida-
la Gazeto ó en los Raportoj que se publiquen, encontrarán nuestros lectores detalles 
interesantísimos de todo el Congreso y de las excursiones á Meissen y á la Suiza sajo-
na, que sólo podemos mencionar. 

Basta con lo dicho para formarse una idea ligera, ligerísima, de lo ocurrido en 
Dresden y del éxito alcanzado. 

¡Quiera Dios que podamos dentro de un año felicitarnos por el triunfo del que 
empezamos á organizar en estos momentos! Nuestros esfuerzos todos han de dedicar-
se á conseguirlo. Lector, sigue nuestro humilde ejemplo. 

SEOOION GRAMATIOAij 
(IMPORTANTE) 

Por olvido ó desconocimiento de las funciones encomendadas á nuestra «Hispana 
Societo», algunos esperantistas españoles se han dirigido á ella solicitando acepte ó 
patrocine ciertos proyectos reformistas que, como es natural, no ha podido incluir en 
sus deliberaciones. Es de advertir, sin embargo, que, aun en el caso de que «Hispana 
Societo» pudiese inmiscuirse en los asuntos puramente lingüísticos, dichos proyectos 
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hubiesen sido desechados por unanimidad; casi todos los miembros de la Junta Direc-
tiva se han adherido, particularmente, al artículo publicado por nuestro director en 
el núme'ro de Junio titulado Nia opinio; fácil es, pues, prever el resultado de una 
votación sobre un proyecto de reformas. Por mi parte, me atrevo á recomendar á los 
reformistas españoles la lectura del artículo citado, y muy especialmente la del dis-
curso del Dr. Zamenhof, que publicamos en este mismo número. 

El fundador de esta modesta Revista, mi respetable amigo D. Augusto Jiménez 
Loira, puso un decidido empeño en apartarla, desde el primer número, de esas inú-
tiles y estériles discusiones en las que nunca se hace la luz, porque no se basan en 
una ley gramatical ni regla filológica, sino simplemente en caprichos ó gustos de 
personas que sueñan con imponer los propios, conquistando con ello inmarcesible 
gloria. En esto, como en todo, nosotros seguimos la norma impuesta por nuestro 
antiguo director y querido maestro. 

Pero ya que no con el detalle y detenimiento de una razonada controversia, que 
tampoco puedo aceptar por no haberse dirigido á esta redacción aquellos proyectos 
de reforma, voy á permitirme hacer algunos razonamientos á los señores reformistas 
sin salirme de los límites fijados á esta Sección gramatical. 

En primer lugar, no hay que olvidar que el Esperanto es una lengua internacio-
nal y sería muy conveniente que, antes de proponer la variación del más nimio 
detalle, se leyesen todas las revistas nacionales, para conocer la opinión internacional 
en el asunto de las reformas. 

Es de notar, que ninguna de las modificaciones propuestas se basa en un princi-
pio lógico; todas ellas obedecen simple y únicamente á la ley del menor esfuerzo. Lo 
que representa un sencillo estudio, un poco de paciencia, un leve trabajo, eso es lo 
que cae bajo el hierro de los reformistas. Así coinciden los peticionarios, en que 
deben suprimirse las letras g, J, s, y en anular, ó cuanto más, hacer jacultativo el em-
pleo del acusativo . 

. El aceptar la supresión de las citadas letras, sólo por el hecho de que los españo-
les han de aprenderse su pronunciación, nos conduciría, por obligada cortesía inter-
nacional, á un resultado maravilloso, que ni siquiera han soñado los proponentes. 
Los españoles suprimiremos lag, la j y la s; los franceses la t1, cuya pronunciación 
han de aprender; los filipinos la f, que para ellos tiene igual valor fonético que la p; 
los chinos la r. ¡Todos somos hijos de Dios! En un estudio de filología comparada leí 
hace tiempo, que las letras de idéntica pronunciación en todos los pueblos se reducen 
á once; no cabe duda de que un idioma internacional con once letras en su alfabeto 
sería una cosa hermosísima. 

Lo de la supresión ó empleo facultativo del acusativo es una de las reformas pro-
puestas que nos han hecho mucha gracia. La dificultad no está en la pronunciación 
de la letra desinencial, es decir, que sabiendo que homo, por ejemplo, es acusativo, á 
ningún español le es difícil decir homon; la dificultad estriba en saber, qué voces 
forman el acusativo en una frase; sabiendo esto la dificultad desaparece por arte de 
encantamiento. El Esperanto, cierto es, exige conocer ese cuarto caso de la 
declinación, pero á cambio de la sencilla regla de agregar una n, nos deja 
en libertad amplísima para la formación de la frase; podemos colocar los ele-
mentos de la misma, conforme á nuestro gusto particular, ó como dicten la 
elegancia ó elocuencia de la lengua. Pero veamos· la solución propuesta: que se 
suprima la n del acusativo y que se construya la frase con férrea rigidez: primero el 
sujeto, después el verbo, á continuación el acusativo. Y yo me digo: ¿es que el mar-
carme un puesto fijo para el acusativo me exime de conocerlo y distinguirlo entre los 
demás casos? ¿Cómo voy á colocarlo detrás del verbo st no tengo el gusto de conocer á 
ese endiablado acusativo? Además, no todas las frases pueden sujetarse á esa inflexible 
formación; y ¿qué hacemos entonces?; ¡ah!, los reformadores prevenidos proponen para 
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estos casos la misma desinencia! n que ahora tenemos. ¡Compárense, pues, las dos re 
glas! De aceptarse la reforma tendríamos que seguir conociendo el acusativo; someter 
el pensamiento á un constante cilicio para que dejara escapar por nuestra boéa las di-
versas partes de la oración por riguroso turno, y tener muy en cuenta la inteligencia 
más ó menos aguda de nuestros oyentes. ¿Que son capaces de comprender la frase 
que voy á emitir? ¡Pues me como la n! ¿Que quizá no la entiendan? ¡Pues allá va el 
acusativo con su desinencia! correspondiente! ¿Verdad que esto es muy fácil? 

He de decir, de paso, que no está en lo cierto un señor reformista que asegura 
que el acusativo no se indica en nuestro idioma patrio. ¡Ay, si pudiesen formularse 
denuncias al Sr. Juez de guardia por delitos de lesa gramática castellana! 

Respecto á los que proponen algunas variaciones y sustituciones en el léxico es-
peranto, con ciertos ribetes de idismo, sólo he de hacerles la siguiente afirmación: el 
Ido no será nunca un idioma totalmente internacional; el Sr. Beaufront, que clamaba 
en un artículo contra ciertas lenguas, calificadas por él de belaj tromplogilo;, ha ve-
nido á caer en el mismo pecado de engaño que con tanto furor anatematizó. El idio-
ma por él propuesto, es halagador en extremo para la raza latina, y esto explica las 
contadas defecciones que se han notado en nuestras filas. Pero téngase en cuenta, 
que los demás pueblos, preteridos y olvidados injustamente, no pueden conformarse 
con un idioma que, cttdnto mds jdcil sea para nosotros, mds dificultades les ha de 
ofrecer. Es un sencillo problema geométrico: el centro de un polígono regular es el 
punto equidistante de los vértices, y si aquel punto único se aproxima á uno d.e 
éstos, deja de ser centro, pierde su neutralidad. En una palabra: eso es formar un 
idioma artificial con los obstáculos que una lengua nacional presenta para su acepta-
ción como internacional. 

HISPANO. 

De todas partes 
En el mes de Diciembre los brasileños celebrarán su segundo congreso esperan-

tista nacional, al que indudablemente concurrirán en gran número; recuérdese 
que á su primer congreso, celebrado en Julio del pasado año, asistieron I .500 con-
gresistas.-Mr. Ernest Archdeacon (77, ruede Prony, París), presidente del Aero-
Club de France nos ruega publiquemos una información sobre el estado de la 
navegación aérea en España; trasladamos el ruego á aquellos de nuestros lectores 
que se interesen por éste asunto y puedan enviarnos un detallado artículo, advir-
tiendo que dicho señor entablará correspondencia con sumo gusto en Esperanto con 
los aficionados e.spañoles,-Se ha fundado en Francia la Esperantista l\farista Ligo 
que cuenta con muchos corresponsales en diversas naciones.-Del 25 de Diciembre 
al 5 de Enero próximos se celebrará en Santiago de Chile un gran Congreso Cientí-
fico-Americano, en el que, gracias al Rector de la Universidad de Chile Sr. Letclier, 
al l\linistro plenipotenciario de Guatemala Sr. Poirier, al de Chile Sr. Fabres y otras 
distinguidas personas, se discutirá un tema sobre la lengua internacional Esperanto. 

* * * 
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Sciigoj 
EL HISPANUJO 

Sro. Román Ayza, prezidanto de His-
pana Societo translogigis en Madridon. 
Ni sciigas liajn multenombrajn amikojn 
ke de mrn lia adreso estas 111adera baja, 
5 JI 7, Madrid. 

La Jus fondita grupo de Almeria elek-
tis la jenan direktan komitaton: 

DE ESPA~A 
D. Ramón Ayza, presidente de la So-

ciedad Española se ha trasladado á Ma-
drid. Notificamos á sus numerosos ami-
gos que desde ahora su dirección es 11/a-
dera baja 5 JI 7, llfadrid. 

El grupo de Almería que acaba de 
fundarse ha elegido la siguiente junta di-
rectiva. 

Presidentes honorarios: Dr. Zamenhof y D. Ricardo Codorníu-Presidente efecti-
vo: D. Francisco Cordero Meca.-Vicepresidente: D. Miguel Sánchez Sánchez.-Se-
cretario: D. Gabriel Peramo Gómez.-Cónsul: D. José Espinar Garrido.-Cajero: don 
Juan Moldero Fernández.-Bibliotecario: D. Felipe Oña Luque.-Vocales: D. Rafael 
Gómez Herraez, D. Francisco Godoy Calvo, D. Juan García Cirre, D. Casimiro 
Rubio Méndez, D. Francisco Guillén Núñez y D. Antonio Gómez Guillén. 

Ankaü fondigis grupo en Valdepeñas I También se ha fundado un grupo en 
(Ciudad Real) kun la jena komitato: Va!depeñas (Ciudad Real) con la siguien-

te Junta: 
Presidentes honorarios: Dr. Zamenhof, D. R. Duyos Sedó y D. V. Inglada Ors. -

Presidente efectivo; D. Juan Megía Rubio.--Vicepresidente: D. Antonio Torres.-Se-
cretario: D. Manuel Albi.-Vicesecretario: D. Federico Serna.- Tesorero: D. Fran-
cisco Peñasco: Vocales: D. Luis Castells y D. Pablo Sorolla. 

Al tiuj ci novaj grupoj ni deziras plej A estos nuevos grupos deseamos una 
longan vivadon kaj konstantajn sukce- larga existencia y constantes éxitos. 
sojn. 

La Grupo Esperantista de Castellar 
del Vallés festis sian publikan inaügura-
cion en la teatro de la «Centre Castella-
renc,, la 13.an de Septembro. Ni deziras 
al tiu ci nova grupo longa kaj sukcesple-
nan vivadon. 

Nía senlaca kunlaboranto, Sro. Josefo 
Garzón Ruíz publikigas en la duonmona-
ta revuo «Ciencia é Industria» esperan-
tan lenolibron titolitan «Prontuario de 
Esperanto~. Sincere ni gratulas la revuon 
kaj la autoron. 

Tre kredeble ni baldaü anoncos la 
fondigon de nova grupo en Valladolid, 
dank' al la klopodoj de nia estimata ami-
ko Sro. Isidoro F. Nuez. 

Belan feston organizis la esperantistoj 
de San Sebastián okaze la ekskurso farita 
de tiuj de Bilbao, Dax, Tolosa kaj Eibar. 
Sinjoro Garrido, prezidanto de la tiea 

El Grupo Esperantista de Castellar 
del Vallés celebró su inauguración pú-
blica en el teatro del «Centre Castella-
renc, el 13 de Septiembre. Deseamos á 
este nuevo grupo larga y próspera vida. 

Nuestro incansable colaborador don 
José Garzón Ruíz publica en la revista 
quincenal •Ciencia é industria» un ma• 
nual esperanto titulado «Prontuario de 
Esperanto». Sinceramente felicitamos á 
la revista y al autor. 

Probablemente anunciaremos pronto 
la fundación de un nuevo grupo de Va-
lladolid, gracias á los trabajos de nuestro 
estimado amigo D. Isidoro F. Nuez. 

Los esperantistas de San Sebastián 
organizaron una hermosa fiesta con moti-
vo de la excursión de los de Bilbao, Dax, 
Tolosa y Eibar. El Sr. Garrido, presiden-
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grupo, sendis al ni belan fotografajon de 
éiuj kunvenintoj, kiun ni multe dankas. 

La Barcelona grupo «Paco kaj Amo» 
aligis al Hispana Societo kaj en sia lasta 
generala kunveno elektis la jenan komi-
taton: 

te de aquel grupo, nos envió una bonita 
fotografía de todos los reunidos que agra-
decemos cordialmente. 

El grupo de Barcelona « Paco kaj 
Amo» se ha adherido á Hispana Societo 
y en su última junta general eligió la si-
guiente directiva. 

Presidente: D. Juan Bausells.-Vicepresidente: D. Evaristo Brunet.-Secretario: 
D. Manuel Fernández.-Vicesecretario: D. Francisco Isern.-Cajero: D. José Sol-
sona.-Bibliotecario: D. Antonio Samper.-Contador: D. José Comas. 

Inter la multaj artikoloj publikigitaj 
en nia nacia gazetaro ni citos la jenajn: 
en La Correspondencia de San Fernando 
pri la ora medalo donacita de la tieaj sa-
mideanoj al lia profesora Sro. Garzón 
Ruiz; en La Tribuna Literaria de San-
tiago kun esperantistaj notoj; en Diario 
de Burgos pri la kongreso en Hispanujo; 
en 1/fuseo Exposición, kie Sro. Elizaícin 

1 

neniam forgesas enpresi la plej rimarkin-
dajn informojn; en El Deber Social de 
Valencia, kun gramatika kurso; en El 
Correo de Guipiízcoa de San Sebastián, 
ankaü pri la kongreso venonta; en La ln-
dztstria de Madrid, kun propagandaj no-
toj; en El iYoticiero Bilbaíno pri la Ruga- ' 
Kruco kaj Esperanto; en El Restaurador 
de Vigo, kun rakontetoj esperanten tra-
dukitaj; en El Correo de la tarde de Car-
tagena, kie Sro. Calandre sencese pro- ! 

pagan das nian lingvon; kaj en Ciencia é : 
lztdz~stria, kiu publikigas plenan esperan- · 
tan gramatikon de Sro. Garzón Ruiz. 

En la Scienca, Arta kaj Literatura 
Konkurso malfermita de la Hispana So-
cieto de Ruga Kruco kaj en la temo pri ! 

la utileco de nia lingvo atingis la unuan 
premion, donacitan de nia Hispana So-
cieto p. p. Esperanto, Sro. Rafael Mejo-
rada, al kiu krom la Iibroj promesitaj, 
oni donos la titolon de Honora Membro 
de nia societo. La responda diplomo estas 
nun arte desegnita de nia amiko Sro. An-
gel Novejarque. 

En la Internacia Historia kongreso 
pri la militado de la Hispana Sendepen-
deco, kiu okazos en Zaragoza la venon-
tan oktobron, oni povas uzi la esperantan 
lingvon. 

Entre los muchos artículos publicados 
en nuestra prensa nacional citamos los 
siguientes: en La Corresponde1zcia de San 
Fernando sobre la medalla de oro rega-
lada por nuestros samideanos á su profe• 
sor Sr. Garzón Ruiz; en La Tribuna Li-
teraria de Santiago, con notas esperan-
tistas; en Diario de Burgos sobre el con-
greso en España; en 1/fuseo Exposición, 
donde el Sr. Eliz:,icin nunca olvida inser-
tar los más salientes informes; en El De-
ber Social de Valencia con un curso gra-
matical; en El Correo de Guipiízcoa de 
San Sebastián, también sobre el próximo 
con!;(reso; en La Industria de Madrid, 
con notas de propaganda; en El Noticie-
ro Bilbaino sobre la Cruz Roja y el Es-
peranto; en El Restaurador de Vigo con 
historietas traducidas al Esperanto; en El 
Correo de la tarde de Cartagena, donde 
el Sr. Calandre propaga incesantemente 
nuestra lengua; y en Ciencia é Industria 
que publica una gramática esperanta 
completa del Sr. Garzón Ruiz. 

En el Certamen Científico, Literario y 
Artístico organizado por la Sociedad Es-
pañola de la Cruz Roja y en el tema so-
bre la utilidad de nuestro idioma, ha al-
canzado el primer premio regalado por 
nuestra Hispana Societo p. p. Esperanto 
D. Rafael Mejorada, á- quien además de 
los libros prometidos se le dará el título 
de socio honorario de nuestra sociedad. 
El correspondiente diploma ha sido ar-
tísticamente dibujado por nuestro amigo 
D. Angel Novejarque. 

En el Congreso Internacional His-
tórico sobre la guerra de la independen-
cia española que se celebrará en Zarago-
za el próximo Octubre, se puede usar el 
idioma Esperanto. 
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La vengo de la floroj 
el Melchor Almagro Sanmartín 

I 
Estis carma tiu kreitajo, kies korpo delikata kaj blanka saJrns farita el rozaj flor-

folietoj. 
Sia kapeto malgranda kaj belforma estis ornamita de suficega blonda hararo, kiu 

kune knn tiuj okuloj bluaj kaj melankoliaj, kun tiu ridetema buso, kiu desegnigis sub 
la korekta nazeto kaj kun tiu kolo blankega kaj senmakula, kiu clstarigis inter amaso 
da gazoj kaj veluroj, silkoj kaj puntoj, kaüzis al animo impreson amernan, simplan; 
ion, kvazaü la rigardo de blanka lilio sur malluma kampo; ion, kvazaü impreso okula 
de tiuj cielkoloraj saümoj, kiuj iam survidigas supre la marondoj minacante disigi 
kaj forigi ciumomente. 

II 

La infanino trairis ridema la kamparon ian belan printempan vesperon, kiam la 
suno jarn subiranta kolorigis roze la negon de l' malproksima montaro kaj makulis 
la horizonton per sajnfajro-sangaj nubrugoj. 

La junfraülino promenante elprenis sencese lekantojn kaj violojn, primolojn kaj 
levkojojn, bluajn sonorilflorojn kaj blankajn lianoflorojn, kiuj kunigitaj formis gran-
dan floramason de penetranta odoro. Kaj kantetante gajan kanton si forigis iomete 
la majestan solecon de I' kamparo, kiu per sia silento sin pretigis por la generala 
dormo de la Naturo. 

III 

Lacita jarn la infanino pro la ekskurso tra la kamparo, si eniris en sian cambreton 
por /ipozi post la laciga tago. 

Si Iokis la florojn apud sian litkusenon, demetis de sia korpo la gracian robon, 
malligis siajn blondajn harligojn kaj klinis sían gracian korpon sur la molan liton, kiu 
sin akceptis ameme. 

Dume la lekantoj klinis siajn blankajn kronetojn pro honto, la violoj kasis siajn 
velkantajn florfolietojn sub tiujn de la sonorilfloroj, kiuj plenaj je maldolceco sin pre-
mis kontraü la lianojn palaj pro envio car ciuj estis malpli belaj ol la dormanta 
junulino. 

La floroj parolis per tiu mistera lingvo, kiun nur komprenas ili kaj la papilioj. 
Post longa diskutado íli interkonsentis efektivigi vengan, tiel teruran, kiel estas 

ciuj de la belulinoj, kiam ilia memamo estas turmentita. 

IV 

Kiam en la sekvanta tago la karesantaj sunradioj penetris tra la fenestrajn fr n-
daJojn de la cambro kune kun la gojigaj triloj del' birdoj, kiuj salutis la ektagigon, ili 
trovis la belegan knabinon semnova, sur la lito; unu el siaj nudaj brakoj etendita for 
de la litkovriloj, dum sia delikata korpeto rigida, senviva klinigis peze al jam velkin-
taj floroj. 
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Ili estis ja plenuminta sian vengon; la venena karbongaso, kiun ili ellasis dum la . 
nokto, ilín liberigis de la konkurantino de ilia beleco. 

Tradukis espera nten, 

ANGEL NOVEJARQUE. 

ACLARACIONES 
Azares de la suerte, que no méritos ni condiciones personales, lleváronme á ocu-

par los dos cargos que hoy ejerzo entre los esperantistas españoles. Muchos hay que 
con brillantez y éxito los desempeñarían, y por eso duéleme en el alma la más ligera 
censura y la protesta más débil, porque me recuerdan lo escaso y pobre de mi valer 
para llevar con acierto carga tan pesada. 

Las censuras y protestas que hasta mí han llegado y la necesidad de que se sepa 
claramente por qué ha sido elegida Barcelona para celebrar el próximo congreso es-
perantista, me obligan á relatar sucinta y claramente los hechos ocurridos, sin más li-
mitación que la que impone la susceptibilidad de algunas personas interesadas en el 
asunto. Y he de hacer constar, en pro de la verdad, que si el nombre de Barcelona 
ha dado origen á algunas protestas, débese única y exclusivamente á no estar incluí-
da entre los que con anterioridad solicitaron de Hispana Societo el honor de organi-
zar el Congreso: Los grupos que acudieron al concurso publicado en nuestro núme-
ro de Noviembre próximo pasado, fueron los de Valencia, Burgos y San Sebastián. 
¿Cómo ha podido elegirse Barcelona que no lo había solicitado? 

Un poco de historia lo aclarará todo. 
La Hispana Societo tiene afiliados algunos, muy pocos, de los grupos esperantis-

tas de Cataluña; tienen éstos escasa fuerza para organizar un Congreso, y aunque 
opinasen que Barcelona reunía condiciones para celebrarlo, tuvieron que abandonar 
muy pronto sus deseos. Cierto es que los demás grupos catalanes constituyen una 
sociedad que, aunque desligada por completo de la nuestra, pudo muy bien hacer 
presente su proyecto para que, puestas de acuerdo ambas sociedades, designasen con 
imparcialidad y justicia la población que mejores condiciones reuniera. Pero, en fin, 
no se hizo así, tal vez porque el proyecto aun no estuviese madurado, y no vamos á 
juzgar lo desconocido. 

Acudieron, pues, al Concurso los tres grupos antes mencionados, y desde luego 
se advirtió entre los que habían de hacer la elección dos tendencias opuestas. Los 
tres proyectos presentados eran muy aceptables, pero la población indiscutible por 
su situación y condiciones era San Sebastián; sin embargo, todos los que habían asis-
tido á alguno de los anteriores congresos, que conocían el ímprobo trabajo que su 
organización representa, trabajo sólo realizable por un numeroso grupo de infatiga-
bles y buenos esperantistas, notaron desde luego la valiente decisión que mostraba 
el grupo de San Sebastián, donde ningún congresista existía,·y que contrastaba con 
la timidez de las proposiciones de Burgos y Valencia, hechas con completo conoci-
miento de causa ¡No se alarme mi querido amigo Garrido! No era desconocimiento 
de su valer ni de su fervor por la causa esperantista, pues también él comprenderá 
la razón de esto, ya que en su petición á aquel Ayuntamiento consideraba como in-
dispensable condición para organizar el Congreso, el que un miembro de su grupo 
marchase á Dresden á tomar sobre el terreno los datos necesalios. 

No se olvide que un congreso esperantista no es un congreso como los demás, al 
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que acude un reducido número de individuos, que se alojan donde la suerte ó sus 
conocimientos particulares les depara, y en el cual con tener listo un salón de sesio-
nes y preparar un banquete se sale del paso. Además, en nuestro caso, decir duda es 
decir temor; si fracasa, por ejemplo, un congreso médico, recaerá toda la culpa en 
el comité organizador, pero la Medicina, como tal ciencia, no sufrirá perjuicio algu-
no; seguiremos llamando al médico en cuanto nos duela la cabeza ó en seguida que 
el termómetro nos acuse algunas décimas de más. ¿Pero qué ocurriría si fracasase un 
congreso esperantista? Como si hubiese fracasado el idioma. 

El tiempo, sin embargo, fué desvanecíendo dudas, y pocos días antes de some-
terse á votación este asunto, casi podía asegurarse que San Sebastián se llevaría el 
congreso. Una carta del Sr. Gastón l\loch, secretario de la Jionstanta Komitato de la 
Kongresoj, dirigida al presidente de nuestra sociedad D. Román Ayza, suspendió 
todo acuerdo. El Sr. Moch solicitaba, por razones que no son del caso exponer, que 
el congreso de 1909 se celebrase en Suecia. Conformes los tres grupos en diferir por 
un año el congreso en España, se notificó al Sr. l\foch que accedíamos á los deseos 
de Suecia, pero con la condición de que se tuviesen en cuenta los nuestros para el 
siguiente año de 1910. 

Cuando todo hacía esper;ir que el asunto quedaba definitivamente zanjado en 
esta forma, una nueva carta del Sr. Moch al Sr. Ayza participaba que, habiendo de-
sistido los suecos de sus propósitos y presentado la sociedad «Stelo Kataluna» una 
halagadora petición para que el Congreso de 1909 se efectuase en Barcelona, se apre-
suraba á participarlo á Hispana Societo, por si la aceptación del ofrecimiento de 
«Stelo Kataluna~ podía dar lugar á rozamientos. En esta carta, y según me confiesa 
en otra el Sr. Mocil, se olvidó de que España no había renunciado al Congreso y sólo 
se había prestado á diferirlo por un año. Por ausencia de nuestro Presidente, contes-
té á dicha carta, pidiendo que de nuevo se nos reservara el turno, por lo menos hasta 
que los tres grupos peticionarios contestasen si persistían en sus deseos. El grupo de 
Valencia renunció á organizar el Congreso; el de Burgos sostenía su proyecto, pero 
mi respetable amigo Sr. Esteban afirmaba, que él era el más desanimado del grupo 
que preside, por conocer lo que un Congreso esperantista significa, dada la forma 
en que hasta hoy han venido realizándose, y añadía: «Tomen ustedes nuestra propo-
sición como recurso, caso de que no haya ningún otro grupo que desee el Congreso». 

Antes de recibir la contestación de San Sebastián, que se retrasó algunos días, 
recibí una nueva carta del Sr. Moch diciéndome que el congreso de Dresden se 
echaba encima y que era necesario decir en él la nación que organizaría el siguiente, 
y aún sería convenientísimo anunciar ya la ciudad donde se hubiese de celebrar. Con 
las contestaciones de Burgos y Valencia á la vista, respondí al Sr. Moch: «La duda 
está entre San Sebastián y Barcelona. Puede usted, pues, anunciar que el Congreso 
será en España, y en cuanto se decida la elección de la ciudad se lo comunicaré á 
usted por si llega á tiempo de notificarlo al Congreso de Dresden». 

Por fin, recibí la carta del Sr. Garrido dando cuenta de que estaban muy desani-
mados, que habían pedido al Ayuntamiento de San Sebastián subvencionase el viaje 
á Dresden de un miembro de aquel grupo, condición precisa para decidirse á organi-
zar el -Congreso. Al desconsuelo que en la carta se traducía, siguió la confirmación 
del temor que expresaba en su carta el Sr. Garrido de que el Ayuntamiento denega-
se la subvención. El asunto, pues, quedaba solucionado por sí solo. ¿Qué votación 
tenía que hacer Hispana So,:ieto? Escribí al Sr. 1\/loch diciéndole: «Puede usted anun-
ciar que el próximo Congreso se celebrará en Barcelona•. Esta carta mía llegó á 
poder del Sr. l\1och al día siguiente de cerrarse el Congreso y no pudo darle publici-
dad, aun cuando se enteraron muchos amigos suyos. De ahí resulta que, lo votado y 
aprobado en el Congreso de Dresden, según se ve en las notas que sobre el mismo se 
publican en este número, fué: «Que la Konstanta Komitato de la Kongresoj, de 
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acuerdo con Stelo Kataluna é Hispana Societo, designarán la ciudad»; esto es lo que 
dicen muchas revistas, pero otras que ya conocen la decisión de Hispana Societo, 
que desde luego, era la preferida por la Konstanta Komitato y por Stt:lo Katalima, 
anuncian que el Congreso de 1909 se celebrará en Barcelona. 

Coincidió esta decisión con el principio de las amigables relaciones que hoy exis-
ten entre las dos Sociedades, que, puestas de acuerdo, dedican y dedicarán todo su 
esfuerzo á que el éxito de Barcelona supere á los de Boulogne, Ginebra, Cambridge 
y Dresden. No olvidemos que la esperantistaro espera de nosotros un buen Congre-
so; todo lo demás le tiene sin cuidado. 

Confío en que no tendré necesidad de ampliar estas aclaraciones, pues que el 
asunto queda suficientemente aclarado con lo dicho. 

RAFAEL Duvos. 

Al niaj fremlandaj leganto j 
Kaiíze de la Kongresoj pasinta kaj venoma, ni estis devigataj enpresi en ci tiu 

numero multajn artikolojn hispane verkitajn, kontraü nia kutimo; sed estas aferoj 
urgaj kaj nur interesaj por la hispanoj. Por vi, kiuj de mm walfermos nian revuon 
kun avido, sercante sciigojn pri la Hispana Rongreso, hodiaií ni havas ankoraií ne-
nian informon, krom la jeno: la urbo jam estas elektita interkonsente: gi estas Bar-
celona. Nur la nomo de la urbo kaj la entuziasmo de ciuj hispanaj esperantistoj su-
ficas por certigi la sukceson de la venonta homara testo. 

De la oktobra numero, ni enpresos konstante artikolon pri tio, donante plej deta-
lajn sciigojn pri la organizado de la Barcelona Kongreso. 

ANONCO,J 

Sro. J', Vek Kromeriz, kov. ul. Morava, Austrujo, deziras korespondi kun hispa-
naj geesperantistoj. 
~---------- ------------------------

S.ro Carlos Charrier (Cerrito, 84, b. Montevideo, Uruguay) deziras inter§angi 
postkartojn kun tutmondaj gesamideanoj. 

¡¡ Todo el nmndo puede ya aprender el Esperanto!! por medio de la obra que 
acaba de publicarse titulada 

EL IDIOMA INTERNACIONAL AUXILIAR ESPERANTO 
AL ALCANCE DE TODOS 

POR 

Ferinando Soler: Va.11s 
Oficial de Telégrafos, Presiden/e del Grupo Esperantz'sta de E11guera 

140 páginas de texto.--Precio: 1 '50 pesetas. 
De venta en las principales librerías y en casa del autor, Enguera (Valencia). 
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Esperantistaj Gazetistoj 
l. Naoia Propagando 

FRANCUfO: L' Etoile Espérantiste, monata gazeto, 16 pagoj (25 x 32), en Espe-
ranto kaj franca lingvo. Jara abono: en Francujo, 1,25 fr.; ekstet Francujo 2 fr. 
(0,80 sm.). Administracio: «L'Etoile E,perantiste, 3, rue Sophic-Germain, Paris.» 

FRANCUfO: Paris Esperanto, monata bulteno de la Pariza Grupo Esperantista, 
12 pagoj (13,5X21) en Esperanto kaj franca lingvo. Jara abono: 1,50 fr. (660 sm.). 
Administracio: V. «Chaussegros, 3, place Jussicu, Paris». 

GRANDA-BRITUJO: The British Esperantist, monata organo de la Brita Espe-
rantista Asocio, 20 pagoj (18x25), en Esperanto kaj angla lingvo. Jara abono: 3 si-
ling. (4 fr.; 1,50 sm.). Administracio: .-S-ro Sekretario de la B. E. A,, 133-136 High 
Holborn, London, W. C. 

GERMANUJO: Germana Esperantista, monata organo de la Germana Esperantis-
ta Societo, 12, pagoj ( 18 24), en Esperanto kaj germana lingvo. Jara abono: 3 mark. 
(4 fr.; 1,50 sm.). Administrado: «Esperanto Verlag Moller & Borel, 95, Prinzenstras-
se, Berlin». 

HISPANUJO: Sf¿lo Kataluna, monata revuo pri scienco, arto kaj Esperanta mo-
vado, 19 pagoj (19-28) en Esperanto, kataluna kaj hispana lingvoj.Jara abono: His-
panujo 2,50 fr. ( 1 sm.); ekster Hispanujo 3 fr. ( 1,20 sm.). Administrado: «Rambla 
S. Isidoro, Igualado, Barcelona» 

HISPANUJO: Tutmonda Espero, ciumonata revuo, organo de la Kataluna Espe-
rantistaro, 16, pagoj (17-25) e11 Esperapto kaj katalui:1a lingvo. Jara abono 3 fr. (1,20 
srn.). Adminir.tracio: «Paradis, 12, pral., Barcelona». 

POLUJO: Pola Esperantista, monata organo de polaj esperantistaj sodetoj, 16 
pagoj (20--28) en Esperanto kaj pola lingvo. Jara abono: 5 fr. (2 sm.) Administrado. 
«Hoza 40, m. 8, Varsovia», 

_ SVISUJO: Svisa Espero, monata organo de la Svisa Espernnta Societo, 12 pagoj 
(14x22) nur en Esperanto. Jara abono: 2,50 fr. (1 sm.) Administrado: «S-ro Tb. Re-
nard, 6, Vi-eux-College, Geneve». · 

FINNLANDO: Finna Esperantista, monata organo de la Esperanto-Asocio de 
Finnlando, 12 pagoj (18 x 24), nur en Esperanto. Jara abono: 1,20 sm. Administrado: 
«Ilarejo Esperantis!a, Kopll)an str. I 1, Helsinki (Helsingjors)-». 

BOHEi\1UJO: Casopis Ceskych Esperantista monata organo de la Bohemaj Espc-
rantistoj, r6 pagoj (13 x 20), en Esperanto kaj bohema lingvo.A Jara ab9no: 3,75 fr. 
(1,50 sm.) por fremdlando; 3 K. por Au.strio. Administrado: «Casopis Ceskych Es-
perantistu.. Praha». 

UNUIGITAJ STATOJ: The American Esperanto :Journal, rnonata organo de la 
Amerika Esperantista Asocio, 20 pagoj (c8x25), en Esperanto kaj angla lingvo. Jara 
abono; 1 dolar. (S fr; 2 sm.). Administracio: «Te American Esperanto Journal, Bou-
levard Station, Boston, l\fass » 

UNUIGITAJ STATOJ: Amerika Esperantista, monata gazeto, 16 pagoj (13x23), 
en Esperanto kaj angla lingvo, Jara abono: 1 dolar: (S fr.; 2 sm.). Administracio: 
«Amerika Esperantista, 1239 Michigan Avenue, Clticago.» 

PERUO: Antaiiin Fsperantistoj!!, monata organo de la Perna Esperanta Societo, 
12 pagoj (17x25), en Esperanto kaj hisprna lingvo. Jara abono: 3 fr.; (1,20 sm.). Ad-
ministracio: « D-ro Federico Villareal, Apartado 927, Lima. 

BRAZILUJO: Brazila Revuo Esperantista, monata organo de la Brazilaj Esperaq-
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tistoj, 32 pagoj (15x23) en Esperanto kaj portugala Jingvo. Jara abono: 6 fr. (2140 
sm.). Administrado: «Brazila Rcvuo Esperantista, Rua da Assembléa, 46 1 Rio de 
Yaneíro.» . . 

(]LUJO: La Du Steloj, monata organo de la Cila Esperantista Asocio, 28 pagoj 
(17x26), en Esperanto kaj hispana lingvo. Jara abono: S fr. (2 sm.). Administracio: 
«Las dos Estrellas, calle de la Catedral, 1437, Casilla 7:27, Santiago de Cltile.» 

JAPANUJO: Yapana Esperantisto, monata organo de la Japana Esperantista Aso-
cio, 20 pagoj (19,5x26), en Esperanto kaj japana lingvQ. Jara abono: 1 16<> jen (4 fr. 
1,6o sm·). Administrado: <Japana Esperantista Asocio, Jnrakco, Kojimaeik, Tokio. 

FILIPINA] INSULOJ: Filipina Esperantisto, monata organo de la Filipina Espe-
ranta Asocio, 32 pagoj ( 17,5 x26), en Esperanto anglaikaj hispana lingvoj. Jara abo-
no: 2 P. (5 fr., 2 sm.). Administracio: «Philippines Esperanto Association, P. O. Box 
326, Manila. 

11. Generala Propaganik, kaj Literatura 
Lingvo lnternacia, monata centra organo de la Esperantisloj, nur en Esperanto. 

48 pagoj (13x20), kun 16 paga literatura aldono.-Jara abono: 7,50 fr. (3 sm.) Ad-
ministrado: «Presa Esperantista Societo, 331 rue Lacépede, Paris. 

:luna l!sperantisto, monata gazeto por junuloj, instruistoj kaj Esperanto-lernan-
toj, 8 pagoj (l8X22), nur en Esperanto. Jara abono: 2,50 fr. (1 sm.). Administrado: 
»Presa Esperantista Societo, 33, rue Lacépede, Paris. · 

La Rev110, monata literatura gazeto kun la konstanta kunlaborado de D-ro Za-
menhof, 48 pagoj (16-24), nur en Esperanto. Jara abono: Francujo 6 fr. (2,40 sm.); 
ekster Francujo 7 fr. (2,80 sm.). Administrado: «Hachette & Ki0 , 79, Bd. St-Gcrmain 
Paris. 

· Trd la Mond(), monata tutmonda revuo kun multaj ilustrajoj (22-28), nur en Es-
peranto. Jara abono: 8 fr. (3,20 sm.). Administrado: «Gazeto Tra la Mondo, 15, Bd. 
des deux Gares, 111eudon (S.-et-O.) France. 

111. Specialaj Gazetoj 
Esperanto, duonmonata internada gazeto, organo de la Espernntistaj Kons11lejoj 

kaj Oficejoj, 4 pagoj (45 X 50), en Esperanto kaj diversaj naciaj lingvoj. Jara abono: 
3 fr. (1,20 sm.). Helpabono: IO fr. (4 sm,). Administrado: «S-ro H. Hodler, 8, ru:> 
Bovy-Lysberg, Geneve>. 

lnternacia Scienca Revuo, oficiala monata organo de la Internada Scienca Ofice-
jo Esperantista, 32 pagoj ( I 7 X 26), nur en Esperanto. Jara abono: 7 fr. ( 217 5 sm.). 
Administracio: dnternacia Scienca Oficejo, 8, rue Bovy-Lysberg, Genéve». 

Espero Katolilla, mona ta revuo por katolikoj. 3 2 pagoj ( 14 X 22 ), nur en· Espe-
ranto. Jara abono: Francujo 4 fr. (1,60 sm.); ekster Francujo 5 fr. (2 sm.). Adminis-

. tracio: «Pastro Em. Peltier. Sainte-Radegonde (Indrc-ct-Loire) France. 
Espero Pacijista, monata organo de la Societo «Pacifista>, (13X21 ), nur en 

Esperanto. Jara abono: 5 fr. (2 sm. ). Administracio, «S-ro G. Moch, 26, rue de 
Chartres. Neuil!y (Seine) France. 

lnternacia Socia Revuo, monata socia gazeto, 16 pagoj (22 X 27), nur en J<:spe-
ranto. Jara abono: 6 fr. (2,40 sm.). Administrado: «S-ro R. Louis, 45 rue de Saínton-
ge, Paris». 

Esperan/a Ligilo, monata revuo presita en relief-punktoj Braille por blinduloj. 
28 pagoj (14 X 23), nur en Esperanto. Jara abono: 3 fr. (1120 sm.). Administrado: 
«S-ro Th. Cart, 12, rue Soufflot, París. 
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La Redakoio korektos la manuskriptojn laiíbezone, kaj la nepresitajn gi ne resendos 

ENHA VO: La Barcelona Kongreso.-Solvo de la aritmetika problemo.-Esperanto en la cielo.-La kvar jar• 
tempoj (poezio).-Antikvaj kaj Nunaj Kredajoj en Wallon'ujo.-Al Ciuj esperantistaj kuracistoj.-En la nit(poesia). 
-De todas partes.-Verkoj aCeteblaj.-Sciigoj.-Bibliografio.-Esperantistaj g~zetoj.-Al nia kara kolego <Es~ 
perantistcn».-Anoncoj. 

La Barcelona Kongreso 
Preskaü éiuj hispanaj gesamideanoj sendis al ni kuragclonajn leterojn, responde al 

la alvoko publikigita en nia antaiía numero, esprimante la dezirojn kunhelpi laií siaj 
fortoj por povi inde ceesti inter la gekongresanoj. Ni notas tiujn ci honorigajn dezi-
rojn por ilin utiligi se la okazo alvenos. Nun ni atendu la preparan laboron de la or-
ganiza komitato. 

Laií la decido aprobita en la Dresdena Kongreso, en la venonta jaro okazos du 
internaciaj esperantistaj kongresoj, unu en Chautauqua (Norda Ameriko), la alia en 
Barcelono. Por eviti konfuzojn kaj car la Amerika okazos antaü ol la nia, tíu de Chau-
tauqua estas nomíta Rvina Rongreso, tiu de Barcelona Sesa. 

La Hispana Societo p. p. Esperanto kaj Espero Katalima nomis po unu delegito, 
kiuj estos membroj de la Konstanta Komitato de la Kongresoj laií la regularo de tiu ei komitato. Sroj. Sabadell kaj Pujulá estas elektitaj kaj ili jam komencis plenumi 
sian rolon. 

La dato de la Kongreso jam estas fiksita. La malferma kunsido okazos la 22ªº de 
Augusto (dimanéo) kaj la ferma la 28an (sabato). Jam estas do elektita niagranda éite-
jara semajno. 

La grupo « Vilasara Stelo> komencis organizi Florajn Ludojn (poezia konkurso) 
por la Kongreso, sed tia! ke La Revuo akceptis protekti tiun belan feston gi haltigis 
Ja-jam faritajn laborojn, kiuj certe estos uliligataj. Pro tio ni ne povas nun prezenti 
programon de tiu konkurso, nur ni povas sciigi al niaj legantoj ke car tiuj Floraj 
Ludoj estos vere internaciaj oni donos la nati.ran jloron (unua premio) ne al plej 
bona verslaüdanto de Amo, Fido, Patrujo, kiel okozas en la hispanaj ludoj sed al tiu 
de Amo, Fido, Homaro. Ankaü ni antaüsciigas, ke oni akceptos verkojn verse aü 
prosr redaktitajn. 

Car cio estas nun ankoraü en projekto kaj por eviti eblajn korektojn, ni ne plu 
parolas hodiaií pri la Kongreso. Suficos al niaj scivolemaj legantoj, ke ni certigu ke 
cio iras laií plej bona vojo kaj ke la sukceso, sed sukceso frapanta, estas jam 
atingita. 

Esperu, atendu kaj laboru. 
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Salvo de la aritmetika problemo 
publikigita en nia Julia numero (1). 

Gi vere atingis belan sukceson, car ni ricevis multegon da leteroj klarigantaj di-
versmaniere la gustan sollion. Preskaü ciuj fondis sian pruvon sur la teorio de divi-
debleco, kaj ni prezentas la jenan solvon akceptatan de la plimulto. 

Problemo: Seréu trice/eran nombran, kiu, multiplikate kztn la sumo de siaj ciferoj, 
donas 10206. 

Ni nomu N la sercatan nombron kaj S la suman de liaj tri ciferoj; tia! do, 
ro206 

N X S = 10206 aü N = --
S 

Sed por ke N havu tri ciferojn, S <levas esti pli granda ol 10, kaj samtempe, car 
S estas la sumo de tri ciferoj, gi maksimume estos 27; sed S = 27 donos N = 3 78, 
nombro ne solvanta la problemon. Sekve, S estas pli granda ol 10 kaj pli malgranda 
ol 27, kaj <levas ekzakte dividi rn206; gi do estos 141 18 au 2r. 

Se ni malkomponas la konitan nombron en primojn, ni trovas 10206 = 2.36 .7. 
Tiuj ses faktoroj 3 devas esti en N kaj S; tio estas, N enhavas almenaü tri, kaj tial 
estas dividebla per 91 kaj la sumon de siaj ciferoj, S, estas dividebla per 9. Fine, ni 
vidas, ke el la tri valoroj de S ni nur povas ak:cepti la nombron 181 kiu donas por la 
sercatan nombron N la valoron 567. 

* ;je* 
Estas certe, ke ni ricevis ankau aliajn tre rimarkindajn elmontrojn, kiel, ekzemple, 

tiujn de Sro. Ignacio Casas kaj Miguel A. Feliz de Vargas. Sed tiu de Sro. Casas sa-
jnas pli simpla kaj facila ol gi vere estas; vere en la nuna problemo li baldau trovas 
la solvon sed tio estas car la primaj faktoroj de la nombro S estas precize 2, 3 kaj 3, 
la unuaj, kiujn oni trovas malkomponante la nombron donitan; en alia okazo Ji estus 
devigata fari diversajn provojn por trovi la solvon. 

* * :j< 

La ekzemplerojn de Prozo kaj Verso} ni sendos al la jenaj lotmontritaj abonan-
toj: Sro. Emilio Casares, Fino. Mietle kaj Sro. Holborne. 

Kaj vidinte la sukceson de tiu aritmetika problemo ni nun prezentas la jenan: 
Seréu nombran ekzakte divideblan per 11, sed gi donas kiel restan 5, kiam gi estas 

dividata per éiu el la nombro} 6, 8, 10 kaj 12. 
Ni publikigos la solvon kun pruvo en la venonta Januara numero kaj disdonos al 

tri divenintoj lote montritaj po du frankoj da libroj au objektoj vendataj en tiu ci 
redakcio. 

Esperanto en la cielo 
La 1San de Septembr© stranga interparolado okazis super la provinco de Guada-

lajara, car du libeiaj balonoj pasis tre proksime unu de la alía kaj la simpatía prezi-
danto de la grupo Madrida Sro. Perogordo, kiu aerveturis en unu, interparolis espe-
rante kun Kapitano Heredia, kiu sidis en la nacelo de la alia. Post felica aerveturado 

(:e) Ni uzas vortojn kaj e.Sprimojn proponitajn de Sro .. R. Bricard en sia Ma-Jemalika 1 erndnaro kaj I<resto ... 
matitJ. 
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dum 6 horoj, Sro. Peragordo revenís teren en Torreaviñon, apud Sigüenza, tratlu-
ginte 66 kilometrojn. 

Ni profitas la okazon por gratuli Kapitanon Perogordo, kiu sin mirakle elsavis el 
mortdangera okazintajo, en alía libera aerveturado. 

La kvar jartempoj 

, Ridetas tre gaje, tre hele naturo: 
yin vestas smeralda verda}o; 
Cirkaüe vidigas de vivo plezuro 
Kaj gojo en ciu kreskajo. 

La suno favore amike ctend;is 
Al cio brilantan radion, 
Al cío konsolon, fclit\m gi sendas, 
Vivigas, varmigas gi cion! 

II 

Natura jarn estas en luksa disfloro, 
De vivo matura plenigas, 
Kaj suno, simila je globo el oro, 
En bina cielo ruligas. 

Sed gi tro varrnege hruligas \' aeron 
L' arbara jam pluvon a vidas, 
La herbo tia vigas kaj fa las sur teron, 
De l' suno sin kasi rapidas ... 

(El «Esperantista•, 15.ª augusto 1893). 

III 

Cesigis jam tute varmego somera, 
::,.Jatura rn:t!gaje forfloras, 
Kaj ofte en sia malgojo sincera 
Per pluvo scnhalta gi ploras! 

. Xur vento ril){'la, trapikc fajfante, 
Sancelas foliojn kun bruo, 
~aj ilin forpelas, de J· arboj sirantc ... 
Cagreno, sopiro, enuo! ... 

IV 
Blankigas natura, en nego vcstit,t, 

Kaj kicl argento gi hribs; 
~er prnjno lanuga kaj griza kovrita, 
(;¡ al maljunulo similas. 

, Kaj morto severa vidigas en éio, 
l~in forta ec frosL' ne forigas ... 
:\lalvarmo, silento ... La suna radio 
Nur lumas, sed jam ne varmigas! ... 

V. DERJAT~rn. 

Antikvaj kaj Nunaj Kredajoj en Wallon'ujo 
La grandaj stonegoj, kiuj staras laülonge de niaj riveroj enhav:1s multajn kaj mi• 

rindajn grotojn. La plej grandaj kaj bclaj estas la tutmondc konataj grotoj de i la!l. 
La aliaj estas multe pli mallargaj, bj la popolo kredas, ke ia111 ili estis Jogataj de 

malgrandeguloj nomataj «Sote» aü «Nuton». Tial, tiujn grotojn oni nomas tic ci: 
« Tro di mt/011> truoj de mt!on. . 

Tiuj homoj estis ja tre malaltkreskaj, car oni rakontas ke, ian tagon, unu el ili 



LA su~o HISPA~A 

ekvidantc juglandajn selojn ekkriis gaje: «Hi, le bia pitit potia•. Ho jen bel aj po-
tetoj ! 

Eblc ili estis iom petolemaj kaj sercemaj, sed nepre tre servemaj kaj gentilaj 
Vespere niaj vilaganoj demetis siajn difektitajn suojn, vestojn aü ilojn apud la enirejo 
de iliaj groloj, kaj la morgai:ian matenon oni trovis éion rcbonigitan de la soté. Tiujn-
ci sote aií. nuto11 neniam iu vidis, sed neniu dubas pri ilia estinteco. De kie deven2s 
tia kredafo? Nun, oni scias certe ke pratempe (dum la antaühistoria tempo), niaj gro-
tc1j cstis logataj de homoj malgrandaj, kies postsignojn oni nun retro vas ofte. Tiuj n 
postsignojn la sciencistoj scrcas kaj klarigas nur de kelkaj jaroj; antai:ie ili estis tute 
nekonataj. Aliflanke, oni ne povas kredi ke la tradicio pri tiuj unuaj logantoj de nia 
!ando trairis tiom da jarce1;.toj. 

Estas do tre kredeble ke la meton kaj sot1' estas nur kreitajoj de la popola fan-
tazio. 

Cu sama ai:i simila kredajo ekzistas ankau en aliaj landoj? Tio estas ja ekkoninda: 
kaj mi ne dubas, ke la aminda direktoro de SuNo HISPANA bonvole akceptos éiujn 
seriozaj n sciigojn pri tio. 

* * 

En \Vallon'ujo, oni kredis antaue je soréistoj kai precipe j~ soréistinoj, kiujn oni 
nomis dfakralu. Tiuj-éi interkonsentis kontrakton kun la diablo, kiu donis al ili 
grandan povon, sed nur por malutili. La gesoréistoj povis doni al si la forman de 
éiuspecaj bestoj. Nun la kredo je tiuj mirindajoj pli kaj pli malfortigas, sed oni kre-
das aukorau, ke iaj maljunulinoj havas la timindan povon sendi malfelicon au malsa-
non en la malamikajn domojn. Cetere se tiuj kredajoj ekzistas ankorau en la terkul-
turaj landoj, oni pavas diri, ke en la industriaj vilagegoj aü urboj la soréarto pli kaj 
pli estas anstataí.í.ata de la Spiritismo. Tio estas nur friponajo per kiu iaj lertaj trom-
pantoj sajne alvokas la mortintoj por ekkoni la devenon de la malsanoj kaj la kura-
cilojn uzotajn por ilin forigi. La gespiritistoj logas precipe en la éirkai:iajoj de la 
urboj Liége kai Charleroi, intermeze de la industriaj ma 1laboristoj; sed ili estas trc 
diskonataj kaj oni alvenas ée ilin el tre malproksimaj vilagoj. 

La individua libereco estas tiel granda en Belgujo, ke ili estas neniam maltrank-
viligataj. Ili praktikas libere kaj kviete sian «metion• dum kelkaj jaroj, kaj riéigintc 
ili malaperas. Ili iras en alian urbon, kie ili guos la «frukton de sia laboro~ kaj kie ili 
eblc farigos «honestaj burgoj»! 

* * * 
Tiaspecan _spiritistinon mi vidis laboranta. Antaí.í. kelkaj jaroj mi ku1acis vilaga-

nan vid vi non. Si j1 tre suferis pro kora malsano, kaj ofte astmaj atakoj faligis sin en 
grandan d,angeron. Ian tagon, kiam mi alvenis apud sian dometon, veturilo jam tie 
staris.-,Cu ia kara kunfrato?,, Tion oni vidas kelkafoje, Sed la pardo large malfer-
mita liveris al mia rigardo la jenan nekredeblan vidaf on. La malsanulino kusas en sia 
segego. Kelkaj gcvilaganoj sidas aí.í. staras éirlrnu si. Apud la tablo sidas la filino de 
la vidvino kaj alia nekonata virino. Tiun-éi tic! atente ciu rigardas, ke neniu min 
vidas. Senbrue kaj scnmove mi pro scivoltmo haltas ce la sojlo. Sammomente audi-
gas la voco de la nekonatino:-«l\Ji tuj alvokos la animon de vía morlinta edzo; mi 
gin venigos en tiun glason kaj gi diros al mi la devenon de viaj suferoj~. En glason 
duone plenigitan per akvo si sutas iom da pulvoro, kiun,si rnovigetas per kulereto, 
mallaute elparolante kelkajn vortojn; kaj si demaw;las:-«Cu vi deziras ke la animo de 
via edzo re ven u ticn-éi?,. La malsanulino iom sanceligas, kaj fine respondas: «Jes». 

La éeestantoj malfermante grandajn okulojn estas atentegaj. 
La spiritistino eltiras el skatoleto kulereton da alia pulvoro, starigante ekkrias:-
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«Perla pavo de tiu pulvoro venu en la glason»! Kaj faligas la pulvoron en la glason. 
Tuj la akvo ekboletas kaj ekkraketas. La plej granda miro videbligas sur ciuj 
vizagoj. 

Kliniginte super la glaso, la spiritistino sajnas aiískulti tre atente. Iom post iom la 
akvo kvetigas, kaj si relevan~e la kapon diras:-"'..\li tute sukcesis; la animo de via 
edzo venis kaj parolis al mi. (ii mem suferigas vin; premegante vian bruston gi kaií• 
zas viajn astmajn atakojn. Sed vi revidas min baldaií tie-ci, kaj mi malhelpos gian 
revenan». 

Nun estas finite kaj tuj pagote. La filino donis kvar monerojn da kvin frankoj. 
Tiam enirinte mi diris: -«Ho! Sinjorino, vi vendas altprcze viajn gasnaskajn pulvo-
rojn! Tamcn tio ne estas troc pagita, car via friponajo estos konata de la tuta vilago, 
en kiun mi esperas, ke vi neniam revenos». Sed si jam estis recnirinta la veturilon, 
kies cevalo galope foriris. 

Kelkajn ceestantojn iom timigis mia «kuragego•, tamcn la plimulto komencis 
kredi ke mi estas prava kaj mi facile komprcnigis al éiuj la artifikon de la spiri-
tistino. 

t1Ii pcnsis ke tia kredacemo estas proprajo de neinstruita logantaro; tia] miavice 
mi tre miris eksciante ke la veturilo apartenas al proksima kastelano sin veniginta por 
resanigi la malsanulinon, kies suferojn la kuracisto provis mu iom plimalgrandigi. 

D.ª'' A. ::\IELI:\, 

Al Ciuj Esperantistaj Kuracistoj 
Estimata Kolego! 

Dum la lasta Kongreso de Esperantistoj en Dre.sdeno, la grupo de diverslandaj 
kuracistoj organizis Tutmondan Rspermztall Iutr,r1,·ista1t ./s(;cion (T. E. K. A.), ce-
lanta la praktikajn interrilatojn ínter ciulandaj kolegoj. La mankon de tia profesia 
unuigo de kuracistoj ni ciuj sentís jam de longe,-sed, bcdaiírinde, gis nun ciuj pe-
nadoj starigi gin restis sensukcesaj. N un, dank' al Esperanto, gi efektivigas. De nun 
ciu kuracisto, kiu deziras viziti ian fremdan landon kaj ricevi nccesajn sciigojn aü 
havi en gi gvidantojn, povos facile tion ci plenumi pcr la helpo de la novefondita aso-
cio, Ni ne <levas aldoni, ke ni kuracistoj tre ofte bezonas helpon en tiu éi direkto, cu 
en sciencaj, cu en praktikaj aferoj. La rnalgranda kotiza50, kiun pagos éiu membro 
(2 Sm. = 3 frankoj - 4 silingoj - 4 markoj, - entenata la abonprezon de la jurna• 
lo) estos rnultoble kompensita perla utilo, kiun certigas al li nía unuigo. 

Por konatigi vin kun la programo de la Asocio, ni aldonas ci tie gian regularon: 
r. Tutmonda Esperanta Kuracista Asocio 1.T. E. K. A.) havas kiel celon prakti-

kajn interrilatojn ínter éiulandaj csperantistoj. 
2. Membro de la T. E. K. A. povas esti ciu kuracisto kotizanta 2 Sm., pag:\tojn 

en la komenco de éiu jaro. Krom tío T. E. K. A. pavas clekti honorajn membrojn, 
kiuj pagas nenian kotiza5on. 

3. Ciu membro de T. E. K. A. subtenas la asocianojn en ciuj demandoj kura-
cista j. 

4. La membroj de la Asocio rice vas scnpage oficialan org:111011 de la T. E. K. A., 
kiu enhavas ciujn neces¡ijn sciigojn, tusantajn la praktikajn intcrrilatojn intcr kura-
cistoj. 
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5. La T. E. K. A. havas sian centra:i organizacion, kiu direktas éiujn aferojn de 
la Asocio. 

6. La Centra Komitato elektas en ciuj landoj po unu au pli konsulojn, kiuj gvi-
das la tutan agadon en sia !ando, elektante reprezentantojn laü eblo en ciuj urboj kaj 
kuraclokoj. 

7, La Centra Komitato konsistas el unu prezidanto, du vicprezidanto, unu sekre-
tario kaj unu kasisto. 

8. La elekto de la Centra Komitato okazas éiujare en decembro. 
Estis elektitaj, kiel prezidanto: Prof. D.)R (Lyon); vicprezidantoj: D.r 0 i MYBs (Alto-

na), GHITAKER (Liverpool); sekretario: D.r 0 W. RoBIN (Varsovio); kasisto: Prof. Spu-
LJER (Lyon); konsuloj: en Francuj o D.roj VALLIENNE kaj ARTIGU1<s; en Rusujo D.ro Srn-
LOVSKI kaj KABANov; en Aüstrujo D.ro SKALKOW3KI; en Germanujo D.r0 MYBs; en Po-
lujo D.roj KRUKOWSKl kaj LÉON ZA WENHOF (honora konsulo ); en Anglujo D.ro LEGGE; 
en Svedujo D.ro KRIKORTZ; en Hispanujo D.r0 RoGELIO PÉREZ Do,nNGO, Huérmeces¡ 
en Kanado (Ameriko) D.ro G. B G. BROSSARD, Laprairie. 

Kiel honoran prezidanton oni elektis unuvoce D.ron L. L. ZA:\IENHOF, nian karan 
Majstron. 

Kiel oficialan organon oni alprenis por 1909 la « Voéon de Kuracistoj». 
Ni petas, ke vi bonvolu aligi al nia Asocio, kaj sendi ciujn sciigojn al D.ro W, Ró-

BJN, Senatorska So, Varsovia. 
La prezidanto, 

D.ro H. DoR. 
La sekretariú, 

D,ro \V. RÓBIN. 

A D. Rafael Duyos, mon mestre y mon amich 

Somniaba. 

Era un jardí molt gran ple de palmeres 
y ple d' arbres estranys, 
y era una nit sens Huna, pero clara, 
nit plena de misteris y de fantasmes blanchs. 

Lluntana una ciutat y de llum(plena 
á un llach se pareixía, 
reflectant les estrel-les de que estaba ple '! (;el. 

Un jove que acamina 
per una senda omplida de lliris y clavells, 
es descubrix el cap y s' agenolla 
al vore que unes sombres s' apropren vérs éÍ. él!. 

La forma de dones preniren les sombres, 
y el jove mirantles ab ulls extasiats, 
al vore belleces jama y concebides 
per quí son, ni pensa, ni pot preguntar. 

Y totes parlaren á cor com ondines 
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en una harmonía com un cant de <;el, 
y el jove s' estranya al vore que parlen 
ca una una llengua que éll no comprén. 

Va ixir una d' elles, hermosa com totes, 
riense com fada parlant llemosí: 
«Nosaltres som, jove, les lliteratures 
»acaminant juntes cap un mateix fí.» 

Mirant una á una el jove, en gran ansia 
vá dirlis entonces mostrant son dolor: 
«Hermoses son totes, hermoses de forma, 
»mes yo no puch vore com son en lo cor•. 

Ixqué entonces altra de nacre vestida 
portant per diadema en l' or del seu cap 
de llums capritjoses estrel-la verdosa, 
y d' esta manera al jove parlá: 

«Als meus bra<;os vine, yo soc l' Esperanto, 
»les lliteratures les he d' unir yo, 
»l' arcá en que tú et troves yo tinc que desferte, 
»vorás totes éstes com son en el cor.» 

Somniaba. 

Era un jardí molt gran ple de palmeres 
y ple d' arbres estranys, 
y era una nit sens lluna, pero clara, 
nit plena de misteris y de fantasmes blanchs. 

D. MARTÍNEZ FERRANDO . 

De todas partes 

143 

El señor de Beaufront ha dejado de ser presidente de la Societo franca por la 
propagando de Esperanto; los Sres, Bréon y Lemaire también han dimitido. La junta 
de dicha sociedad há quedado constituída del siguiente modo: presidente, Sr. Cart; 
vicepresidentes: Sres. Dor y Meyer; vocales: Sres. Bourlet, Broca, Canet, Daniel, 
Delfour, Durieux, Evrot, Foveau de Courmelles, Fruictier, Muffang, Noel, Saquet y 
Tarbouriech. 

-La Slovena Fsperanta Rondeto (Jurschinzen apud Pettau, Stirio, Austria) desea 
publicar un aMnual de Esperanto en su idioma; pero no encuentra editor que lo pu-
blique, y recurre á los esperantistas pudientes para que favorezcan su empresa con 
pequeños donativos. 

-Acaba de fundarse la Esperanta Psikistaro, sociedad internacional para estudios 
sobre espiritismo, telepatía, magnetismo, hipnotismo, etc.; la cuota es voluntaria; 
envíese la adhesión con la fotografía al secretario S.ro A, Stas, strato Antonius, 25, 
Antverpeno, Bélgica. 

-Hemos recibido un atento saludo de la Virina Esperanta Parolado, sociedad 
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constituída por las señoras y señoritas de Santiago de Chile, que cuenta ya con ocho 
grupos en diversas poblaciones de Chile. 

-La Belga Sonorilo ya no es el órgano oficial de la Belga Ligo Espérantista, 
cuya junta directiva también ha variado, .constituyéndose nuevamente con personas 
fieles al Esperanto de Zamenhof. · 

Verkoj aceteblaj 
ce la redakcio de LA SUNO HISPANA 

La Kuracisto per bato;, komedio triakta de L. F. Moratín, tradukita de V. Ingla-
da,_:Prezo: 0'50 frankoj. 

La Yeso de Knabinoj, triakta komedio de L. F. Moratín, tradukita de N. l\laclean. 
Prezo: 0'50 frankoj. 

Yerba amuzafo, conjugación completa de un verbo en un discursito, de Esperan-
tisto I0.072.--Precio: o' IO frankoj. 

Cent dektri hnmorajoj de Esperantisto I0.072.-Prezo: 0'40 frankoj. 
Pravo de Esperanta nomigado de Persona} nomoj, de Esperantisto 10.072.-

Prezo: 0'75 frankoj. 
Edzigo malarangita, originale verkita de Vicente Inglada.-Prezo: 0·50 frankoj. 
Prozo kaj verso}, originale verkita de Vicente Inglada.-Prezo: 2 frankoj. 
Portreto; de D,ro Zamenhof sur fotografa postkarto.--Prezo: 0'30 frankoj.-Laú 

pli granda formato sur kartono: r'25 frankoj. 

Sciigoj 
EL HISPANUJO DE ESPAÑA 

La Grupo Esperantista de Barcelona El Grupo Esperantista de Barcelona 
titolita «Tero kaj Libereco» jus elektis titulado «Tierra y Libertad:o ha elegido 
la jenan komitaton. la siguiente junta: 

Presidente nato: D. Alejandro Lerroux,-Presidente honorario. Dr. L. L. Za-
menhof.-Presidente efectivo: D. Mauricio Ferrer.-Secretario: D. Juan Sastre (Pasa-
je de Modolell, II, Gracia, Barcelona).-Visecretario: D. Manuel Ejarque.-Tesore-
ro: D. Federico Bendranas.-Contador: D. Juan Miralles.-Vocales: Sres. Sabaté, 
Aguilar y Canudas. 

Oni fondis grupon en Baracaldo (San I Se ha fundado un grupo en Baracaldo 
Juan, letra A, «Café Iris,) kun la jena (San Juan, letra A, «Café Iris») con la si-
komitato: guiente junta: 

Presidente: D. Mauricio Romera.-Vicepresidente: D. Luis Aránaga.-Secretario: 
D. Jesús Lores.-Tesorero: D. Luis Esteban.-Vocales: D. Esteban Arejula, D. Eu-
genio Lunate y D. Pedro Arias, 
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Nia senlaca propagandista S.ro José 
Garzon Ruiz estas nomita profesoro de 
Esperanto en la Escuela Superior de Ar-
tes Industriales, Industrias y Bellas Ar-
tes, de Cádiz. Ni !in gratulas sincere por 
tiel meritita elekto. La kurso estas mal-
fermita la 1.an de Oktobro. 

La duonmonata multeldona revuo 
Madrida La Industria, kies direktoro 
estas nia nova samideano S.ro Emilio Zu-
rano, kaj estas eldonata de la grava firmo 
«Matías López» presigas de tri monatoj 
en ciu numero propagandan artikolon pri 
nia afero. l\1eritas grandajn laüdojn la 
firmo, kiu scias tiel lerte, kiel sindone, 
unuigi sian profiton al la profito de la 
komerco kaj de la homaro. 

Ciencia é Industria daürigas la pu-
blikigon de la lernolibro de S.ro Garzón 
titolita: o:Prontuario de Esperanto». An-
kaü en La Gaceta del Norte (Bilbao), El 
.Noticiero Bilbaíno, Bl Deber Social (Va-
lencia) y El Correo de Guipúzcoa (San 
Sebastián) oni legis bonajn propagandajn 
artikolojn. 

Ni ricevis sciigojg el preskaü ciuj his-
panaj grupoj anoncante la malfermon de 
la vintraj kursoj. Bonan sukceson! 

. La sidcjo de la Valencia Grupo estas 
de nun strato Paz, 2, austataü Paz. 20. 

Nuestro incansable propagandista don 
José Garzón Ruiz ha sido nombrado pro-
fesor de Esperanto en la Escuela Supe-
rior de Artes Industriales, Industrias y 
Bellas Artes, de Cádiz. Le felicitamos 
sinceramente por tan merecida elección. 
El curso ha sido abierto el r.0 de Octubre. 

La revista quincenal madrileña de 
gran tirada La Industria, cuyo director 
es nuestro correligionario D. Emilio Zu-
rano, y que publica la importante casa 
«Matías López», inserta desde hace tres 
meses en todos los números un artículo 
de propaganda á favor de nuestra causa. 
Merece grandes alabanzas la casa que 
sabe, tan hábil como desprendidamente, 
unificar su provecho con el provecho del 
comercio y de la humanidad. 

Ciencia é industria continúa la publi-
cación del manual del Sr. Garzón, titula-
do «Prontuario de Esperanto». También 
en La Gaceta del Norte (Bilbao), El No-
ticiero Bilbaíno, El Deber Social (Valen-
cia) y El Correo de Guipúzcoa (San Se-
bastián) se han leído buenos artículos de 
propaganda. 

Hemos recibido noticias de casi todos 
los grupos españoles anunciando la aper-
tura de los cursos de invierno. ¡Buen 
éxito. 

El Grupo de Valencia reside desde 
ahora en la calle de la Paz, 2, en vez de 
Paz, 20. 

Bibliografio 
Sub la nego, taglibro de juna loganto de la Jura montaro, de J. J. Porchat. Verko 

kronita de la Franca Akademio; e~perantigita de J. Borel.-Prezo: r marko, ce Espe-
ranto Verlag Moller kaj Borel, Berlin, Alemania. 

¿Latín ó Esperanto? Conferencia de Ramón Limones, dedicada al Ministro de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes de México.-Precio: 25 ccntavos.-Imprenta Interna-
cional, r.ª Aduana Vieja, 4, México. 

Tri unuaktaj komedioJ de A. v. Kotzebuc, T. Williams kaj 1\1. Hankel, luditaj 
dum la 4.ª internada Kongreso en Dresden.-Prezo: 0'75 markoj, ce Esperanto 
Verlag Moller kaj Borel, Berlín, Alemania. 
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¿Quiere usted aprender esperantor Manual de la conversación esperanta, por el 
Dr. D. J. Bremón Masgráu, según el método Willemanns,-F. Granada y e.a, edito-
res, 344, Diputación, Barcelona. 

Veráajjajrero;; kolekto da versajoj de Romano Frenkel.-Prezo: 1 franko, ce 
Esperantista Presejo de A. J. Witteryck, Brugo, Bélgica. 

Internaciismo kaj Pacifismo de J. Dnroux, tradukita de Ary-Bourg.-Prezo 0'25 
frankoj ce Presejo S. Martino, Sainte Radegonde (l. et L.), Francia. ' 

Kopenhago, ilustrita gvidlibro eldonita de Centra Dana Esperantista Liao kaj 
verkita de Kaj Ben<lix. º 

Bibliographie de l'Esperanto et c!assiftcation decima!e universelle.-Edition 
franc;;aise,-Prix: 0'50 frankoj ce Esperantista Centra Oficejo, 51, rue de Clichy, 
Paris. 

Esperanto tor tlze English, grammar, exercises, correspondence, conversations, 
vocabular_v, by A. Franks.-Price: 6 d. net.-Milner &. Co., Std., 15", Paternoster 
Row, London. 

The Pictorial Esperan¡o Coztrse, an easy conversational method for young and 
old.-The British ERperanto Association, 133-136 High Holborn. London W. C.-
Price: one shilling. 

Esperanto, lecciones graduadas y ejercicios progresivos por Ramón Limones.-
f mprenta Internacional.-1 .ª Aduana Vieja, 4, México. 

Popola .frazlibro en 30 Jecionoj gramatike kaj sence lai'ígradaj de R. Deshays. -
Prezo: 0'60 frankoj, ce Librairie de !'Esperanto, r 5, rue :\'lontmartre, París. 

Kanto de triumfanta amo, de Ivan Turgenev el rusa lingvo tradukita de O.ro An-
dreo Fiser.-Prezo: 0'60 frankoj, ce la Librairie de !'Esperanto, Paris. 

Rusa Slosilo lau cefeca sistemo.-Prezo: 2 kopejkoj, ce S.r 0 t. Saharov, 28, Ters-
kaja ul. Moscou, Rusujo aií ce Internacia Propagandejo Esperantista, Merton Abbey, 
London, S. W., Inglaterra. 

Kio povas okazi, Sf oni donacas surprize, de Fritz Reuter, tradukita el la subger-
mana dialekto de E. Cefec.-Dua Eldono.-Prezo: 0'60 frankoj, ce Internada Propa-
gandejo Esperantista, London. 

Slovakoj kaj M.agiaroj, kelkaj vortoj pri slovaka sufcrado en Hungario de Hynek 
Bouska.~Prezo: 0'50 kronoj ce Vadav Riegel en Praha, Bohemia. 

La Yugo de Oziris, de Henryk Sienkiewicz esperantigis A. Grabowski. -Prezo: 
50 centimoj ce la administracio de Pola Esperantisto, en Varsovia. 

Protesilas kaj Laodamia, tragedio de Stanislaw Wyspianski; el pola lingvo espe-
rantigis D.ro Leona Zamenhof.-Prezo: 50 spesdekoj ce la administrado de Pola Es-
perantisto, en Varsovia. 

Cifera muziko, per esperanto de E. Robert.---Prezo: IO centimoj, acetebla ce la 
autora 5, rue Ravignan, ce la eldonisto 26, rue Antoinette ai'í ce la Librairie de 
!'Esperanto, 15, rue Montmartre, Paris. 

Jnternacia legolibro, unua parto eldonila de Emil 3tark kaj Fr. Rockmann.-
Prezo: bindita r'70, brosurita 1'20 markoj ce S.ro Stark, Kaiser Friedrichstr. r ai'í ce 
S.r 0 Rockmann, Buckanerstr. 14, Magdeburg, Alemania. 

Internacia helpa monsistemo, de P. Corret.-Prezo: o'rn frankoj, ce Presa Espe-
rantista Societo, 3 3, rue Lacépéde, París. 

Zamenhofaj vortoj netroveblaj en la Universala Vortaro, tiritaj el Ekzercaro, 
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Hamleto, .fundamenta Arestomatio, la Revizoro kaj la Rabistoj kun citaioj; verko el 
la Esperantista Dokumentaro, sekcio B, Lingva Komitato.-Prezo: 1 franko, ce 
Esperantista Centra Oficejo, 51, rue de Clichy, Paris. 

l:Tmploi en bíbliographie de ia langue international auxiliaire Fspc:ranto.-Prezo 
nemontrita, ce Bureau Bibliographique de Paris, 44, rue de Rennes, París, 

Holanda Slosilo Jau cefeca sistemo,-Prezo: 2 1/ 2 centimoj, ce Holanda Esperanta 
Oficejo, Singel, 386, Amsterdam. 

Guida Esperanto de la Croce-Rossa kaj Esperanto-Führer fiir das Rote Krettz 
itala kaj germana eldonoj tradukitaj el la originalo franca de Lieütenanto Bayol.-
Prezo: 5 centimoj ee Hachette kaj K. 0 , 79, boulevard St.-Germain, Paris. 

Sveda Kantaro kun melodioj, kolektita de G. Lofvenmark.-Prezo: I franko, ce 
la administracio de Esperantisten, Surbrennsg., 3 7, Stockholm, Suecia. 

Skotlanda Pejzago, vidaJoj karaktcrizaj.-Prezo: 25 spesdekoj, ce Higgie &. Co·, 
Rothesay, Scotland. 

Praha ilustrita gvidlibro por turistoj; zedaktita de Bohema Unio Esperanti§ta kaj 
E_sperantista Klubo en Praha.-Prezo: 25 spesdekoj ée la administracio de Casopis 
Cesk)lclt Esperantistu. 

Rememoro de Burgos (Hispanujo ), ilustrita gvidlibreto, akirebla ée la Centro Es-
perantista, San Juan, 48-50 1 Burgos, Hispanujo. 

:farlibro de ltalaj Esperantistoj.-Prezo: 30 spesdekoj, ée la administracio de 
Roma hsperantisto, 198, Via Babuino, Roma. 

La Reglando de l'Roso1 de Arséne Houssaye, esperantigita de Paul Champion.-
Prezo: 50 centimoj ée Presa Esperantista Societo, 33, rue Lacépéde, Paris. 

Trafendita Tztro originala versajo de Théophilc Cart.-Prezo: 25 centimoj ce 
Presa Esperantista Societo, 33, rue Lacépede, París. 

Tra la landoj, albumo da dek postka1toj kun kromfolioj pri diverslandaj vidin-
daJoj kun priskribo, de Cécile Royer.-Prezo: I franko, ée Presa Esperantista 
Societo. 

Higieno kaj morato, studo dedicita al la junularo de D.ro Paul Good, el franca 
lingvo tradukis Albert Herreman.-Prezo: 0'75 frankoj ce Presa Esperantista Socicto. 

La kialo de la vivo.-Prezo nemontrita, ce Presa Esperantista Societo. 
Grand Dictionnaire .francais-l! speranto.-J us a peris la naüa kajero.--Prezo de 

la tuta verko: 28 frankoj, ce Presa Esperantista Societo. 
Vade- ll1ecum de l'Esperantiste, esperanta radikaro et clef franc,;aise du radikaro, 

précédé de notes sur !'Esperanto et d'un résumé de grammaire.-Prezo: 1'25 frankoj. 
ée Presa Esperantista Societo. 

Katalogo de la Biblioteko de S.r 0 Georg Davidov.-Prezo: 50 spesdekoj ce la 
aütoro, Saratov, Ruslando. 

Aladin aula núrútda lanzpo el la «l\lil kaj unu noktoj», tradukita de Major-
General Georg e Cox.-Prczo: 25 spesdekoi, ce British Esperanto Associotion, 133-136, 
High Holborn, W. C. London. 

An Hoztr O/ Esperanto a lecturc in dialogue form by Tb. Cart, adapted from the 
french by J. B. and M. Cox. -Price six pence; Presa Esperantista Societo. 

/<raúlino :fulie, naturalista tragedio de August Strindberg tradukita el sveda 
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lingvo de Paul Nylén kaj S. E. Krikortz.-Prezo nemontrita.-Aeetebla ee K. W. 
Appelbergs Boktryckeri, Uppsaia, Svedujo. 

Pario, unu akto, de August Strindberg, el sveda lingvo tradukis Birjer Strom.-
Prezo nemontrita.-Acetebla ce K. W. Appelbergs Boktryckeri, Uppsala, Svedujo. 

La Patrino, dramo en kvar aktoj de Santiago Rusiñol, tradukita de Alfonso Sa-
badell, Prezidanto de la Grupo de Barcelona.-Prezo: 2 pesetoj, ee Feliu kaj Su-
sanna, 36, Ronda de San Pedro, Barcelona, España. 

lntercompréhension dans les jormations et établissements sanitaires en temps de 
gzeerre.-Prezo: 50 centimoj, ee Hachette kaj K.º, 79, Boulevard St. Germain, Paris. 

Esperantista Poskalendaro r909.-Esperanto Verlag Moller &. Borel, Berlin s. 
Prinzenstrasse 95.--Prezo, lukse bindita, 0'40 Sm. 

Tiu ei prak,tika verketo jam per sia unua eldono por la jaro 1908-a akiris mul-
tajn amikojn. Car unuflanke gi estas tre oportune arangita notlibro kun dataro uzebla 
por ambai:i kalendaraj stiloj, aliflanke gi enhavas multe da materialo interesa kaj 
utila por ciu Esperantisto. Precipe la detala listo da esperantistaj adresoj (konsuloj, 
grupoj, hoteloj k. t. p.) estas tre grava por eiuspecaj esperantistaj interrilatoj. 

La nova eldono por la jaro 1909-a, aperonta komence de decembro, estas denove 
zorge redaktita. La adresa listo estas korektita kaj plenigita laü la nuna stato, kaj 
novaj, interesaj artikoloj estas enmetitaj. Ni do estas certaj, ke la Esperantistoj ree 
volonte acetos kaj uzos la belelan libron, precipe car la prezo estas sufiee malalta. 

La suprecitita eldonejo sendas senpage lai:i postulo la detalan prospekton kaj 
tarifon pri anoncoj kaj petas, mendi la anoncojn nepre antai:i la 14-a de novembro. 

Esperantistaj Gazetoj 
l. Nacia Propagando 

FRANCUJO: L' Etoile Espérantiste, monata gazeto, 16 pagoj (25 x 32), en Espe-
ranto kaj franca lingvo. Jara abono: en Francujo, 1,25 fr.; ekster Francujo 2 fr. 
(0,80 sm.). Administracio: «L' Etoile Esperantiste, 3, rue Sophie-Germain, Paris.» 

FRANCUJO: Paris Esperanto, monata bulteno de la Pariza Grupo Espetista,ran 
12 pagoj (13,5 X 21) en Esperanto kaj franca Jingvo. Jara abono: 1,50 fr. (660 sm.). 
Administracio: V. «Chaussegros, 3, place Jussieu, París». 

GRANDA-BRITUJO: The British Esperantist, monata organo de la Brita Espe-
rantista Asocio, 20 pagoj (18 >< 25), en Esperanto kaj angla lingvo. Jara abono: 3 si-
ling. (4 fr.; 1,50 sm.). Administracio: «S-ro Sekretario de la B. E. A., 133-136 High 
Holborn, London, W. C. 

GERMANUJO: Germana Esperantista, monata organo de la Germana Esperantis-
ta Societo, r2, pagoj (18 x 24), en Esperanto kaj germana lingvo. J;ira ab0no: 3 mark. 
(4 fr.; 1,50 sm.). Administrado: «Esperanto Verlaj Moller & Borel, 95, Prinzenstras-
se, Berltn». 

HISPANUJO: Stelo Katalzma, monata revuo pri scienco, arto kaj Esperanta mo-
vado, 19 pagoj (19-28) en Esperanto, kataluna kaj hispana linjvoj. Jara abono: His-
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panujo 2'50 fr. (1 sm.); ekster Hispanujo 3 fr. (1.20 sm.). Administracio: «Rambla 
S. Isidoro, Igualado, Barcelona,,. 

HISPANUJO: Iutmonda Espero, ciumonata revuo, organo de la Kataluna Espe-
rantistaro, 16, pagoj (17-25) en Esperanto kaj kataluna lingvo. Jara abono 3 fr. (1,20 
sm.). Administracio: «Paradis, 12, pral., Barcelona. 

POLUJO: Pala Esperantista, monata organo de polaj esperantistaj societoj, 16 
pagoj (:.0-28) en Esperanto kaj pota lingvo. Jara abono: 5 fr. (2 sm.) Administracio. 
«Hoza 40, m. 8, Varsovia». 

SVISUJO: Svisa Espero, monata organo de la Svisa Esperanta Societo, 12 pagoj 
{14 x 22) nur en Esperanto. Jara abono: 2,50 fr. (1 sm.) Administracio: «S-ro Th. Re-
nard, 6, Vieux-Collegc, Geneve». 

FINLANDO; Finna Esperantista,· monata organo de la Esperanto Asocio de 
Finlando, 12 pagoj (18X24), nur en Esperanto. Jar abono. 1,20 sm. Administrado: 
«Ilarejo Esperantista, Kopman str. 11, Helsinki (Helsingjors)». 

BOHEMUJO: éasopis Cesk;lch Esperantistu monata organo de la Bohemaj Espe-
rantistoj, 16 pagoj (13X20), en Esperanto kaj bohema lingvo. ].ara abopo: 3,75 fr. 
(1,50 sm.) por fremdlando; 3 K. por Aústrio. Administracio: «Casopis Ceskych Es-
perantistü. Praha». 

UNUlGITAJ STATOJ: The American Esperanto J'ournal, monata organo de la 
Amerika Esperantista Asocio, 20 pagoj (I8X25), en Esperanto kaj angla lingvo. Jara 
abono: I dolar. (5 fr.; 2 sm). Administrado: «The American Esperanto Journal, Bou-
levard Station, Bastan, Mass » 

UNUIGITAJ STATOJ: Amerika Esperantista, monata gaceto, 16 pagoj (13X23), 
en Esperanto kaj anglo lingvo. Jara abono: I dolar: (5 fr.; 2 sm.). Administracio: 
«Amerika Esperantisto, 1239, Michigan Avenue, Chicago». 

PERUO, Antauen Esperantistoj!!, monata argano de la Perna Esperanta Societo, 
12 pagoj (r7X25), en Esperanto kaj hispana lingvo. Jara abono: 3 fr.; (r,20 sm.). Ad-
ministrado: «O-ro Federico Villarreal, Apartado 927, Lima». 

BRAZILUJO: Brazila Revuo Esperantista, monata organo de la Brazilaj Esperan-
tistoj, 32 pagoj (15X23) en Esperanto kaj portugala lingvo. Jara abono: 6 fr. (2'40 
sm.). Administracio: «Brazila Revuo Esperantista, Rua da Assembléa, 46, Ria de 
Yaneiro•. 

CILUJO: La Du Steloj, monata organo de la Cila Esperantista Asocio, 28 pagoj 
{17x26), en Esperanto kaj hispana lingvo. Jara abono: S fr. (2 sem.). Administracio: 
«Las dos Estrellas, calle de la Catedral, 1437, Casilla 727, Santiago de Chile». 

JAPANUJO: J'apana Esperantista, monata organo de la Japana Esperantista Aso-
cio, 20 pagoj (19,5X26), en Esperanto kaj japana lingvo. Jara abono: 1,60 jen (4 fr. 
1,60 sm.). Administracio: «Japana Esperantista Asocio Jurakco, Kijimacik, Tokio». 

FILIPINA} INSULOJ: Filipina Esperantista, monata organo de la Filipina Espe-
ranta Asocio, 32 pagoj (17,5X26) en Esperanto angla kaj hispana lingvoj. Jara abo-
no: 2 P. (5 fr., 2 sm.). Administracio: «Philippines Esperanto Association, P. O. Box 
3 26, 111 anila. 

ll. Generala Propagando kaj Literaturo 

Lingvo lnternacia; monata centra organo de la Esperantistoj, nur en Esperanto. 
48 pagoj (13 X 20), kun 16 paga literatura aldono.-Jara abono: 7,50 fr. (3 sm.) Ad-
ministracio: «Presa Esperantista Societo, 33, rue Lacépede, Paris. 



LA SUNG HISPANA 

:luna Esperantisto, monata gazeto por junuloj, instruistoj kaj Esperanto- lernan-
toj, 8 pagoj (18 X 22), nur en Esperanto. Jara abono: 2,50 fr. (J sm.). Administracio: 
cPresa Esperantista Societo, 33, rue Lacépede, Paris. 

La Revuo, monata literatura gazeto kun la konstanta kunlaborado de D-ro Za-
menhof, 48 pagoj (16-24), nur en Esperanto. Jara abono: Francujo 6 fr. (2,40 sm ); 
ekster Grancujo 7 fr (2,80 sm.). Administracio: «Hachette & K'°, 79, Bd. St-Germain 
París. 

Tra la ll1ondo, monata tutmonda revuo kun multaj ilustrajoj (22-28), nur en Es-
peranto. Jara abono: 8 fr. (3,20 sm.). Administracio: «Gazeto Tra la Mondo, 15, Bd. 
des deux Gares, l/1endon (S.-et-O.) France. 

111. Specialaj Gazetoj 
Esperanto, duonmonata internacia gazeto, organo de la Esperantistaj Konsulejoj 

kaj Oficejoj, 4 pagoj (45 X 50), en Esperanto kaj diversaj naciaj lingvoj. Jara abono: 
3 fr. (r ,20 sm.). Helpabono: 10 fr. (4 sm.). Administrado: «S-ro H. Hodler, 8, rue 
Bovy-Lysberg, Genéve». 

lnternacia Scienca Revuo, oficiala monata organo de la Internacia Scienca Ofice-
jo Esperantista, 32 pagoj (17 X 26), nur en Esperanto. Jara abono: 7 fr. (2,75 sm.). 
Administracio: «Internada Scienca Oficejo, 8, rue Bovy Lysberg, Genéve», 

Espero Katolika, monata revuo por katolikoj, 32 pagoj (14 X 22), nur en Espe-
ranto. Jara abono: Francujo 4 fr. (r,60 sm.); ekster Francujo 5 fr. (2 sm.). Adminis-
trado: «Pastro Em. Peltier. Sainte-Radegonde (Indre-et-Loire) France. 

Espero Pacijista,monata organo de la Societo «Pacifisto», (13 X 21), nur en 
Esperanto. Jara abono; 5 fr. (2 sm.). Administracio: «S-ro G. Moch, 26, rue de 
Chartres. Neuil!y (Seine) France. 

lnternacia Socia Revuo, monata socia gazeto,. 16 pagoj (22 X 27), nur en Espe-
ranto. Jara abono: 6 fr. (2,40 sm.). Administracio: cS-ro R. Lois, 45, ruede Sainton• 
ge, Paris». 

Esperanta Ligilo, monata revuo presita en relief-punktoj Braille por Blinduloj, 
28 pagoj (14 X 23), mu en Esperanto. Jara abono: 3 fr. (1,20 sm.). Administracio: 
«S-ro Th. Cart, 12, rue Soufflot, Paris. 

Al nia kara kolego << f spera ntistf n » 
Esperantisten, nia sveda kolego, enhavis en sia Augusta numero la jenajn vcrtojn: 

la hispano} sajnas esti nacio, kiu malbone komprenas Esperanton, tion pruvas ilia 
sti!o terierega. Ni ne dubas, ke Esperantisten akiris tiun konvinkon leginte multegon 
da t~rurstilaj verkoj de hispanaj esperantistoj; sed kiaj estis tiuj verkoj? 
, Cu ili estis leteroj, tute priva~aj verkoj, redaktitaj de novevar_!)itaj esperantistoj? 
Cu Ieteroj subskribitaj de fam,,ekonataj hispanaj esperantistoj? Cu presitaj verkoj 
traduke aü originare naskitaj? Cu estas stilo terurega, tiu de la hispanaj gazetojr 
Jen g.ubo, kiun <levas malaperigi nia terurigita kolego; ni atendu gían respondon. 

Gis nun neniu esprimis tian opinion pri la hispanoj; en la internaciaj kongresoj, 
niaj sampatrujanoj Pastro Guinart; Codorniu, Ayza, Perogordo, Esteban kaj ceteraj, 
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estis facile komprenataj; en la unua literatura konkurso de La Revuo atingis la duan 
premion nia samlandano Vicente Inglada. 

Sed tre kredeble, sajnas terura al Esperantisten nia stilo, la stilo de La Suno 
Hispana. Tiaokaze gi estas tute prava, kaj ni estas konvinkitaj, ke el ciuj esperantis-
toj ni estas la plej malbonaj. Tia! ni ciutage atente tralegas ciujn gazetoj n kaj ver-
kojn esperantistajn celante iom bonigi nian stilon. Ni estus tre dankélj al samideano, 
kiu montrus al ni niajn erarojn aü frazojn rnalfacile kornpreneblajn. 

a .r, * 
Sed nun premas nin alía dubo. Cu la stilo de la hispanoj estas vere ~erura aií gi 

nur sajnas tia al Esperantisttn? 

ANONCOJ 

Pablo Linares, H.t 0 S. Basilio, Córdoba (España), petas eiujn esperantistojn, kiu} 
havas konatulojn aií kian ajn influon en Córdoba aií gia provinco, ke ili bonvolu 
rilatigi kun Ji, per la celo de esperantista propagando. 

S.ro Jaroslav Tarosek, oficisto ( Vsetín, Moravio, Aüstrujo) deziras intersangi 
postkartojn ilustritajn kun hispanaj geesperantistoj. 

i l 
TRA LA FILATELIO ' 

Monata organo de ciuj kolektistoj de postmarkoj kaj postkartoj ¡ 
Enhavas literaturan pagon, distrajojn, k. t. p. ; 
Ce S.ro Fize au Pastissou, Beziers, France. ; 
Jare 2'50 frankoj (1 Srn.).-En Francujo kaj francaj kolonioj 2 frankoj ; ~~o:8:S:)~~--~~~-~~~-~---~---~t 

S.ro Moussier André (21 jara), Route d'Avignon, kaj S.r0 Paul Huline (20 jara), 
Cours Rornestang 30, Vienne, Isére, France, intencas iri al la venonta kongreso kaj 
deziras korespondadi kun samagaj hispanaj gesamideanoj el Barcelono aü eirkaüajoj. 
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¡¡ Todo el mundo puede ya aprender el Esperanto!! por medio de la obra que 
acaba de publicarse titulada 

EL IDIOMA INTERNACIONAL AUXILIAR ESPERANTO 
AL ALCANCE DE TODOS 

POR 

Fettnando Solett Valls 
Oficial de Telégrafos, Presidente del Grupo Esperantista de Enguera 

140 páginas de texto.--Precio: 1'50 pesetas. 
De venta en las principales librerías y en casa del autor, Enguera (Valencia). 

INTERNACIA ASOCIO DE INSTRUISTOJ (l. A. I).-Dum la kvara kongreso 
de esper. en Dresdeno 1908 estis fondita definitive la l. A. I., post aproboA de la 
regulara, kiun ellaboris la prepara komitato S.0 i Maréchal, Frenkel, Durieux, Cejka. 
La elektita estraro: O.ro E. Boirac, rektoro de la Universitato en Dijon (Francujo), 
honora prezidanto; Th, Cart, pro!. de la Universitato en París, prezidanto; frl. de 
Chalnet (Nederlando), prof. F. Maréchal (Anglujo), R. Frenkel, inspektoro de gimna-
zio (~iberio), vicprezidantoj; F. Durieux, direktoro de lernejo (Francujo), sekretario; 
Th. Cejka, instruisto, kasisto (Bystrice-Hostyn, Moravio, Austrio-ricevas kotizajojn). 
Dum la kongreso okazis 3 kunsidoj (ce estis gis 200 personoj). En oktobro 1909 
eliros la 1.ª N.0 de la clnternacia Revuo Pedagogia», oficiala organo de la I. A. l., 
kiu enhavos krom specialistaj artikoloj kaj raportoj pro la kunvenoj de instruistoj en 
Oresden ankaií la regularon de la l. A. I. La Revuo estos redaktata (nur en Espe-
ranto) d,e konstanta kunlaborantaro, konsistanta el diversnaciaj instruistoj kaj peda-
gogoj. Ciu membro, paginta la kotizajon I Sm. (por I jaro) ricevados la Revuon 
senpqge. Por nemembroj jara abono de 1'50 Sm. Redakcio kaj Administrado ce 
Th. Cejka, Bystrice-Hostyn, Moravio, Austria. 

LA PATRINO 
Kvarakta dramo de Santiago Rusiñol.-Tradukita de 

A. Sabadell 
Prezo: 2 frankoj 

KIU VOLAS EDZINIGI?-Sinjoro Eduardo S. Cropper (Yellowstone Parko, 
YÍ'yoming, Ameriko) estas nun servante sian patrujon en la amerika armeo, kaj Ji 
pensas veni en Hispanujon post sia militservado por edzigi kun hispanino kaj fondi 
ce ni sian hejmon. Tial Ji dezirus korcspondi kun hispanaj esperantistinoj (hispane aü 
esperante ). Li estas alta, nigraj haroj kaj okuloj, kaj pezas 165 funtoj. 

Tipografía Moderna, á cargo de I\-liguel Gimeno, Avellanas, u-Valencia. 
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SUNC) HISPANA 
Di relitoro-1'\d mi n islranto * Di rector-Ad ministrador 

C,RILO AMORÓS, 28--VALIE:'{CIA 

La Redakcio korektos la manusl<riptojn laiíbezone, kaj la nepresitajn gi ne resendos 

E~IIA\'O: Parte oticial. .-\vi:;os -Xia I-::ongre:-;o,-La K\·ina en l~sono; ah·oko al Kongres,rntoj'-La perse-
kutanto.-~Por que'. no lecn:--Bibliografio.-Sccción µJ;,m;,tical.- Sciigoj,-l)e todas parks.--E:,ptr.,nti-,taj l ;azetoj, 
-Anoncoj. 

P.A.Ft.TE C>F'ICJ:.AL 

AVISO 
Se recuerda á todos los señores socios de la Sociedad Española para la prupagación 

del Esperanto, que deben remitir á esta Secretaría las cuotas correspondientes al año 
próximo venidero, antes del 3 r de Diciembre, para tener derecho él emitir su voto 
en la elección de Junta Directiva para el ano I<)O<). 

El Secretario, 

RAFAEL Dc,os. 

En el número de Enero se publicad un babnce general de ingresos ~-gastos por 
meses, correspondiente á todo el año I<)OS, y el número de socios que actualmente 
pertenecen á la Sociedad Española para la prop<1ganda del Esperanto. 

Sin abandonar su fin primordial, que el título mismo indica, esta Sociedad cree 
llegado el momento de derivar por un camino más útil y práctico, favoreciendo, en 
cuanto sus escasos recursos lo permitan, el estudio y conocimiento perfect() del idio-
ma de Zamenhof. Tiene en estudio la organización de un Comité óJunta de examen, 
que expedirá títulos que acrediten el conocimiento del Esperanto; pero éste es un 
asunto muy complejo y es preciso madurar detenidamente la forma de dar \·ida á 
esta aspiración sentida, desde hace tiempo, por todos los esperantistas espaüoles. 
El medio mejor sería formar un organismo por personas que, aunque elegidas 
por la Sociedad Española, obraran con cierta independencia y autonomí:t; aprobar un 
reglamento que fijara sus atribuciones y modo de funcionar, y, con objeto ele que 
desde un principio tuviese vida próspera y pujante, reservarle los ingresos que ella 
misma obtenga por la venta de reglamentos, programas y derechos de examen, en 
los que esté incluído el coste del título; cuando los recursos obtenidos fuesen sufi-
cientes, podría organizar concursos distribuyendo premios en metálico y costeando 
la publicación de las obras premiadas. Ligar su vida ecoPómica á la de la Socie-
dad Españ0la sería matar en flor tan hermosa idec1; pero es preciso, para evitnr esto, 
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facilitar los recursos necesarios para su creación sin mermar los fondos de la Socie-
dad Española; para imprimir los reglamentos, programas, circulares y títulos, hará 
falta dinero, y tal vez acudamos á una suscripción, con cuota voluntaria, solicitando 
el auxilio pecuniario de todos los esperantistas españoles. Pero, en fin, esto es sólo 
anticipar ideas que pronto expondremos con todo detalle y detención. 

Por lo pronto, y para empezar á dar cumplimiento á los deseos que animan á la 
Junta Directiva, á todos los esperantistas que abonen la cuota correspondiente al 
año 1909, se les regalará un ejemplar de la obra original de D. Vicente Inglada, 
Edzigo nzalazangita. 

Nia Kongreso 
En nia antaua numero ni sciigis al niaj legantoj la daton de la Barcelona Kongreso; 

tiu dato estis akceptata nur provizore, timante ke iaj neatenditaj kauzoj sangos la 
dezirojn de la organizantoj. Kaj tiel okazis; agante Jau la dezido de la Dresdena 
Kongreso, ni devas organizi la kvinan en Ameriko kaj la sesan en Barcelono; sed 
inter la ferma dato de la unua kaj la rnalferma de la dua <levas esti tempo sufiea por 
reveni de Ameriko en Hispanujon; tia! la esperantistoj, kiuj havas sufiee da mono 
por fari tiun vojagon de la nova al la maln01Ja mondo, ankau havos sufiée da tempo 
por gin efektivigi. Cetere, prokrastante, kvankam nur kelkaj tagoj, nia kongreso, 
ni povos gin festi, kiam la sezono estos pli doléa, kaj estos pli agrable al niaj fremdaj 
gekongresontoj resti en Barcelona. 

La dato, kiu §aj nas pli bona estas de la 5.ª de Septembro gis la I2.ª, kaj tiu estas 
akceptata de nun. 

*** 
Eble surprizis iun !a decido organizi du Kongresojn por 1909. Sed tio estas klare 

pravigebla. Nia juna apostolo Edmon Privat dum sia restado en Usono faris tre 
fruktohavan laboron; liaj paroladoj, liaj kursoj varbis al nia aforo grandan nombron 
da esperantistoj kaj la movado en Ameriko estas tiel eksterordinara, ke gi bezonas 
jam montri klare sian vivpotencon. Tia! la Usona Kongreso estas neforjetinda kaj 
neforjetebla bezono. 

Sed, en la nunaj cirkonstancoj, cu estus konvene pasigi du jarojn sen la granda 
helpo de Europa Kongreso, car en la Usona partoprenos nur malgranda nombro 
da eüropanoj? (vidu la amerikanojn éeestintajn en niaj antauaj kongresoj car ne 
multaj homoj povas pagi al si tiun longan vojagon); kaj kvankam la Usona Kongreso 
estos tiel sukcesplena, kiel ni deziras kaj esperas, cu gi resonos en la europaj, naciaj 
gazetaroj tiel longe, forte kaj agrable kiel Europa Kongreso? 

*** 
Eble, de la venonta monato la organiza komitato komencos Iabori laufake kaj 

dissendos cirkulerajn leterojn al eiuj esperantaj gazetoj. En gi oni detale pritraktos 
éiujn festojn organizatajn. 

Ni audis, ke la Grupo Valencia intencas festi postkongreson en la urbo de la 
fioroj kaj vizito al gia Regiona Ekspozicio, tiam okazonta. 

'1" * * 
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La Kvina en Usono; alvoko al Kongresontoj! 
La sciigo ke la Kvina okazos en Usono kaüzis grandan gojon ínter la éi-tieaj 

Esperantistoj kaj samtempe multe surprizis nin, Kvankam ni bone konas ke 
Chautauqua, la urbeto elektita por la kongreso, estas unu el la plej taügaj lokoj en 
la mondo por tiaj kunvenoj, ni apenaü esperis ricevi tian grandan honoran de la 
cüropaj esperantistoj, pro la granda interspaco inter la du kontinentoj, la kosto de la 
vojago kaj la tempo necesa por viziti Usonon. 

Tamen ni tre fieras pro la honorego kaj deziras certigi ke la Esperantistoj kiuj 
faros la viziton neniel bedaüros gin. 

Kompreneble éiuj Eüropanoj jam multon aií.dis pri la diversaj mirindajoj, naturaj 
kaj artefaritaj, videblaj en Ameriko, kaj amus ilin vidi, Al tiuj esperantistoj kiuj povos 
iamaniere arangi ceesti ce la Chautauqua kongreso, ni urge petas ke ili tion faru. Ne 
nur vi guos la plej interesan kongreson en la historio de esperantismo, en la plej fama 
kunvenloko de Ameriko, sed sin prezentos la okazo vidi la mondfamam akvofalon 
«Niagara», kaj la famajn «Thousand Islands>, (Mil insuloj) de la grandega rivero 
St, Lawrence, apud Chautauqua. Trovigas ankaü multaj aliaj belajoj, kicl la 
Yellewstone Nacía Parko, Grandega Kanjono de la Colorado, la Granda Sallago de 
Utah §tato, kaj multaj aliaj. Bedaürinde tiuj lastaj belajoj sin trovas tre malproksime 
unu de la alia kaj multe da mono estas necesa por ilin viziti. Se iuj decidas viziti la 
pacifi.kan marbordon,-kaj ni esperas ke multaj tiel decidos-ili vidos la plej interesan 
partan de Usono. Tie éi la klimato estas milda, la tero tre fruktodona, la logantoj tre 
gastamaj kaj ni havas la plej belajn montojn, lagojn, naturajn parkojn, mirindan 
golfegon (Puget Sound), ankaií la plej grandajn arbojn en la tuta mondo (Sequoia 
Gigantea de California stato, En Seattle tiun someron okazas granda ekspozicio, kiu 
sola indas la longan vojagon de Chautaqua. 

Ankoraií. estas tro frue multan diri pri la preparoj farotaj por la kongreso mem, 
sed la nove fondita Esperanta Asocio de Nordameriko jam komencis klopodi pri la 
arangoj, kaj car giaj estroj estas kapablaj kaj energiaj, neniu.povas dubi pri la sukceso 
de la afero. Cetere ni havas la povegan helpon de la granda Chautauqua Institncio, la 
plej grava organiza50 por la meminstruado en la tuta mondo; car tiu societego havas 
filiojn éieajn en Usono, kaj car giaj regulaj kursoj nun enhavas Esperanton, multegaj 
sendube komencas akiri la lingvon kiuj alíe kredeble neniam interesigus. 

La kongresejo ce Chautauqua perfekte taügas por la celo kaj facile akomodos la 
plej grandan aronda vizitantoj, sed car en aliaj jurnaloj baldaü trovigos plenaj sciigoj 
pri la bela urbeto, ne necesas tie ci priskribi gin. 

Ni estas felicaj konstati ke la novajo pri la venonta kongreso jam vekis multe da 
intereso éie en la !ando kaj Esperanto faros grandan antaüenpason en Usono dum la 
proksirnaj monatoj. 

CHARLES E. RANDALL. 

* * * 
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La persekutanto 
Tute tegita per la klasika hispana mantelo, eksirante per siaj bruegaj pasoj la 

noktan silenton, marsante rapide, kiel tiu forkuranta de dangero au deziranta alveni 
plej frue kiel eble en ian lokon, belkreska kavaliro, kies nomon mi ne devas skribi, 
trapasis la senhomajn stratojn de la cefurbo. La densa mallumeco nek timigis nek 
dubigis lin pri la sekvota vojo; la. rapidiranto kurage antaueniris kaj nur haltis 
momente en la stratkrucejoj dekstren kaj maldekstren rigardante, sajne pro timo 
al ia neatendata renkontigo. 

Kiam li preterpasis lanterneton pendantan antau ia sanktula figurajo, li kasis-
ankoraií pli sían vizagon. Oni dirus, ke Ji estis konspiranto kase iranta al la klubo aií 
eliranta el gi, kaj eble la opinio ne estus erara, car en la fino de tiu jarcento la 
duono de la madridaj logantoj konspiris kontraií la alia duono. 

N ur unu fojon Ji trovis barita la vojon. Noktaj muzikistoj ludantaj mandolinojn 
kaj gitarojn kantis amajn strofojn antaií krado, post kies kurtenoj eble sin kasas ia 
amatino. En alia loko kaj horo, mi vetas ke nia kavaliro ne timus la renkontigon, 
kvankam li estus devigata trabori la homan barilon per sía kuraga glavo kaj fini 
sange la aman serenadon,-kio estis tiam tre ofta, -sed prudente, kvankam 
malplezure, Ji elektis alian pli trankvilan straton. 
, Tio pasigis !in antaií antikva kaj senarta domego, super kies pardo staras stona 

blazonsildo kaj koincide, kiam Ji preterpasis gin, la pardo duone malfermita rapide 
fermigis kvazaií ia elironto ankaií dezirus ne esti vidata nek rimarkata. Al nia kavaliro 
sajnis aiídi murmuron de virinaj vocoj mallaiíte parolantaj kaj eble Ji pensis, ke 
vidate de neniu li tamen vidos, kiuj estas la surprizataj virinoj; tia! alveninte en 
malluman angulon Ji kasis sin . 

. Li ne atendis multe. Malferminte la pordon, unu post alia du virinoj eliris tra gi 
tre timeme; resonis la noktaj ehoj pro la brua pordfermo kaj la du elirintinoj, 
senatente ekmarsis kaj pasis preter la ka§ejo de la kavaliro. Ne malfacile, sed neeble 
estis diveni, kiujn tegis tiuj nigraj, longaj manteloj, car nur sub gia suba rando oni 
vidis movigi malgrandajn suetojn; sed ..... per la suetoj oni imagas la veston, kaj per 
la vesto oni imagas, se ne la personon almenaií gian rangon, kaj trafe la kavaliro 
pensis ke la suetoj subtenis altrangulinojn. Pli malproksimen flugis ankoraií lia 
fantazio, antaiívidante okulojn, grandajn kiel songitajn de poeto, nigrajn kiel senluna 
nokto kaj busojn faritajn de angelo por taügi kiel nesto de kisetoj. La allogo de 
nekonata aventuro trenis !in post la virinoj. 

Baldaií ili rimarkis la postiranton kaj silente rapidigis sian marson; ankaií ¡¡, 
plirapidigis la sian kaj kiam sukcesis alproksimigi, gentile dementante sian capelon 
kaj forgesante la timon esti vidata, li diris per amema sed vibra voco: 

-Mi proponas al la noktirantaj belulinoj mian brakon kaj miau glavon; vi ne 
povas sendangere iri ..... 

-Dankon, tutkoran dankon-diris argenta voco-plej bonan servon vi faros se 
vi lasos nin solaj. 

Sed li ne faras tion; Ji, kun nobla koro kaj de nobela sango ne forlasas du virinojn 
tic! riske elmetitajn al dangeroj de la nokto, kaj spite ilia deziro, Ji postsekvos la 
~uetojn gis la cielo, car nur en la cielo havas taiígan lokon beleco tic! carma kiel 
la ilia. Kiu scias cu ili bezonos defendanton por liberigi de kanajloj aií stelistoj kaj 
tiam bedaiíros la mankon de kuraga glavo? Por tio estas en la mondo kavaliroj 
kaj certe Ji ne preterlasos la okazon plenumi sian devon. 

La virinoj jam nenion respondis, sed la silento mem ekpikis ankoraü pli liar. 
scivolemon; Ji juris al si sekvi la aventuron gis la fino, kia ajn gi estos. 
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Kaj tiam komencigis vera persekutado tra la éefurbaj stratoj. La mantelulinoj 

éiam silente rapidis plej eble kaj faris mil éirkauirojn celante senigi sin de tiu 
akompananto, sed vane! Eltirante profiton el la mallumo kaj stratkrucigoj ili sukcesis 
vidi sin solaj dum mallongedaiíra momento, sed baldaü la bruaj pasoj ,!rnj la gaja 
p:1rolado de la kavaliro komprenigis ilin pri la senutileco de ilia pen0. Cio perdita! 
La afero jam estis vere éagrena, kaj eé ili estus preferintaj renkonli steliston ol tiun 
nekonatulon tiel serveman. Kion fari, Dio mia! 
· Sendube la plej altkreska el ili ekpensis solvon al tiu problemo: 

-Al Sankta l\fario!-si diris mallaüte. 
Kaj per novaj cirkaüiroj, ili al ve nis placon kaj malaperis tra la malfrrmitaj pordoj 

-de malgranda pregejo. Tiam la problemo estis por la kavaliro, kiu haltis ne scian te, 
seu Ji daürigos la persekutadon en tiu sank:ta loko aü éu ne estos pli dece atendí en 
la strato ilian eliron. 

Sed subite li rernemoris, ke la pregejo havas alian pordon turnitan al mallarga 
strato kaj tien li kuris tiel gustatempe, ke li ankoraü ekvidis ce la fino de la strateto 
la nigrajn mantelojn, kiuj de preskaü unu koro kuris antaü Ji. 

-Estas senutile, miaj belulinoj. Kiam mi estis ordenata Kavaliro, mi Juris zorgi 
!-:aj protekti gemalfortulojn kaj, kio estas pli malforta o! du virinoj irantaj noktomeze 
tra tiuj senhomaj stratoj? 

Tio jam estis nesuferebla kaj versajne ili riskis iri hejme1; la cirkaiíiroj por 
forigi de la persekutado sendube malprok:símigis ilin de la vera vojo, kaj iom ne 
tiel rapide sed kun la rezignacia sintenado de tíu devigata fari ion kontraúvole, ili 
sin direktis al la okcidenta parto de Madrido. La penso, ke la fino de la aventuro 
jam estas proksima, incitis ankoraü pli la persekutanton kaj lia koro forte batis en 
lia brusto. Sed, éu ili eliros el Madrido kaj eniros la kamparon? 

Ne; jen ili haltis, surprizante la kavaliron, antaü flanka pordeto de la rega 
palaco. Potenca Dio! La sama argenta voco, kiun li aüdis antaü unu horo, elsilabis 
signaldiron kaj la pordeto malfermigis rapidege. Jen la fino de la aventuro! Sed ne; 
li juris akompani ilin gis la randa de la mondo kaj en tiun randon ankoraü ili ne 
.alvenis. Kaj antaü ol la porr!eto fermigis jam li estis interne. 

La hispanrega palaco estas grandega. Li bone konis gin kaj komprenis ke tie la 
persekutado ankoraü estos pli malfacila ol en la stratoj. 

Tra la longaj koridoroj kaj mallumaj stuparoj la tri nigrevestitaj estajoj kuris 
per ciuj siaj fortoj. Tio ne daüris malmulte; unu el íli malfermis rapidege pordeton 
kaj enslosis sin; tío komprenigis la kavaliron ke Ji perdus la batalon se la alia agus 
same kaj tre avide li kuregis post si. 

Malsuprenirante mallargan stupareton, li sukcesis palpi sían mantelon, sed vidante 
sin tiel proksiman kaj pensante, ke eble, malgraií tio, li ne sukcesos malkovri sian 
sekreton, li elpensis frenezajon, pardonindan post du horoj da senfrukta persekutado. 

Li etendis la manon kaj pincis.,.,, la parton de sia korpo, kiun la suprenirado 
igis plej proksima al Ji, 

-Kavaliro, tio estas nesuferebla; for de tie ci vi povis agi laüvole, sed tie ci, krom 
la respekto, kiun la loko postulas, vi ne devis forgesi ke ne estas pincíndaj virinoj. 
Eé vi kuragis pinci min, vian Reginon. Kion vi pensas pri tio?-diris la jam de li 
konata voéo, ne tre kolersajna, 

-Sinjorino,---li diris-mi nur pensas, ke se via Regina Mosto havas tiel malmolan 
koron kiel.. ... tion, kion mi pinéis, mi estas tujmortonta horno! 

RAFAEL DUYOS. (1 1 

( 1 ) Versajna estas tiu anekdoto, kiun mi aüdis el aütoritaj busoj kaj ec legis ic, sed 
nek rakontantoj nek verkistoj parolas pri la samaj regino kaj kavaliro. Tia! mi gin 
verkis fantazie sub vera fundamento, sed silentas pri la epoko kaj personoj. 
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¿Por qué no leen? 
El éxito del primer Congreso Esperantista celebrado en Boulogne sur-Mer reso-

nó favorablemente en las prensas nacionales, hasta entonces, con raras excepciones, 
escépticas ó impugnadoras. Enardecidos por el triunfo, aprovecharon los esperan-
tistas la favorable ocasión para dar mayor impulso á su propaganda, y se multiplicó 
el número de adeptos y se dobló el de grupos en plazo brevísimo; ávidos de trabajo, 
entraron muchos en los campos de las literaturas nacionales y transplantaron al 
nuestro, correctamente traducidas, las obras que en su patria mayor fama alcanza-
ron. Espontáneamente aparecieron buen número de obras originales y transformóse, 
como por arte de encantamiento, lo que antes era ralo plantío de humildes e~quejes, 
en exuberante floresta: · 

No faltaron en España esperantistas de buena voluntad que quisieron seguir ese 
ejemplo y, como siempre, en empresas de riesgo y empeño, D. Augusto Jiménez 
Loira se lanzó denodadamente á la pelea. El, que fundó este periódico, LA SuNo 
HISPANA, cuando el número de esperantistas españoles garantizaba un déficit espan-
toso; él, que siempre halló recursos para sostener en su primera época el naciente 
grupo de Valencia, él fué también el primero que se aventuró á publicar algunas 
obras en Esperanto. No le preguntéis por el resultado financiero de su empresa, ne-
gativo hasta el día; pero su intrepidez es taota que, á pesar de eso, anda hoy de 
cajista en cajista, corrigiendo las pruebas de una notable traducción de La perfecta 
casada, que pronto verá la luz pública. 

Pero el entusiasmo es contagioso, y D. Augusto contagió á dos esperantistas que 
concibieron un magnífico plan: sacrificar por el Esperanto y por el buen nombre de 
nuestra patria un puñado de pesetas, publicando progresivamente nuestras joyas 
literarias en el idioma de Zamenhof. Esta progresión no estaba sujeta á ley matemá-
tica alguna, pero sí lo estaba á la ley comercial siguiente: publicar un tomo; en 
cuanto el producto de la venta lo consintiera, editar una segunda obra y publicar la 
tercera cuando la venta de las dos anteriores diera lo necesario, es decir, destinar 
todas !;is ganancias á la publicación de nuevas obras. Así llegaron nuestros héroes á 
publicar el Quijote ... in mente. 

¿Se van á malograr tan buenos propósitos? Mucho es de temer. Hasta ahora la 
progresión no pasa del primer término; publicóse Prozo kaj versoj y el número de 
ejemplares vendidos es aterrador por su pequeñez; todo esperantista español tiene 
en cartera la traducción de alguna obra, pero todos ó c:isi todos se ven imposibili-
tados de darla al público, y únicamente el medio antes expuesto podía realizar paula-
tinamente todos esos proyectos en gestación. Pero hay que predicar con el ejemplo 
y acoger con benevolencia las obras publicadas; el sacrificio pecuniario que se exige 
es muy pequeño. Prozo kaj versoj puede adquirirse por dos pesetas. 

En gran número recibimos cartas correctamente escritas en Esper;;nto; esto 
prueba que hay muchos esperantistas en España, capaces de saborear las bellezas 
literarias de nuestro idioma. Y ¿por qué no leen?-Pregunta es ésta á la que no sabe-
mos contestar nosotros. 

A cada uno de nuestros suscriptores nos atrevemos á suplicarle encarecidamente 
la adquisición y propaganda de Prozo kaJ versoj, excelente libro de lectura y tra-
ducción. Si se activa la venta y aumenta la recaudación, pronto podrán leer en el 
idioma de Zamenhof una de las mejores obras de Jacinto Benavente. 

* * * 
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Bibliografio 
Cie li?, romano originale verkita de D.r 0 Vallienne, Unu volumo in 12, 447 paga. 

Prezo: 4 frankoj. Librejo Hachette kaj K.0
, Parizo. 

D.r0 Vallienne, eminenta tradukinto de Eneido, faris sian unuan provon, kiel 
originala romanverkisto perla bela Kastelo d,; Prelongo, kiun ni siatempe raportis 
kaj laüdis en tiu ci gazeto, kaj kuragigita ,de la granda ricevita sukceso, Ji prezentas 
al ni sian duan duvortetitulan romanan Cu li? Tiu ci verko enhavas tre korektan, 
fluan kaj elegantan esprimadon kaj al tío kunigas intereso en la argumento kaj 
lerteco en gia disvolvo. Tia\, oni ne b.ezonas esti profeta por antaüvidi la saton kiun 
difinos al Lu li? eiuj Esperantistoj. Se ni al donas, ke en Ctt li? oni konstatas tre 
satindan progreson de la aütoro pri la romanverkado, oni fine bone komprenos la 
meriton de tiu ei nova produktajo. 

Krom cio dirita estas tre agrable al ni raporti al la legantoj, ke D.r0 Vallienne 
suferas malsanon, kiu <levigas lin ne eliri el domo, kaj li uzas sian tutan tempon por 
Esperanto verkante tiajn belajn librojn, kiuj tiel multe kunhelpas al la rapida 
triumfo de nia esperanta literaturo. La konduto de D.r0 Vallienne, tiel nobla kaj 
fidela al Esperanto, vere nin kortusas kaj lia abnegacia ekzemplo estas vera konsolo 
por tiuj, kiuj bedaüras la farojn de aliaj eminentaj Esperantistoj koncerne Idon. Kaj 
oni ne povas nei, ke D.ro Vallienne klopodas kiel eble plej kontraü la malbenindaj 
reformoj, car perla amasigo de novaj kaj novaj verkoj Ji tre konvinke pruvas la 
taügecon de la nuna Esperanto. Oni nur sciu, ke D.ro Vallienne verkis originale 
Kastelo de Prelongo, Evolucio de la religia ideo, Por kaj kontrau Esperanto, Ido kaj 
Esperanto kaj faris aü pretigas la tradukojn de Eneido, 111etamorfozoj, de Ovidio, 

· Paco kaj milito, de D.ro Charles Richet, Fsenco kaj estonteco de la ideo de lingvo 
internacia (en franca lingvo), Kaprico, itnuakta komedio de llfusset, Oni neniam pri 
io devas fieri, triakta komedio de Musset, ll1anon Lescaitt, Aventttroj de Telemako, 
La lvlartiroj, de Chateaubriand k. c., kaj oni nur diru, cu ne estas ridinde, ke ia 
gazeto, certigas ke Esperanto estas netaüga kaj malaperonta. Dum ekzistos tiaj 
Esperantistoj, kiel U.ro Vallienne, Esperanto ne mortos, ne malaperos. Saluton kaj 
longan vivadon, majstro Vallienne, por ke vi liveru multajn glorajn verkojn al 
Esperantistoj ! 

Frazaro, de Henri de Coppet, Profesoro diplomita de Esperanto, unu volumo 
106 paga, in 16, Esperanta Kolekto de «La Revuo>, Prezo: I fr. Librejo Hachette 
kaj Kº 

Tiu ci verko enhavas kolekton da pli, ol 1800 frazojn en Esperanto pri la plej 
oftaj bezonoj de la vivo. La frazoj estas preskaü ciuj prunteprenitaj el la famaj 
konversacilibroj, kiujn S.ro Guérin, eldonisto en Parizo, publikigis en diversaj lingvoj, 
kaj rekomendas sin per sia granda simpleco kaj utileco. Tia! S.ro Coppet, lerte 
tradukante esperante tian belan kolekton da frazoj, faris al nia lingvo grandan servon, 
car lía Fntzaro esperante verkita, estos tre utila al ciuj profesoroj de Esperanto, tiel 
por elementaj, kiel por superaj kursoj. 

Firmo Hachette ankaú publikigis alían eldonon duobleampleksan de tiu ei verko, 
kiu sub la titolo: Recueil de phrases, edition franr;aise esperanto du «Frazaro~, estas 
vendata je la prezo de 1'80 frankoj, kaj kiu enhavas la saman tekston de «Fraz::iro», 
kune kun gia franca traduko. 

Du mil novaj vortoj, ecrpitaj el la Verkaro de D.ro L. L. Zamenhof netroveblaj 
en Universala Vortaro kun sep naciaj tradukoj kaj referencoj montrantaj la lokon, 
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kie éiu vorlo trovigas, ellaboris Paul Boulet, Sekretario de la unua kongreso de 
Esperanto kaj profesora de Esperanto, verko kontrolita de la Lingva komitato. 
Unu volumo in 16, 96 paga. Esperanta Kolckto de «La Revuo». Prezo: 1'50 frankoj. 
Librejo Hachette kaj K.º 

La sola titolo de tiu éi verko, kiun oni pavas konsideri !del Komplementon de 
Universa/a vortaro au kiel Zamenhofan ekster-Universalan Vortaron, kaj kiu estas 
plivalorigita debela antaupar9lo de S.ro Th. Cart, montras gian enhavon kaj celan. 
Nebezone estas prilaudi gin Gi enhavas la lradukon de la du mil novaj vortoj en la 
lingvoj franca, angla, germana, hispana, ítala, rusa kaj pala, kaj estas tiel necesega 
al éiu Esperantistoj, ke ni kredas, ke sen gi oni ne pavas guste scii la fundamentan 
de la uzado de tiuj éi novaj radiko, kiun D.ro Zamenhof proponis al ni en siaj verkoj. 

Laiiroj, kolekto de la originalaj verkoj premiitaj en la unua literatura konkurso 
de «La Revuo». Unu volumo, in 8, 188 paga. Frezo: 2 frankoj. Esperanta kolekto 
de «La Revuo». Librejo Hachette kaj K. 0 , Parizo. 

Verko kun tia titolo ne bezonas komentarion. 

Bu/.:edo, ses artikoloj pri literatura kaj lingvistiko de Charles Lambert. Unu volu-
tno in 8, 157 paga. Prezo: 2 frankoj. Espereranta Kolekto de «La Revuo». Librejo 
Hachette kaj K.v, Parizo. 

Malgraú, ke la autoro modestc <liras en sia anta1:iparolo, «karaj legontoj, ne tro 
iluziu vin pri la titolo Bukedo», mi, tamen, pavas certigi vin, karajn legantojn, ke 
la titolo «Bukedo» estas tre gusta kaj jusla. La autoro prezentas tre belan esperantan 
tradukon de ses vulga1·igaj paroladoj, kiujn li iam faris estante <emaitre de conferences» 
pri klasika filologio kaj gramatiko, kaj kies ti tolo estas: Loko de pilgrimo kaj mirakloj 
en Grekujo, Sakuntala kaj hinda teatro, La bel1tlino, kiu dormadis en arbaro kaj la 
jéinaj jab¿foj, Vorto kaj ideo, Vivo kaj morto de lingvo, lnternaciaj lingvoj. Tiuj éi 
paroladoj presitaj grandaparte en «La Revuo» estas tre interesaj kaj posedas tiun 
éarman esprimadon, kiu igas la legantojn, tralegi la tutan verkon per mm sola foja. 
Tia], ni ne timas varme ilin rekomendi al niaj legantoj, eé tiujn, kiuj ne satas multe 
lingvistikajn kaj gramatikajn aferojn, en la certeco, ke {';liante la belecon kaj parfumon 
de «Bukcdo» ili tro iluziinte sin ne ricevos disrevigon. 

1111tzika terminara, de J. de l\Iénil. Unu volumo in 8, 20 pagc1. Prezo: o'6:) frankoj. 
Esperanto, teknika kolekto. Librejo Hachette kaj K.º, Parizo. 

Kiel Esperanta muzikisto, S.ro de l\1énil esl as la unua kompetentulo, car liaj 
multaj belaj muzikverkoj donis al !i lrc justan glorfamon. Lia verko «Muzika 
terminaro» malgrau la modesteco de sia nur 20 paga amplekseco, ne estas sendube 
ia bagatela, sed konrraue vera juvelo de la teknika vurtaro. Estas neeble verki la 
muzikan terminaron pli simple, precize kaj guste, o! li faris, kaj tiu éi verketo tic! 
malrnultepaga, estas kiel la malnova «vocabulaire des mots specciaux á. la philatelie 
de R. Lémaire», vera modelo de teknilrn vortareto, kiun plej profitdone imitos éiuj 
teknikaj vortaristoj. 

Aspazio, tragedia en kvin aktoj de Alcksander Svjentohovsky, el pola lingvo 
tradukis, O.ro Leona Zamenhof. Unu volumo in 8, 157 paga. Prezo: 2'50 frankoj. 
Esperanta kolekto de «La Revuo~. Librejo Hachette kaj K.º 

D.ro Leona Zamenhof, kiel frato de la elpensinto de Esperanto, povis cerpi 
Esperanton el la fonto mem, kaj tia! akiri tian majstran stilon esperantan, kiu 
karakterizas tiun gloran aron da polaj Esperantistoj-verkistoj, nome Kabe, Leo 
Belmont, A Grabowski, k.c., tiu stilo tiel simpla kaj éarma, kiel imitinda kaj 
nekaptebla. La leganto pavas gui gin en la pagoj de Aspazio. Tio éi estas la plej 
bona laudo por la esperanta teksto. Pri la originalo mi ne pavas fari ion pli bonan, 
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ol kopii la jenajn liniojn, kiu montras la opinion pri Aspazio, esprimitan en Postparolo, 
de S.r0 Leo Belmont: 

. «En la dramon «Aspazio» la kreinto enmetis tutan sian animon-ciujn songojn 
,de idealo, ciujn batalojn de eterne revolucia spirito, tutan sian aman al beleco kaj 
»malamon al malnobleco. Vi trovos en la figuro de Periklo songon de SvientoB.ovski 
»pri horno, kiu regas animojn ne per privilegia posteno, ne per demagoga flatado 
:ode instinktoj de amaso, sed per pura potenco de persona genio-bela songo, 
»momente enkorpigita en Hellado, tiel kara al Svientoh.ovski. Vi trovos en Aspazio 
»idealon de virino-belan sagecon kaj sagan belecon. Vi trovas ci tic rondan de 
»elektitaj spiritoj de Hellado kaj malkovros en Fidio, Sofoklo, Eüripido-aütoran 
»amon al arto ciuspeca, en Anaksagoro, Sokrato -lian amon al filozofio, en 
,Protagoro-lian senkomparan talenton dialektikan-kaj en tuta drama perlojn de 
>malvarma penso filozofa kaj rubenojn de varma kredo je venko de grandaj koroj 
:okaj animoj geniaj.» 

Tutmonda jarlibro Esperantista enhavante la adresaron de D.ro Zamenhof 
por r908. Uno volumo in rz, 216 paga. Prezo: 2 frankoj. Librejo Hachette kaj K. 0 

Verko utilega al ciuj Esperantistoj kaj en ha van ta plej praktikaj n kaj profitdonajn 
sciigojn pri la esperantista movado. 

L. L. Zamenho.C. Fundamento de Esperanto, tradukita laü la permeso de la aütoro 
de D.r 0 G. R. kaj O.M. kun la patronado de la «Rumana Esperantista Societo». 
Prezo: I fr. Librejo Hachette kaj K.0 

Tiu ci verko estas la rumana eldono de Fundamento de Esperanto. 

Traduzione italiana de «Ekzercaro», de S.rino Rosa Junk. Unu volumo m 16, 
32 p,aga. Prezo 0'60 frankoj. Librejo Hachette kaj K.0 

Gi estas la itala traduko de «Ekzercaro» de O.ro Zamenhof. 

lfigenio en Taúrido, dramo en kvin aktoj de Goethe, el germana lingvo tradukis 
D.ro L. L. Zamenhof. Librejo Hachette kaj K.º 79, Boulevad St. Germain, Paris aü 
Esp~ranto Verlag Moller & Borel, 95 Prinzenstrasse, Berlin. 

Ciuj Esperantistoj, kiu ha vis la feliéon alesti al la 4.ª kongreso <_fe Esperanto en 
Dresdeno, povis gui la carmojn de tiu belcga kaj altpoezia dramo. Ciuj malfeliculoj, 
kiuj tic ne estis, havas almenaü la konsolon tralegadi éiomfoje, kiomvole la 
¡¡enkomparan versan tradukon de l.fiJ:enio en Ta11rido faritan de D.ro Zamenhof kaj 
kies plej bona laúdo estas diri-kiel prave asertis S.r° Cart-ke la traduko estas 
inda je la origina lo. 

La Psalmaro, el la Biblio, el la originalo tradukis O.r0 L. L, Zamenhof, kun 
antaüparolo, klarigoj kaj notetoj pri b hebrea muziko de F. de Ménil. Librejo 
Hachette kaj K.º Paris. Prezo: 

La meriloj de tiu ci teksto estns de ciuj plei konita, kaj la altvaloro de la traduko, 
rekte farita el la originalo, estas ankoraü send uba pro la kompetenteco de la 
tradukinto. Nur suficas lcgi kelkajn liniojn por ekkrii ex nngite leonem: tiu ci verko 
nur povas csti verkita de la aútoro de Ham!eto, La Revizoro, La Rabistoj, k.c., kaj 
nur unu demandon al sin}oroj amantoj de reformoj: cu lfigmio en Taúridu kaj 
Psalmaro ne konvinkis vin, ke via revita perfekteco estas nur sen cela elspezado de 
tempo, kiu estas oro, laü la angla proverbo? 

Shakespeare. ltfakbeto, tradukita de O. H. Lambert, B. A. Oxford. Fratulo de 
la Brita Esperantisla Asocio. Esperanlo. Kolekto de «La Revuo~. Librejo Hachette 
kaj K.º Paris. Prezo: 
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Kiel oni tre bone scias, la angloj sentas varman admiron, pli bone, kvazaí:í dian 
supersaton al sia majstrautoro Shakespeare, patro de la angla teatro. Tia!, en 
patrujama celo, tre prava kaj aplaüdinda, ili decidís Iiveri al ni la esperantan tradukon. 
de la tutkolekton da verkoj de tiu mirinda teatraütoro. Tion ci diris al mi neniu, 
sed konstatante la eiutagan aperon de la Shakespearaj produktajoj oni povas tuj 
tion diveni. Kaj sendube la senmorta aütoro ne povas plendi pri la merito de la 
tradukoj, car eiuj estas tute indaj de la originaloj. Komencante per Hamleto, kaj 
daürigante per La Ventego, :Julio Cezaro kaj 111akbeto, oni povas certigi, ke estas 
vera ravo tralegi la esperantajn jusnomitajn tradukojn. ,Niajn korgratulojn, do, 
al S.ro La!llbert, kiun ni demandas: kiu sekvos Makbeton? Cu Otelo? Cu Romeo kaj 
:fulietot Cu ... ? 

V. lNGLADA. 

SECCION GRAMATICAL 
R. S. - Como precisamente me hace usted una consulta ·que el Dr. Zamenhof ha 

resuelto magistralmente en sus famosas Contestaciones de La Revuo, me limito á 
copiarle, traducido, cuanto él expuso sobre ese punto: 

«Sobre las expresionesjam ne ... y ne ... plu.-En muchísimos casos las dos me 
parecen igualmente buenas y no hay razón alguna que nos obligue á decir: usad so-
lamente la primera, ó solamente la segunda de esas expresiones. ¿Por qué despojar--
nos innecesariamente en tales casos de esa libertad, cuando en ella no hay ningún 
inconveniente? Sin embargo, no siempre son sustituíbles esas expresiones. Por ejem-
plo, en lugar de ne parolu plu no podemos decir jam ne parolu. Dar una explicación 
precisa sobre esas voces indefinibles, como jam ó plu, es muy difícil y se podría caer 
en error; por eso me limitaré á dar una aclaración aproximada, no garantizando que 
sirva para todos los casos. :fam, según mi opinión, contiene efectivamente la idea de 
cambio de estado, como demostró British Esperantist; plzt encierra idea de duración; 
jam ne puede también referirse á algo que anteriormente no existía y que fué sola-
mente intentado ó esperado; ne plu se refiere á algo que existió con anterioridad. 
Por ejemplo, si yo nunca he visitado á usted y sólo intenté hacerlo, puedo decir mi 
iam ne vizitos vin (si he cambiado de intención), pero mi vin ne vizitos plzt lo podré 
decir solamente, en el caso de que hubiese visitado á usted con anterioridad ... » 

Corto aquí la Contestación del Doctor, porque lo demás que añade no se refiere 
ya al punto por usted consultado. 

Sciigoj 
EL HISP ANU JO 

La respektinda prezidanto de Hispana 
Societo, S.ro Román Ayza daürigas en 
l\Iadrido la lertan kaj fruktoplenan pro-
pagandon, kiun tiel fervore Ji faris en 

DE ESPAÑA 
El respetable presidente de Hispana 

Societo, D. Román Ayza, continúa en 
Madrid la ventajosa y fructífera propa-
ganda, que tan fervorosamente hacía en 
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Valencio. Li komencis kurson en la Sup-
era Milita Lernejo, kie, ni esperas, Ji 

. faros kelkajn lertajn esperantistojn. 

En la nova kaj vasta logejo de la 
Valencia Grupo komencigis fervore la 
vintraj laboroj. La kurson por virinoj 
klarigas S.ro Bellido kaj S.ro Novejarque 
tiun por lo viroj; en ambaü ceestas mul-
taj gelernantoj. Ankaü S.r0 Bellido klari-
gos kurson en la Societo de katolikaj 
metiistoj, kiu estis malfermata per solena 
kunsido kaj parolado de nia direktoro 
S.r0 Duyos. La prezidanto de la Grupo 
S.'º Vicente lnglada, kun sia majstra 
kompetenteco, klarigas superan kurson, 
kiu esperig-as kontentigajn fruktojn. 

La venontan jaron okazos en Valen-
do granda Regiona Ekspozicio, kaj la 
tieaj esperantistoj pensas utiligi gin por 
agrabligi la restadon al kongresistoj far-
ontaj ekskurs0jn al tiu bela urbo. 

Tre kredeble, dank' al la fervoraj 
klopodoj de S.'º Modesto Millán baldaü 
aperos nova grupo en Alcañiz (Teruel), 

S.'º Paúl Linares (H.t 0 S. Basilio, Cór-
doba) presigis elegantan cirkuleron, kiun 
ili dissendis multenombre (2.500 ekz-
empleroj) en la Andaluzia regiono. Tio 
elvekis intereson en la gazetaro kaj ni 
rimarkis la esperantigon de multaj person-
oj dank' al tiuj cirkuleroj. Koran gratulon 
kaj dankon! 

La Grupo de San Sebastián elektis 
novan direktan komitaton; jen gia nomaro: 

Valencia. Ha empezado un curso en la 
Escuela Superior de Guerra, donde-así 
lo esperamos-formará algunos buenos 
esperantistas. 

En el nuevo y amplio local del Grupo 
de Valencia, han empezado con fervor 
los trabajos de invierno. Uirige el curso 
para señoritas el Sr. Bellido, y el de los 
socios el Sr. Novejarque; á los dos asisten 
muchos alumnos. También el Sr. Bellido 
explica un curso en la Sociedad de Obre-
ros Católicos, que fué inaugurado con 
una solemne sesión y conferencia de 
nuestro director Sr. Duyos. El presidente 
del Grupo D. Vicente Inglada, con su 
magistral competencia, da un curso supe-
rior que hace esperar halagadores resul-
tados. 

El año próximo, se celebrará en Va-
lencia una gran Exposición Regional, y 
los esperantistas valencianos piensan uti-
lizarla para hacer agradable la estancia 
de los congresistas que hagan una excur-
sión á dicha hermosa ciudad. 

Probablemente, gracias á los constan-
tes trabajos de D. Modesto Millán, pronto 
aparecerá un nuevo grupo en Alcañiz 
(Teruel). 

D. Pablo Linares (H.t 0 S. Basilio, Cór-
doba), ha editado una e legan te circular, 
que ha sido distribuída copiosamente 
(2.500 ejemplares) en la región andaluza. 
Esto ha despertado interés en la prensa 
y hemos notado que muchas personas se 
han hecho esperantistas gracias á esos 
circulares. ¡Cordial felicitación y agrade-
cimiento! 

El Grupo de San Sebastián ha elegido 
nueva junta directiva; he aquí los nom-
bres: 

Presidente: D. Alberto Velasco.-Vicepresidentes: Srta. Inés Erviti y D. Angel 
Digón.-Secretario: D. Martín Heredia.-Bibliotecario: D. Pablo Sanromá.-Cajero: 
D. Clemente Ufano.-Vocales: D. Florencio Galilea, D.ª Antonia de Digón, D. Anto-
nio Tuduri y D. Bias Gómez.-Delegados de la Universala Esperanta Asocio: don 
Angel Digón y D. Antonio Tuduri. 

La Esperantista Konsulo kaj Delegito 
de la Universala Esperanta Asocio en 
Carcagente, S.ro Domingo Talens, dissen-
dis cirkulerojn anoncantajn la kursojn de 

El Cónsul Esperantista y Delegado 
de la Universala Esperanto Asocio en 
Carcagente, D. Domingo Taléns, ha re-
partido unas circulares anunciando los 
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Esperanto de Ji farotajn en tiu urbeto. 
Ni dankas la ekzemplerojn al ni senditajn. 

Estas citindaj la jenaj artikoloj jur-
nalaj: 

En El Nervión de Bilbao, titolita 
Esperantista} 11/otoj; El Tiempo de Mur-
cia, kun la sama titolo, kaj subskribita 
de nia honora kaj honorinda prezidanto 
de Hispana Societo S.ro Codorniu; La 
JJ1aizana de Cartagena, anoncante kurson 
de Esperanto en la lernejo direktata de 
S,ino Cristina l\Iartínez Simón, y La Cró-
nica de Guadalajara, proponante la fon-
digon de Grupo Esperantista. 

cursos de Esperanto que ha de dar en 
dicha población. Agradecemos los ejem-
plares que nos han remitido. 

Son dignos de nota los siguientes 
artículos periodísticos: 

En El Nervión de Bilbao, titulado 
Notas Esperantistas; El Tiempo de Mur-
cia con el mismo título y firmado por el 
honorable presidente de honor de Hispa-
na Societo Sr. Codorníu; La 1lfa1zana de 
Cartagena, anunciando un curso de Es-
peranto en el colegio dirigido por doña 
Cristina Martínez Simón, y La Crónica 
de Guadalajara, proponiendo la fundación 
de un Grupo Esperantista. 

De todas partes 
En Inglaterra se han publicado durante los meses de agosto y septiembre unos 

excelentes l\lanuales de Esperanto, de la señorita M. Janes y del señor Maan, redac-
tor de British Esperantist.-El Teniente Julio Laufberger, 98 inf. reg., Huhenmanth, 
Bohemia, nos escribe participán::lonos que el Esperanto cuenta con muchos adeptos 
en el ejército austriaco, y que quedaría agradecidísimo á cuantos camaradas de otros 
ejércitos quisiesen ayudarle en sus trabajos de propaganda.-El importante periódico 
ruso llfelodie Porivi publica artículos en Esperanto.-Dos semanas antes del Congreso 
de Dresden, los esperantistas de los Estados Unidos de América, cuyo número ha 
aumentado con pasmosa rapidez en los últimos meses, celebraron su primer congreso 
nacional. Se reunieron en Chantanqua doscientos delegados; sobre la base de la anti-
gua Amerika Esperanto Asocio, se fundó la Esperanto Asocio de Nordarneriko que 
comprende á todos los grupos de los Estados Unidos y del Canadá. En otro lugar 
insertamos noticias sobre el quinto congreso internacional que se ha de celebrar el 
año próximo en la misma p0blación.-El Sr. Berthelot ha introducido el ec;tudio del 
Esperanto en las escuelas Berlitz de Río de Janeiro y Petropolis (Brasil).-En fin del 
corriente año, los esperantistas brasileños celebrarán su segundo congreso nacional 
de Esperanto.-En la República Argentina se )1a constituído una sociedad para editar 
una Biblioteca esperanta sud-americana (Buenos Aires, apartado de Correos 737).-
Para llenar el hueco que en la prensa esperantista ha dejado La Belga Sonorilo, se 
anuncia la publicación de una revista titulada H,lga Esperantisto,-H1n dado co-
mienzo los 5 8 cursos anunciados para este invierno en París; este número de cursos 
que se dan actualmen~e en la capital de Francia, explica la propagación asombrosa 
del Esperanto en la vecina República.~-La Esperanta Instituto, fundada en Drcsden 
después del congreso, cuenta hoy cerca de r.500 alumnos.-El primer congreso de 
esperantistas bohemios será organizado en el año 1909 por la asociación centrnl Bo-
hema Unio Esperantista de Praha (342, Ferdinandpva tr. 29). 
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E sperantistaj Gazetoj 
l. Naoia Propagando 

FRANCUJO: L' Etoile Espérantiste, monata gazeto, r6 pagoj (25 x 32), en Espe-
ranto kaj franca lingvo. Jara abono: en Francujo, 1,25 fr.; ekster Francujo 2 fr. 
(0,80 sm.). Administracio: «L' Etoile Esperantiste, 3, rue Sophie-Germain, Paris . .,. 

FRANCUJO: Paris Esperanto, monata bulteno de la Pariza Grupo Espetista,ran 
12 pagoj (r3,5 x 21) en Esperanto kaj franca lingvo. Jara abono: 1,50 fr. (660 sm.). 
Administracio: V. «Chaussegros, 3, place Jussieu, Paris». 

GRANDA-BRITUJO: The British Esperantist, monata organo de la Brita Espe-
rantista Asocio, 20 pa goj ( 18 x 25), en Esperanto kaj angla lingvo. Jara abono: 3 si-
ling. (4 fr.; 1,50 sm.). Administracio: •S-ro Sekretario de la B. E. A., 133-136 High 
Holborn, London, W. C. 

GERMANUJO: Germana Esperantisto, monata organo de la Germana Esperantis-
ta Societo, 12, pagoj ( 18 x 24), en Esperanto kaj germana lingvo. Jara abono: 3 mark. 
(4 fr.; 1,50 sm.). Administracio: «Esperanto Verlaj Moller & Borel, 95, Prinzenstras-
se, Berfm.,,. 

HISPANUJO: Stelo Kataluna, monata revuo pri scienco, arto kaj Esperanta mo-
vado, 19 pagoj (19-28) en Esperanto, kataluna kaj hispana linjvoj. Jara abono: His-
panujo 2'50 fr. (1 sm.); ekster Hispanujo 3 fr. (1.20 sm.). Administracio: «Rambla 
S. Isidoro, Igualado, Barcelona». 

HISPANUJO: Tutmonda Espero, ciumonata revuo, organo de la Kataluna Espe-
rantistaro, 16, pagoj (17-25) en Esperanto kaj kataluna lingvo. Jara abono 3 fr. (1,20 
sm.). Administracio: <Paradis, 12, pral., Barcelona. 

POLUJO: Pola Esperantista, monata organo de polaj esperantistaj societoj, 16 
pagoj (:;0-28) en Esperanto kaj pola lingvo. Jara abono: 5 fr. (2 sm.) Administracio, 
«Hoza 40, m. 8, Varsovia». 

SVISUJO: Svisa Espero, monata organo de la Svisa Esperanta Societo, 12 pagoj 
( 14 x 22) nur en Esperanto. Jara abono: 2,50 fr. ( l sm.) Administracio: «S-ro Th. Re-
nard, 6, Vieux-College, Geneve», 

FINLANDO: Finna Esperantista, monata organo de la Esperanto Asocio de 
Finlando, 12 pagoj (18X24), nur en Esperanto. Jar abono. r,20 sm. Administracio: 
«llarejo .Esperantista, Kopman str. l I, lfelsinki (Helsingfors)». 

BOHEMUJO: Casopis Ceskych Esperantista monata organo de la Bohemaj Espe-
ranfotoj, 16 pagoj (13x20), en Esperanto kaj bohema lingvo. Iara abo!10: 3,75 fr. 
(1,50 sm.) por fremdlando; 3 K. por Aústrio. Administracio: «Casopis Ceskych Es-
perantistú, Praha». 
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UNUI GIT AJ ST ATOJ: The American Esperanto Yournal, mona ta organo de la 
Amerika Esperantista Asocio, 20 pagoj (18X25), en Esperanto kaj angla lingvo. Jara 
abono: 1 dolar. (S fr.; 2 sm). Administracio: «The American Esperanto Journal, Bou-
levard Station, Boston, Mass > 

UNUIGITAJ STATOJ: Amerika Esperantista, monata gaceto, 16 pagoj (13x23), 
en Esperanto kaj anglo lingvo. Jara abono: I dolar: (5 fr.; 2 sm.). Administracio: 
"Amerika Esperantista, 1239, l\1ichigan Avenue, Chicago». 

PERUO, Antauen Esperantistoj!!, monata argano de la Perua Es¡;,eranta Societo, 
12 pagoj (17x25), en Esperanto kaj hispana lingvo. Jara abono: 3 fr.; (1,20 sm.). Ad-
ministrado: • D-ro Federico Villarreal, Apartado 927, Lima». 

BRAZILUJO: Brazila Revzto Esperantista, monata organo de la Brazilaj Esperan-
tistoj, 32 pagoj (rsX:2.3) en Esperanto kaj portugala lingvo. Jara abono: 6 fr. (2'40 
sm.). Administrado: «Brazila Revuo Esperantista, Rua da Assembléa, 46, Rio de 
Yaneiro,, 

CILUJO: La Dzt Steloj, monata organo de la Cila Esperantista Asocio, 28 pagoj 
(17X26), en Esperanto kaj hispana lingvo.Jara abono: 5 fr. (2 sem.). Administrado: 
,<Las dos Estrellas, calle de la Catedral, 1437, Casilla 727, Santiago de Chile». 

JAPANUJO: J'apana Esperantisto, monata organo de la Japana Esperantista Aso-
{:ÍO, 20 pagoj (19,5)(26), en Esperanto kaj japana lingvo. Jara abono: 1,60 jen (4 fr. 
1,60 sm.). Administrado: «Japana Esperantista Asocio Jurakco, Kijimacik, Tokio». 

FILIPINA] INSULOJ: Filipina Esperantista, monata organo de la Filipina Espe-
rant¡_¡ Asocio, 3 2 pagoj ( 17,5 X26) en Esperanto angla kaj hispana lingvoj. Jara abo-
no: 2 P. (S fr., 2 sm.). Administracio: «Philippines Esperanto Association, P. O. Box 
326, Manila. · 

11. Generala Propagando kaj Literaturo 

Lingvo lnternacia; monata centra organo de la Esperantistoj, nur en Esperanto. 
48 pagoj ( 13 X 20), kun 16 paga literatura aldono.-Jara abono: 7,50 fr. (3 sm.) Ad-
ministracio: «Presa Esperantista Societo, 33, rue Lacépede, París. 

:luna Esperantisto, monata gazeto por junuloj, instruistoj kaj Esperanto-lernan-
toj, 8 pagoj (18 X 22), nur en Esperanto Jara abono: 2,50 fr. (J sm.). Administrado: 
<Presa Esperantista Societo, 33, rue Lacépede, Paris. 

La Revuo, monata literatura gazeto kun la konstanta kunlaborado de D-ro Za-
menhof, 48 pagoj (16-24), nur en Esperanto. fara abono: Francujo 6 fr. (2,40 sm.); 
ekster Grancujo 7 fr (2,80 sm.). Administrado: «Hachette & Kiº, 79 1 Bd. St-Germain 
Paris. 

Tra la Mondo, monata tutmonda revuo kun multaj ilustrajoj (22-28), nur en Es-
·pcranto. Jara abono: 8 fr. (3,20 sm.). Administrado: «Gazeto Tra la Mondo, r 5, Bd . 
.des deux Gares, 111endon (S.-et-O.) France. 
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111. Specialaj Gazetoj 

Esperanto, duonmonata ínternacia gazeto, organo de la Esperantistaj Konsulejoj 
kaj Oficejoj, 4 pagoj (45 X 50 ), en Esperanto kaj diversaj naciaj lingvoj. Jara abono: 
3 fr. ( r,20 sm.). Helpabono: IO fr. (4 sni..). Administracio: «S-ro H. Hodler, 8, rue 
Bovy-Lysberg, Genéve». 

lnternacia Scienca Rev1t0, oficiala monata organo de la Internacia Scienca Ofice-
jo Esperantista, 32 pagoj (17 X 26), nur en Esperanto. Jara abono: 7 fr. (2,75 sm,). 
Administracio: dnternacia Scienca Oficejo, 8, rue Bovy Lysberg, Genéve~. 

Espero Katolika, monata revuo por katolikoj, 32 pagoj (14 X 22), nur en Espe-
ranto. Jara abono: Francujo 4 fr. (1,60 sm.); ekster Francujo 5 fr. (2 sm.). Adminis-
trado: «Pastro Em. Peltier. Sainte-Radegonde (Indre-et-Loire) France. 

Espero Pacijista,monata organo de la Societo «Pacifisto», (r3 X 21), nur en 
Esperanto. Jara abono; 5 fr. (2 sm.). Administrado: «S-ro G. Moch, 26, rue de 
Chartres. Neuilly (Seine) France. 

lnterncrcia Socia Revieo, rnonata socia gazeto, 16 pagoj (22 X 27), nur en Espe-
ranto. Jara abono: 6 fr. (2,40 srn.). Administracio: «S-ro R. Lois, 45, ruede Sainton-
ge, Paris». 

Esperanta Ligilo, monata revuo presita en relief-punktoj Braille por Blinduloj, 
28 pagoj (14 X 23), nur en Esperanto. Jara abono: 3 fr. (1120 sm.). Administracio: 
•S-ro Th. Cart, l 2, rue Soufflot, Par is. 

S.r 0 Benjamin Achútegui, (urbo Calahorra, provinco Logroño, Hispa-mtjo) deziras 
korespondi esperante kun samideanoj de Londono kaj Nova Yorko. 

Volas korespondi kun hispaninoj juna amerika soldato, kun nigraj haroj kai 
okuloj, alta 1'85 metrojn, pezas 75 grammiloj, aminda personeco. Sin turni al 
E. L. Cropper, Company G, Eighth Cavalry, Fort Huachuca, Arizona, Unuigit¡¡j 
.Statoj. 

ENCICLOPEDIA ESPASA 
Enciclopedia Universal Ilustrada, que ha obtenido el GRAN PREMIO en la 

Exposición Hispano-Francesa de Zaragoza. 

La más completa de las publicadas hasta el día, 
Dirigirse para suscripciones á los Sres. Espasa é Hijos, Cortes, 579, Barcelona.-

Representante en Valencia: Francisco Melo, Cirilo Amcirós, 24. 
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¡¡ Todo el mundo puede ya aprender el Esperanto!! por medio de la obra que 
acaba de publicarse titulada 

EL IDIOMA INTERNACIONAL AUXILIAR ESPERANTO 
AL ALCANCE DE TODOS 

POR 

f<erinando Soletr Valls 
Oficial de 1elegrafos, Presidente del Grupo Esperantista dt ENguera 

140 páginas de texto.--Precio: 1'50 pesetas. 
De venta en las principales librerías y en casa del autor, Enguera (Valencia). 

LA PATRINO 
Kvarakta dramo de Santiago Rusiñol.-Tradukita de 

A. Sabadell 
Prezo: 2 irankoj 

TRA LA FILATELIO 
Monata organo de ciuj kolektistoj de postmarkoj kaj postkartoj 

Enhavas Iiteraturan pagan, distrajojn, k. t. p. 
Ce S.ro Fize au Pastissou, Beziers, France. 
Jare 2 150 frankoj (1 Sm.).-En Francujo kaj francaj kolonioj 2 frankoj 

(o'So Sm.) 

Tipografía-Moderna, á car¡¡;o de Miguel Gimeno, Avellanas, u-Valencia. 
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La Redakcio korektos la manuskriptojn laiíl>ezone, kaj la nepresitajn gi ne resendos 

EXH..I. VO: Esperantista Kongreso en Barcelono.-Aviso.-Pri esperant!go de proprnj nomoj.--FeliCa jaro.-
La Sociedad Eqpañola -Kondolenco.-~e estis ripo, sed vosto.-Error lamentablc.-Adiaü, karegaf (poezio).-
Sciigoj .-Bibliografio,-Espernntistaj gazc to j .-A noncoj, 

Al ciuj siaj gelegantoj deziras teliéan novan jaron· 
LA SUNO HISPANA 

Esperantista Kongreso en Barcelono 
Post la prezentado de l.figenio en Dresdeno, gravaj esperantistoj in ter kiuj, kvan-

kam negrava, mi estis, dezirante gratuli la Majstron kaj la aktorojn manifestacie venis 
en ilian hotelon. 

Tic oni noktomangis, kaj mi kuragis antau ili diri la jcnon: «Barcelona, Valencia, 
San Sebastian kaj Burgos sopiras al la kongreso. Se ili estus vidintaj la belegan lfige-
nian prezentadon, ili ne estus tiel kuragaj. l\1i tamen vin invitas al simila noktomango 
en Barcelono, car niaj tieaj samideanoj plenumos sian taskon, plibonigos ciujn fes-
tojn rilate ei tiun kongreson». 

Dezirante de malproksime helpi iomete miajn samnacianojn, mi priskribos kelkajn, 
laü mia opinio, rimarkojn atentindajn. 

I. Evitu al kongresontoj troon da korespondo. Sufiéas por gin trafi, ke persono 
praktika pri esperantista kongreso antaupensu la aferon. 

2. Sciigu, kiel eble plej prezizc, kiom <la mono oni bezonas por ceesti en la kon-
greso. Sufiéas por tio, ke la komitato sciigu la koston de la logado, la koston de la 
vojagbileto kaj la valoron rle é1uj mangoj. Pri tiu lasta rimarko ne forgesu ke ekzistas 
vegetarianoj en la mondo kaj venos viziti vin kelkaj. 

3. La frernduloj bezonos hejman interpretiston. Logigu kune kun ili kelkajn es-
perantistojn hispanajn. 

4. La U. E. A. (Universala Esperanta Asocio) arangis karavanojn al Dresdeno, 
tamen gia vojagbileto estas <leviga, car oni bezonas gin antaüpagi. Ekzistas aliaj bile-
toj duonprezaj, ne antaüpagataj, alrnenaú tra Francujo. Oni devas eiam sendi al 
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kongresanoj ci tiujn biletojn sufice antaiítempe. Ci tio iom kontraiístaras la karava-
nojn; tame" esperantisto devas cion scii por ke gi taiíge elektu. 

5. Evitu al kongresanoj la limimpostan genon ce la landlimo. Por gin trafi profitu 
rekomendojn. 

6. Oni devas likvidi ciujn monajn derojn antaií ol ekkongresi, car poste mankas 
tempo. 

7. La logluanto devas esti praktika pri utilaj komfortajoj, pri pureco, k c. 
8. Oni devas starigi kune la parolejon, la akceptejon, la skribejon, la leterkeston 

kaj la vendejon de po§tmarkoj. 
9. La hispanaj esperantistaj gazetoj, kiuj nune aperas samtempe, devas aperi, 

almenaií gis la kongreso, diverstempe. Ili estas tri, do iii devas aperi ciudcktage, 
enhavante ciujn kongresajn novajojn, por konigi pli facile ciujn detalojn al la kongre-
sontoj. Por ne ilin erarigi la kongresa komitato sendos al ili gustatempe la sciigojn. 

Mi adiaiías kaj salutas vin, katalunoj, kaj permesu ke de ci tie mi invitu aliafoje 
niajn samideanojn francajn, anglajn, germanajn, danajn, k a., car mi povas certigi, 
ke ili pasigos amuzigan kongreson. 

VICTOR O. DE ALLENDE. 

Bilbao, la 4.an de Decembre 1908. 
Voja ingeniero. 

La komitato elektita de la Valencia G~upo por organizi la postkongresaj festoj en 
tiu ci urbo, komencis jam sían laboran. Gi pretigas plenan programan por tri tagoj 
kaj en gi kalkulos ciujn necesajn elspezojn por ke ciu ceestanto estu bone antaiia-
vertita pri tiu grava punkto. Certe la elspezoj farotaj ne estos multaj kaj ankaii la 
biletoj por fervoj- aii marveturo de Barcelona al Valencia kaj reveno ne estos multe-
kostaj car tute certe oni faros grandan rabaton pro la Ekspozicio tiam okazonta en 
la urbo de la floroj. · 

Oni jam elektis la komitaton por la V.a Kongreso Esperantista en Barcelona; gi 
estas: 

Prezidanto: Frederiko Pujulá y Vallés.-Vic-Prezidanto: Alfonso Sabadell.-Ka-
sisto: Mikaelo Cases.-Sekretariino: Sinjorino Germaine Rebours.-Propaganda Fako: 
Jacinto Bremón.-Floraj Ludoj: Sinjoroj Geroni Vita y Roca kaj Cario Bourlet.- -Lo-
gado: Ramón Claramunt.-Festoj: Jaime Sales Balmes. 

lli ciuj estas fervoraj esperantistoj kaj plenumos sían respondan taskon plej brile; 
nun ni devas esti ankoraií pli certaj, ke la sukceso estos eksterordinara. 

Aviso 
Habiendo acordado el Grupo Esperantista de Valencia concurrirá la Exposición 

Regional que ha de celebrarse en dicha ciudad el próximo año 1909, se ruega por el 
presente aviso á todos los esperantistas españoles, manifiesten á la Comisión nombra• 
da para este objeto, la forma más conveniente, á su juicio, que debe darse á la insta-
lación, expresando lo que por su iniciativa particular ó por la del Grupo que repre-
senten puede ser digno de figurar en la exposición, como asimismo la cantidad con 
que pueda contribuir á los gastos que la instalación ocasione. La Comisión encarece 
se remitan los proyectos á la brevedad posible, con el fin de proceder á la organiza-
ción definitiva de cuanto con este objeto se relacione.-Por acuerdo de la Comisión: 
El Secretario, D. l/1artínez Ferrando. 
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Pri esperantigo de propraj nomoj 
Mi rimarki::: dum la du lastaj kongresoj, ke kelkaj esperantistoj celas elparoli la 

nomojn, kiel ili estas elparolataj nacie. Mi opinias ke ili devas esti elparolataj esperan-
te. Ekzemple: Mi estas hispano, mia nomo estas Allende, kaj Jau hispana elparolado 
gi estas Alfende. l'r1i komprenigos min pli facilt', dirante al la fremduloj, ke rnia nomo 
estas Al-lende. 

La nomo franca Cazeaztx legata france estas Kazo', oni devas elparoli gin espe-
rante Ca-ze-aux', car la plejmulto da esperantistoj ne konas la francan lingvon nek 
gian elparolmanieron. 

Parolante en Esperanto, oni bezonas ofte uzi nomojn de urboj, vilagoj ec de na-
cioj; se la vorto estas nekonata de la auskultanto; tiu ci, supozante ke la nomo estas 
ordinara vorto esperanta cel;,s remcmori gian signifon. Tío estas kauzo de malkom-
prenigo kaj por gin eviti, sufiéas apudmeti la vortojn urbo, vilago, rivero, k. c., laüo-
kaze. Anstatau diri Salmnanka mi diros kiam mi timos konfuzigon: la urbo Sala-
tnanka. 

ALLENDE. 

En la autaüaj linioj S.ro Allende proponas novan elparolmanieron por la propaj 
nomoj. Pri tiu ci punkto oni gis nun multe proponis kaj definitive oni akceptis ne-
nion, car nenio estis akceptinda. La propono de S.ro Allende ankau ne estas tute 
kontentiga. 

1.e Car estas multaj nomoj, kiuj ne povas esti legataj csperante; ekzemple, mia 
nomo D,_uyos, car la !itero y ne ekzistas en la alfabeto esperanta. 

z.e Car kvankam oni povus legi éiujn nomojn esperante, S.ro Allende nur celas 
per sia propono ke la auskultanto povu poste skribi la diritan nomon. Kaj kio estas 
plej grava? cu la skribado? cu la elparolado?-Certe la elparolado. l\li prenas unu el 
liaj ekzemploj: se mi vokas S.'º" Ca::eaux pcr tiu ci vorto (Ca-ze-ai:ix') esperante el-
parolata, tute certe ke li ne turnus la vizagon. Kontraüe se mi diras Kazo' Ji kom-
prenos nin, kaj se mi, en artikolo au let~ro esperante verkila, skribos S.ro Kazo', li 
ankaü komprenos ke li estas nomata. Cu ne? Nur sur la koverto oni devas skribi 
bone la nomojn, sed tio estas car ili devas esti legataj de personoj neesperantistaj. 
Por la esperantistoj sufiéas nia propono skribe kaj buse. , 

Sed nun, oni diros, kial tiu propono ne estas akceptita? Car mankas kelkaj sonoj 
en la fonetiko espera~1ta. Allende oni povas gkribi esperante per Aljende, Dzu•os pcr 
Dujos, :fimenez per lfim,;mz, car la csperantaj sonoj lj, j, kaj ;; , povas bon e austatai:ii 
la hispanajn ll, y y j. Sed en la franca, angla, germana, k. a. lingvoj ekzistas literoj, 
-kies sonoj n oni ne povas reprezenti per la esperantaj literoj. Tie kusas la malfacilajo: 

Pri la lasta paragrafo de la artikolo de S.ro Allende mi estas tute konforma. 
R. Duvos. 

Varme ni deziras, ke la jaro 1909.ª estu por ciuj niaj amikoj plej malavara pri 
sano, felíco kaj mono. 

Car estas al ni neeble respondi ciujn alvenintajn bondezirojn, ni amike petas, ke 
oni akceptu tiujn, de ni sendítajn per tiuj ci linioj. 

RAFAEL DUYOS VICENTE INGLADA 
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La Sociedad Española 
Seis años han pasado desde que, gracias á las iniciativas y entusiasmos de D. Ri-

cardo Codorníu, se fundó en Murcia la Sociedad Española para la propagación del 
Esperanto. Los siete artículos de su diminuto Reglamento acusan bien claramente 
que la intención de los fundadores sólo estaba encauzada á establecer un lazo de 
unión entre los esperantistas españoles que pudiera, al mismo tiempo, ser utilizado 
como punto de apoyo para la propaganda. ¿Debieron aspirar á más aquellos decididos 
esperantistas, que se atrevieron á reglamentar lo que, en aquella época, era por los 
más considerado como una chifladura? Indudablemente, no; bien está lo que hicieron 
y merecen por ello nuestro respeto y nuestro aplauso. Hoy mismo no nos atrevería-
mos á planear un Reglamento para nuestra Sociedad que pudiera servir para dentro 
de seis años, porque en ese lapso de tiempo el Esperanto puede haber conquistado 
su triunfo decisivo ó puede haber perdido solidez, transformando la Sociedad Espa-
ñola en un organismo oficial ó en un grupo ele personas de buena voluntad que se-
guirían trabajando en pro de un ideal benéfico y humanitario. 

Pero á las variaciones que la divulgación actual del Esperanto exige, hay que 
añadir aquellas otras que la práctica nos está imponiendo. Voy á exponer éstas bre-
vemente. 

Ingresan en la Sociedad Española muchísimas personas que sólo abonan la cuota 
correspondiente al año de su ingreso y de las que ya no se vuelven á recibir noticia~. 
Cierto es que la inmensa mayoría de los que así obran es porque pasado el primer 
impulso de entusiasmo, abandonan por completo el estudio del Esperanto y cuanto 
con él se relaciona; este pasajero entusiasmo, en los meridionales es cosa frecuentísi-
ma. Pero otros abandonan la So:ieclad, aun siendo esperantistas más ó menos fervo-
rosos, porque sus relaciones con ella no son frecuentes y el envío de la cuota anua 1 
representa una molestia, si bien esta queda reducida á incluir unos cuantos sellos en 
una breve carta. Citemos ejemplos: de los socios que ingresaron en 1907 y cuyo mí-
mero fué 362, únicamente 70 han abonado la cuota correspondiente al año 1908. 
Esta exagerada desproporción hace difícil la buena marcha de la Sociedad; si el in-
greso de las cuotas exige recordatorios ó sostenimiento ele correspondencia sólo á 
este fin dirigida, siendo aquellas tan reducidas no darían beneficio alguno á la Socie-
dad. Pero hay otros inconvenientes de más monta: ¿cuándo debe considerarse que un 
socio ha sido baja? La contestación lógica es que sea baja cuando deje de abonar la 
cuota de un año, pero como para este abono no hay época prefijarla, pues el artículo 
5.º sólo dice que los que abonen antes de finalizar Diciembre la cuota del siguiente 
año, tendrán voto en la elección de la Junta Directivil, resulta qne durante tod0 un 
año la Sociedad obra con arreglo á un número de socios que difiere mucho del ver-
dadero, y vota una Junta Directiva con un número de vocales diferente del que pre-
viene el Reglamento. 

Al irgresar en la Sociedad recibe el nuevo socio un número de orden, y viene á 
ser nuestro anuario nacional lo que el universal de Zamenhof. Los que se vanaglorian 
de tener un número de orden muy pequeño, prueba más ó menos fehaciente de su 
antigüedad en el esperantismo, desean conservar siempre el mismo, como ocurre con 
el de Zamenhof; pero esto lleva consigo el gran inconveniente de que sigan figurando 
como socios un inmenso número que dejaron de serlo, y si estos se dan de baja y 
ocupan sus números nuevos socios, deja de tener el número de orden el valor que 
algunos le han asignado. A nuestro juício, lo mejor sería en fin de Dicfrmbre formar 
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una lista de todos los que hubiesen abonado la cuota del año corriente, los cuales 
por orden de antigüedad recibirían nuevos números de orden; así, naturalmente, el 
que perdiera su número recibiría, en cambio, uno más pequeño. 

Mientras estas modificaciones no se lleven á cabo, no es posible ni conveniente 
publicar el anuario que en otros años anteriores apareció. Repetidas quejas hemos 
recibido de esperantistas extranjeros, manifestando que se han dirigido á muchos de 
los que en ellos figuran, sin obtener contestación. No es de extrañar, pues más de 
las dos terceras partes de los nombres allí coleccionados corresponden á personas 
que en un momento de entusiasmo creyeron hacerse esperantistas por el mágico in-
flujo de cien céntimos. El beneficio que el anuario reporta es muy secundario; ¿quié-
nes han de figurar en él?, ¿los miembros de la Sociedad española en sus cuatro varie-
dades de honorarios, propagandistas, adeptos y aprobadores? Entonces no da idea de 
la divulgación del Esperanto en España, porque hay muchos esperantistas que no 
han ingresado en la Sociedad Española; en cambio figuran en él muchas personas 
que no conocen el Esperanto más que de nombre, como son todos los socios aproba-
dores y algunos honorarios. 

Nosotros opinamos que el Anuario Esperantista Español, si ha de ser útil, ha de 
contener los nombres de verdaderos esperantistas, que puedan hablar y escribir el 
idioma, por lo menos con una corrección relativa. El que la Sociedad Española pu-
blique un libro con los socios que desde su fundación ha tenido, ó aunque sólo sea 
con los que en la actualidad tiene, no reporta beneficio alguno. Cuando la Sociedad 
Española organice la Junta examinadora, podrá publicar un anuario con los nombres 
de los que hayan merecido un título de conocimienlo elemental ó superior, aun cuan-
do en él se citen los Grupos existentes con el número de socios que cada uno tenga, 
y los de la Sociedad Española, y cuantos datos se consideren de interés, pero sin 
citar nombres que puedan poner en duda la veracidad de cuantos datos se aportan 
para poner de manifiesto el estado actual de la divulgación del Esperanto en España. 

En el número próximo daremos fin á este artículo, en el que francamente expo-
nemos los inconvenientes que el funcionamiento actual de la Sociedad nos ha demos-
trado prácticamente, y publicaremos el balance anual de su caja. El solucionar de 
manera conveniente todas estas dificultades ha de ser misión de la nueva Junta Di-
rectiva; para ello, propondremos una candidatura que no dudamos será acogida con 
entusiasmo. 

R. DuYos 
Secretario de la Sociedad Española p. p. Esperanto. 

D.ro Vallienne mortis, preskau subíte la 1,an de Decembro! 
Malaperis unu el la plej bravaj kaj lojalaj defendantoj de nia kara lingvo kaj ni 

ciuj funebras. Liaj kuragigaj vortoj, liaj aplaudindaj agoj restas ce ni kiel incitilo kaj 
sekvota ekzemplo. 

Pace ripozu, kara kaj respektinda doktoro! 
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Ne estis ripo, sed vosto ... 
La homa scivoleco estas tiamaniere nesatebla, kaj nía deziro penetri en la kialon 

de la plej grandaj misteroj de la vivo estas tiel granda, ke ni ec ne konformigas plu 
per la historiaj verkoj ekzistantaj, koncerne al kel!rnj punktoj de la vi va origino, 
kvankam tiaj verkoj estas el tiuj, kiujn la mondo gis nun ciam rigardis kiel sanktajn 
kaj nediskuteblajn. La horno nepre volas sin certigi pri cío, kiam eble, per klara kaj 
simpla eksperimento; li studas atente, laboras sencese, fervore sercante la vcron, kíu 
sajnas forkuri de li, tiel obstine, ke oni povas kompari Iian deziregon, kun la Tantala 
soifa turmento. 

Tiel okazas, rila te al la tradicio de la virina deveno. 
Pri tio jen estas klarigo, kiun mi legis antai'í. nelonge, pro eltrovo farita, Jau tre 

fidindaj manuskriptoj, de saga germana bíbliografiisto, kies nomon mi ne memoras~ 
nek eble estas gin memori, car gi havis ne rnalpli ol tridek konsonantojn. 

Tiu sagulo, post serioza kornentario al la Biblia priskribo pri la formado de nía 
patrino Evo ce la Paradizo, fiere certigis la jenon: 

«Estas vero, ke Dio intencis krei Evon el materialo elprenita el la korpo mem de 
Adamo, por ke tiu ci povu sin nomi «karno de mia karno kaj osto de míaj ostoj»; 
sed neantaúvidita okazintajo malhelpis la aferon, kaj cío efektivigis aliamanierc. 

«Efektive, Dio profunde dorrnigis Adamon, tiel profunde, ke Li ec povus eltranci 
pecon da lía karno sen la plej malgranda timo pri iia vekigo. (Samtempe Dio institu-
ciis per tiu unua provo la honorindan profesion de hipnotigistoj). 

»Tuj kiam Adamo komencis sían belsonan ronkadon (kio estas la plcj ccrta pruvo 
pri profunda dormado ), Dio klinigis sur !in, kaj, metinte per Día forto Siaj n fingrojn 
inter liaj ripoj, Li kaptis la plej grandan el ili, kaj desiris gin, ne sen veraj malfacila-
joj, car tiu homego estis tre fortika kaj dikmembra, certe kiel ano de raso tiam anko-
rai'í. ne degenerita. 

»Jen vi havas la bonan Dion kun la belega Adama ripo en Sia dekstra mano, pen-
sante kiamaniere Li arangos la aferon, por gin transformigi en carman virinon, kiam 
subite kaj ne vidite nck audite aperas hundego, allogita de la rava vianda odorn, kaj, 
forpreninte per sia malsata buso l'apetitekscitan kotieton, rapidege forkuras al prok-
sima arbareto. Dio, kvankam surprizita kaj sanceliganta, instinkte Sin jetas kontraú 
la hundon, gin persekutas, kriante: •cuco, cuco, ... » kaj ankoraü gin atingas kaj kap-
tas perla vosto. La hundo kolerigas kaj grundas terure, pli kaj pli dentpremante sían 
kaptaJon; Dio fortc kaj scntime detenas la beston, tirante el gia vosto kaj minacante 
gin per grandaj krioj, por ke gi forlasu teren la multvaloran ripon. Foje, la hundo 
tiel furioze tiras, ke gi trenas Dion dum kelkaj sekundoj; aiiafoje, Dio ankai'í retre-
nas la hundon, gin §ovante sur longa terspaco. Fine, post tia terurega kaj neniamvi-
dita batalado, oni alvenis al rezultato klare antaüvidebla, nome: ke la sovaga besto 
sin liberigis, lasinte ... ne la Adamaa ripon, sed sían tutan voston en la manoj de 
Jehova'o. 

«Tiu ci restis momente konfuza k:aj mirigita, rigardante la sangantan hundvoston, 
kusantan en Siaj Diaj manoj. Sed post nelo:1ga pripensado, Li trankviligis kaj diris, 
kun ciopova konvinko, la sekvantan multsignifan frazon: «Nu, por Mi estas tute 
samet~. Kaj tuj poste, starigante la hundan postan eksrremajon, Li ceremonie ekkriis: 
«Tiu éi hunda vosto aliformigu en bebn virinon!» Kaj tio éi estis farata. Kaj Dio 
vidis, ke tio estas bona ( eé bela) ... ,, 

Poste, la saga bibliografiisto longe rezonadis pri konsideroj kaj komparoj de la 
virino kun la hundo, penante pruvi la verecon de sia eltrovo, jen prezentante statisti-
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kon, per kiu oni vidas, ke la hundo malofte mordas virinon, jen konstatante la simi-
lecon de la virina movigemeco, kun tiu de l' vosto de la hundoj ... 

Sed mi ne volas eniri en pli grandajn detalojn. Mi haltas, dirante, laií la frazo ori-
ginala de Dio mem, ke, car la virino ekzistas kaj si estas bona, cu ili estas de vosta aií 
de ripa deveno, ... «por mi estas tute same»t 

F. SOLER V ALLS. 

Error lamentable 
Hace seis años, cuando por vez primera tuve en mis manos un Manual de Espe-

ranto, la revista que el Sr. Bravo del Barrio publicaba en Santander con el título Es-
peranto, había muerto. Si alguna vez subió á tal punto mi curiosidad que me hizo so-
licitar, de quien la poseía, la colección completa de los números publicados, me hi-
cieron desistir de mi propósito consideraciones y razonamientos, que hoy me hacen 
recordar, bien á mi pesar, ciertos artículos que el Sr. Bravo del Barrio ha publicado 
en El Pueblo Vasco. 

En aquella revista, á pesar de su título, el Esperanto era cosa secundaria; el señor 
Bravo del Barrio hablaba y describía con prolija minuciosidad sus amores con una 
señorita, que por serlo y por haber fallecido, merece su recuerdo todos mis respetos; 
y tanto cegaba la pasión amorosa al Sr. Bravo, que no comprendía cuánto enojaban 
á sus lectores aquellas historias que ningún interés encerraban para el público, porque 
aun aquello de que «el Esperanto había perdido, con la muerte de persona, para él 
tan querida, unos cuantos millones», les pareció á los más una ridícula parodia de al• 
gún fabuloso cuento de Las mil y una noches. 

Los esperantistas españoles comprendieron que tal revista no podía ni debía con-
siderarse como fiel reflejo de sus aspiraciones y deseos, y sus protestas hallaron eco 
en L'hsperantiste, revista de Mr. de Beaufront, donde acertadamente se decía, que así 
como por donde pasaba el caballo de Atila no volvía á crecer la hierba, así también 
por donde pasaba el Sr. Bravo del Barrio era imposible hacer propaganda en favor 
del idioma internacional, por la especial atmósfera que tras sí dejaba el que se titu-
laba pomposamente apóstol del Esperanto. 

Pero he aquí, que por una evolución muy comprensible, el Sr. Bravo del Barrio 
se ha hecho partidario del idioma de Mr. de Beaufront; ignoro si la opinión que 
Mr. de Beaufront tenía del Sr. Bravo del Barrio ha evolucionado también, pues de 
no ser así, habrá sido éste acogido en el grupo idista con la risa del conejo. Pero 
esto es hoy asunto de casa ajena y nada nos importa ni nos interesa. Por los idistas 
sentimos en esta casa un afectuoso respeto, como colaboradores que somos en pro 
de un mismo ideal, y si alguna vez hemos mojado en hiel nuestra pluma, ha sido para 
anatematizar justamente el traidor proceder de Mr. de Beaufront, y juzgar con dureza 
merecida la descortesía con que fué tratado nuestro Lingva Komitato. Por lo demás, 
ningún interés tenemos en zaherir ni molestar á los que, como ya he dicho, conside-
ramos como colaboradores. 

Pero el Sr. Bravo del Barrio, ya en el campo idista, hace la propaganda de su 
idioma, y recluta ó intenta reclutar adeptos, valiéndose de procedimientos y ardides 
que nos vemos precisados á adjetivar duramente. El Sr. Bravo del Barrio ha creído 
que nuestros samideanos de San Sebastián, disgustados por no haber concedido á su 
grupo la organización del V Congreso Esperantista, caerían cándidamente en el lazo 
que él les tiende proponiendo que se celebre en la hermosa ciudad guipuzcoana el 
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primer congreso de Ido. Es indudable que si por arte mágico las ideas se hiciesen 
visibles, ésta de celebrar un congreso idista aparecería á nuestra vista de un color 
verde subido, probando con ello que aún han de pasar algunos años antes de llegar 
á su completa madurez. Pero el Sr. Bravo del Barrio, con la idea y proposición de 
ese congreso, envuelve otra qu~ forzosamente había de molestar y ofender al grupo 
de San Sebastián, al que se le comparaba á nn niño, al que le ofrecemos un juguete 
para que acuda sin temor á nuestros brazos. 

El Sr. Bravo del Barrio está muy equivocado, equivocadísimo; él ha creído que el 
mundo es un vasto mercado, y que ha montado un puesto enfrente del nuestro, des-
de el cual, no contento con vocear su mercancía, procura atraer con halagos y enga-
ños á cuantos enfrente del nuestro se detienen. A ese nivel no hemos de ponernos 
los esperantistas. Si los esperantistas de San Sebastián ( que perdonen esta suposi-
ción) hubieran caído en el lazo, ni una palabra hubiéramos dicho en son de censura. 
Pero como el Sr. Tuduri, presidente de aquel grupo, y un prestigioso esperantista 
que firma sus artículos con el pseudónimo Onahiram, han protestado enérgicamente 
y contestado al Sr. Bravo del Barrio en forma merecida, nos hemos decidido á escri-
bir estas líneas en la seguridad de que ya no pueden ser tomadas como reclamo de 
nuestro puesto, para contrarrestar los halagos del Sr. Bravo del Barrio. 

Tenemos un más alto concepto de nuestra dignidad. Ella está muy por encima de 
cuantos afectos y cariños llenan nuestro corazón; tan por encima, que si como re-
compensa á una acción indigna se nos ofreciera el triunfo inmediato del Esperanto, 
el idioma internacional sería, en verdad, una utopía. 

RAFAEL ÜUYOS, 

Adiau, karega! 
Al la memoro de la eminenta Esperantisto o.ro Vallienne 

Apenau mi estis éu li? traleginta, 
Min trafas sciigo pri via jusmorto: 
Dum mi vin aplaudas kaj kore gratulas 
Vi mortas! Ho blinda krudmok' de la sorto! 

Fidela soldat' de !'arme' esperanta, 
Li éiam batalis kun nobla decido. 
Kruela malsan' lastmonate !in kaptis, 
Sed Ji laboradis por ni sen perfido. 

Ne éarmos nin plu liaj belaj romanoj, 
Nek ia de li tradukita éefverko. 
La muz' esperanta nun piaras maldolée, 
La filo plej kara nun kusas en éerko. 

Ho kiel terure nin batas la sorto! 
Anar' esperanta malkreskas rapide. 
Jen unujn kolegojn forrabas la morto, 
Aliajn jen Ido forprenas perfide. 

Adiaú, karega Vallienne' ni ne povas 
Jam premi la manon de nobla amiko. 
Feliéa vi, kiu alpasis la mondon, 
En kiu nur regas am' sen artifiko! 

VICENTE lNGLADA, 
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Sciigoj 
EL HISPANUJO DE ESPAÑA 

En la proksima vilago Ribarroja jus En el cercano pueblo de Ribarroja 
fondigis Grupo Esperantista kaj oni elek- acaba de fundarse un Grupo Esperantista 
tis la j enan direktan komitaton: y se eligió la siguiente junta directiva: 

Presidentes honorarios: Dr. L. L. Zamenhof y D. Rafael Duyos Sedó.-Presidente 
efectivo: D. Luis Colomer Aparisi.-Vicepresidente: D. Salvador Bigorra Martí.-Se-
cretario: D. Marcelino Micó Calabuig,--Biblíotecario: D.ª Elena Molinos Chisvert -
Vocales: D. Vicente Moreno Blanchard y D. Julio Moreno Blanchard. 

Salutante la aperon de tiu ci nova 
grupo, ni multe dankas gin pro la neme-
ritita honoro, kiun gi difinis al nía kara 
direktoro. 

Laü sciigoj senditaj de nia amiko 
S.r° Clemente Irauzqui, en Santurce (Viz-
caya) S. 10 Reparaz klarigas kurson de 
esperanto al la infanoj de 1oia publika ler-
nejo. Ankaií estas kurso por fraulinoj. 

Daurigante sian propagandan labo-
ron, S.ro Román Ayza faris paroladon 
priesperantan en la Madrida Societo de 
Hotelmastroj. Li estis longe aplaiídata 
kaj tiorn interesigis la auskultantojn, ke 
oni pretigis tuj kurwn klarigotan de 
S.r0 Menendez. La duan de Januaro, 
S.'º Ayza malfermos kurson éc la Scienca 
Ateneo, S.ro Perogordo ce la komerca 
Ateneo kaj S.r° Fernandez ce la Miiitista 
kaj Marista Societo. Nun, do, oni brave 
laboras en Madrido. 

En Benavites, dank' al la agemeco de 
nia samideano S.r0 Vicente Gaspar Polo, 
jus fondigis Agrikultura Sindikato titolita 
Esperanto, kiu nur okupos sin pri la eks-
portado de orangoj. En la unua eksport-
sendo oni metis kcstelon da orangoj, 
kiun tiu Sindikato dedicas al D,r 0 Za-
menhof respekte kaj sincere. La unuak-
lasa marko de tin Sindikalo konsistas el 
kvínpinta stelo sub la nomo Esperanto, 
kaj la duaklasa el la portreto de D.ro Za-
menhof cirkaüita de lia nomo. Anibau 
estas ore presitaj. Ni deziras al la Benavi-
tesa Sindikato la plej felican sukceson en 
gia komerca entrepreno. 

Al saludar la aparición de este nuevo 
grupo, le damos muchísimas gracias por 
el honor inmerecido que ha otorgado á 
nuestro querido director. 

Según noticias enviadas por nuestro 
amigo D. Clemente Irauzqui, en Santurce 
(Vizcaya) el Sr. Reparaz da un curso de 
esperanto á los niños de su escuela pú-
blica. También se da un curso para seño-
ritas. 

Continuando su labor de propaganda, 
D. Román A yza <lió una conferencia so-
bre esperanto en la Sociedad madrileña 
de Hoteleros. Fué largamente aplaudido 
é interesó tanto al auditorio, que se or-
ganizó en seguida un curso que explicará 
el Sr. Menéndez. El z de Enero, el se-
ñor Ayza abrirá un curso en el Ateneo 
Científico, el Sr. Perogordo en el Ateneo 
Mercantil y el Sr. Fernández en el Centro 
del Ejército y Armada. Ahora, pues, se 
trabaja en Madrid bravamente. 

En Benavites, gracias á la laboriosi-
dad de nuestro correligionario D. Vicen• 
te Gaspar Polo, acaba de fundarse un 
Sindicato Agrícola titulado Esperanto, 
dedicado exclusivamente á la exporta-
ción de naranja. En el primer envío, fué 
incluída una caja de naranjas que dicho 
Sindicato, respetuosa y sinceram~nte, 
dedica al Dr. Zamenhof. La primera 
marca de este Sindicato consiste en una 
estrella de cinco puntas bajo el nombre 
i!,speranto, y la segunda marca en el re-
trato del Dr. Zamenhof orlado por su 
nombre. Las dos están impresas en oro. 
Deseamos al Sindicato Benavitense el 
éxito más feliz en su empresa comercial. 
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S.ro Paul Linares mm klopodas por 
fondi grupon en Cordoba. Ni deziras ke 
lia laboro atingu la merititan sukceson. 

Por la venonta jaro la Grupo de Utiel 
elektis novan direktan kornitaton; jen gi: 

D. Paul Linares trabaja actualmente 
para fundar un grupo en Córdoba. De-
seamos que su gestión obtenga el mere-
cido éxito. 

Para el próximo año el Grupo de 
Utiel ha elegido nueva junta directiva; es 
la siguiente: 

Presidente: D. Generoso Planells.-Vicepresidente: Srta. J. Lacruz.-Cajero: Pa-
dre Antonio Guinart. -Secretario: D. José Chocomeli. -Voc:iles: D. J. Gabaldón, don 
E. Ortíz, Srta. M. Montés, D. S. Marzo y Padre V. Doménech.-Vicesecretario: don 
R. Hernández.-Bíbliotecario: D. J. Carrasco. 

La Grupo de Santurce vocdonis la ¡ El Grupo de Santurce ha votado la 
jenan komitaton: siguiente junta: 

Presidente: O, Angel Zulaica.-Vicepresidente: D.ª Ramo na Capón.-Tesorero: 
D. Daniel Pereda.-Secretario: D. Clemente Iraurqui.-Vocales: O, Juan Elvira y 
D.ª Flora Rodríguez. 

Goje ni ricevis S.ron Alfonso Sabadell, 
kiu pro profesiaj okupoj restis ce ni 
kelkajn tagojn. Nia simpatia amiko cees-
tis en unu el la eiumonataj festenoj orga-
nizataj mm de la Grupo Valencia, En gi 
oni multe parolis pri la venonta Barcelo-
na Kongreso kaj pri la postkongresa 
ekskurso al Valencia, kiu tiu ci grupo 
ekorganizas, kaj eiuj esprimis dezirojn ke 
cio trafu la plej brilan triumfon kaj suk-
ceson. 

Priesperantaj artikoloj publikigitaj en 
la nacia gazetaro: belega kolekto da íli 
en Et Asón de Ramales, verkitaj de 
F. B. Goiri-goltzarri; en el Diario de Vi-
llanueva y Geltrú; en El Porvenir, de 
Cartagena; en El Servion, de Bilbao; en 
Esperanzas, de Zaragoza, bele verkita de 
S.•0 J. A. Martínez, y en El Tiempo, de 
Murcia, kie Esperantisto 6362 tre guste 
desegnas ian apostolon idistan. 

Con mucho gusto recibimos á D. Al-
fonso Sabadell, que por ocupaciones pro-
fesionales ha permanecido entre nosotros 
algunos días. Nuestro simpático amigo 
asistió á uno de los banquetes mensuales 
que ahora organiza el Grupo de Valen-
cia. Mucho se habló en él del próximo 
Congreso de Barcelona y de la excursión 
á Valencia, que este grupo organiza, y 
todos mostraron deseos de alcanzar el 
éxito y triunfo más brillante. 

Artículos sobre esperanto publicados 
en la prensa nacional: una hermosa serie 
en El Asán, de Ramales, escritos por 
F, B Goiri-goltzarri; en el Diario de Vi-
llmmeva y GeltrlÍ; en El Porvenir, de 
Cartagena; en El Nerviún, de Bilbao; en 
Esperanzas, de Zaragoza, muy bien re-
dactado, por D. J. A. Martínez y en El 
Túmpo, de Murcia, donde el esperantista 
6362 dibuja con exactitud á un apóstol 
idista. 

Bibliografio 
The Fnglish-Esperanto Dictionary, based upon the «Fundameto», the esperanto 

literature and the national-esperanto Dictionaries bearing D.ro Zamenhof's « Aprobo», 
by]. Rhodes. XXII+547 p. (13 x rg)-London, Stead's Publishing House. Prezo: 5 s. 
4 d. (2'80 spesmiloj). 
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La angla pioniro de Esperanto, sinjoro Josefo Rhodes, kiu dum multaj jaroj bata-

ladis en. sia patrujo por la disvastigado de nía kara lingvo internacia kaj fondis la 
unuan anglan esperantistan Societon, jus publikigis anglaesperantan Vortaron laü la 
Fundamento, esperanta literaturo kaj naciaj vortaroj apartenantaj al «Kolekto apro-
bita». 

Post legado de tre interesa antaüparolo, guste klariganta la nunan staton de Es-
peranto, oni alpasas al plej pler,a vortaro, lerte kaj metodeme verkita. La aütoro 
modeste gin nomas «kompila5o», sed ni povus rajte fierigi, se ciuj lingvoj havos jam 
tiajn «kompilajoj », car la pritraktata vortaro ha vas 547 pagojn da tre densa presado 
kaj konsistas el cirkaü 50.000 vortoj aü esprimoj, kiuj estis sisteme kaj pacience 
kolektataj dum 7 jaroj da fruktodona seréado. Krom plena posedo de Esperanto, 
kiun Ji elmontris en sia bela «Progresado de la pilgrimanto», S.ro Rhodes profitis 
ciujn tekstojn esperantajn kaj konsiligis kun la vortaristoj-Esperántistoj por la gusta 
taksado de éiuj apartaj signifoj kaj nuancoj de la esperanta radikaro, kaj tiu ci fun-
damenta kaj profunda laborado donis kiel sekvon, tre belajn fruktojn. Oni zorge 
esploru The English-Esperanto Dictionary kaj oni trovas en ciuj pagoj vortojn tre 
felice elektitajn au radikojn tre lerte kunmetitajn, kiuj montras belajn subtilajn nuan-
conjn, nekapteblajn por tiuj, kiuj ne posedas la esperantan «senton». Oni vidu 
ekzemple la vortojn: «action», «age», «ali», ~appear», «appearance», «as», «aside», 
«at», «away», «back», «bank», k. c. 

Ni nur citu inter la multaj novaj vortoj, kiujn la aütoro proponas en sia vortaro, 
atornio, bandolero, barbikano, bikonjuga, bisekcio, cesuro, kalenturo, kardiaka, 6 ro-
nika, korteso, dol111eno, kumulo, ciklostilo, daktilio, rami, k. c. por ke oni povu kom-
preni la ampleksecon kaj altvarolon de tiu bela libro. 

Krom tío dirita, S.ro Rhodes zorge forigis kelkajn nebonajn esprimojn aperantajn 
en antauaj vortaroj kaj trafe anstatauis vortojn iom mankohavajn per aliaj formoj 
akceptindaj kaj plitaugaj. Ekzemple: puriteno, ekleziano, akademiulo, specifi, diismo, 
diisto, k. c. 

Pro la multaj teknikaj radikoj, kiujn enhavas The English-Esperanto Dictionary, 
gi multe ubios ne sole por komunaj tekstoj, sed ankaü por la teknikaj V<'rkoj, kaj 
ne sole gia taügeco atingos la u,¡antojn de Esperanto, sed ankau ciujn Esperantistojn, 
kiuj deziras lerni au traduik la Sekspiran lingvon. 

Multaj apartaj detaloj plialtigas la valoran de la verko: ekzemple, la aldono de du 
vortaroj (kiuj trovigas en la fino) unu por personaj nomoj kaj alia por la geografiaj, 
enhavantaj cirkau 2.000 vortojn, 

Ankaü oni trovas en aparta listo laü alfabeta ordo la aron de ciuj novaj proponitaj 
radilrnj, kiujn la autora noble kaj modeste prezentas al la aprobado de la publiko. 

Cial ni ne povus sufice rekomendi al éiuj amikoj de Esperanto la akiron de tiu 
bonega vortaro, kies aütoron ni plej kore dankas por la aminda cito, kiun en An-
taüparolo lifaras pri nia senvalora helpo en tiu eksterordinara verko, kies apero 
estas bela pruvo de la granda vivipoveco kaj disvastigeco de Esperanto kaj glora 
fakto por la historio de nia kara, de tago al tago pli utila lingvo. 

Georgo Dandin, komedio en tri aktoj de Moliére, el la franca lingvo tradukis 
D,ro L. L. Zamenhof. Librejo Hachette kaj k. 0 79, Boulevard Saint-Germain, Parízo. 
Prezo: 1 '20 frankoj. 

'!ere mirinda estas por nia gojo kaj gloro de Esperanto la fruktodoneco de nia 
plej kara Ma jstro. Apenau ní raportis pri la apero de la belegaj «Ifigenio» kaj «Psal-
maro:o, ni <levas anonci la publikigon de nova literatura verko. Kaj ankoraü pli mi-
rinda estas la facileco laü kiu D.ro Zamenhof tradukas, cu el angla lingvo (Hamlcto), 
cu el rusa (Revizoro), cu el germana (Rabistoj, Ifigenio), cu el pola (Marta), cu el 
hebrea (Psalmaro ), cu el franca (Georgo Dandin'), facileco sama por la prozo, kiel 
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por la versoj. Ni povas korbeni la fondigon de «La Revuo», kiu liveris al ni tiajn 
majstroverkojn, kaj ni nur deziru multajn jarojn da vivado al nia majstro kaj tiel, ni 
vidos la plej belan éefverkaron de la tutmonda literatura esperanten tradukitan de 
lia lertega mano! 

Eble niaj legantoj konstatos ke ni nenion diris pri .la verko Georgo Bandín' ... sed, 
kion mi povus sciigi pri la belegeco de la traduko, ne antaüsentitan jam de niaj le-
gantoj? Kaj pri la meritoj de la originalo, kion pli elokventan mi povus skribi, ol tio, 
ke carmita de la spriteco de tiu ci komedio, kun la helpo de belga amiko, mi mem 
estis jam grandaparte tradukinta Georgon Bandin'? Ho felica Georgo Bandín'! Espe-
ranto liveris al vi du naskantojn: unu-la vera patro, la plej inda esti patro; alian-nur 
duonpatro, kiu ne povis atingi fclican finon, kaj restos kasita, kiel decas al lia sen-
meriteco ... 

La patrino, dramo en kvar aktoj de S.ro Santiago Rusiñol, unuafoje prezentita la 
20.ªº de Februaro de 1907, el la katalana lingvo tradukita de S.ro Alfonso Sabadell, 
Prezidanto de la Grupo Esperantista Barcelona. Prezo: 2 frankoj. Presejo Feliu & Su-
sanna, Ronda San Pedro, 36. Barcelona. 

Nia amiko S.ro Sabadell, kiu de post sep jaroj propagandas en Hispanujo nian 
lingvon internacian kaj faris en sia logurbo Barcelono la unuan publikan paroladon 
por Esperanto, ne kontenta montrigi kiel lerta kaj fervora propagandisto de nia afero, 
decidís dedici sin al la literatura verkado. Kiom da mirakloj faras Esperanto! Mul-
tajn amikojn mi konas, kiuj estas poetoj nur de kiam ili ellernis la lingvon interna-
cian, kiuj povas esti literaturistoj nur per Esperanto! Tio éi nur montras la grandan 
facilecon per kiu oni lemas kaj posedas la Zamenhof'an kreajon. Eble neniam venís 
en la kapon de S.ro Sabadell, kiu tre bone konas la lingvojn hispan,an, katalanan, 
francan, anglan kaj italan, la ideo traduki verkon en unu el ili. Kial? Car la verkado 
aü tradukado en nacia lingvo estas afero tre malfacila. Tamen, pri Esperanto li sentis 
sin kuraga por tio kaj bele prosperis en la entrepreno. Oni nur legu La Patrino'n kaj 
tuj oni admiros la carmecon, simplecon kaj kortusecon per kiu S.ro Sabadell vestís la 
tradukon de la fama Rusiüol'a dramo. Multajn Espcrantistojn jam interesis La patri-
no, kies tradukinto riceyis el cíe plcj kuragigajn gratulojn, kaj multaj satis la nun-
tempecon de la verko. Gis nun inter la esperantaj literaturajoj oni trovis verkojn tre 
malnovajn, jam tute forgesitajn pro tro longa konitcco, kaj ciuj legantoj bone scias, 
ke en mia diro ne estas trograndigo. Kontraüe La patrino estas verko unuafoje pre-
sentita en 1907, enhavanta novajn ideojn, priskribanta la modernan vivadon kaj pro 
tio gi sendube trafos tre bonan akcepton inter la Esperantistoj. Ni plej kore dankas 
la eminentan katalanan dramaütoron S.ro Santiago Rusiñol, kiu afable permesas la 
esperantan tradukon de siaj belegaj verkoj; ni gratulas la tradukinto S.r0 Sabadell, 
kiun ni neniam sufice dankos pro lía troamindeco dedici al ni La Patrinon, kaj ni 
esperas, ke baldaü aperos aliaj Rusiñolaj verkoj, kiujn la katalana pioniro tradukis 
kaj tradukas esperanten, kiel «La blua korto~, «Folioj de la vivo», k. c., k. c. 

Stanislaw Wyspianki, Protesilas kaj Laodamia, tragedio, el la pola lingvo tradu-
kis D.ro Leono Zamenhof. Aldono literatura al ~Pola Esperantista». Prezo: 50 SD. 

W yspianki, pola poeta, kiun la morto forrabis antau kelkaj monatoj, estas unu el 
la apartaj kaj nekomprenataj verkistoj, kies genio estas plena de tiu tra~ismo, nesen-
tebla por la plejmulto, kiu ne kondukas al populareco. 

Tre originala en siaj produktajoj li prezentas ciam sian penson kaj sentojn vesti-
tajn per grandego kaj potenco, kiu trapenetras la leganton per ia malluma misticis-
mo. Ne sercu en Wyspianki tiujn varmajn gajpriskribojn troveblajn en preskaü ciuj 
poetoj: li verkis ciam kvazaií sub la influo de malgoja potenco kaj en ciuj liaj belaj 
verkoj oni spiras la saman impreson de senespera fatalismo. 
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La tragedia «Protesilas kaj Laodamia» estas bazita sur greka mitajo, Laodamia, 
filino de la rego Akastos, estis forrabita de la heroo Protesilas, kiu poste kun si edzi-
gis. Tiu ci heroo en bata lo kontraü Troja, oferas sian vivan, car la orakolo antaüdiris: 

«Ruinoj atendas Ijonon, 
vin--gloro kaj lauro senmorta; 
kiu, unua el sipo 
per vigla atingos eksalto 
la glebon de la Dardanoj 
kaj sablon piede ektusos, 
..... mortfalos». 
«Li gloron plej grandan atingos 
Por morto kaj tomb' akirita » 

Kaj Ji ne volas aüdi la edzinajn plendojn, car la gloro, kiu fümigas lian bruston 
estas pli forta, ol la amo al Laodamia. 

«Gloro min, gloro atendas 
mi devas hndon forlasi, 
vin-amatinon restigi-
edzinon plcj karan kaj carman. 
Pereos mi la unua 
min ne atendu». 

Sola por ciam restas la nekonsolebla vidvino: li ciam sopiras al sia glormortinta 
edzo: sia rnalgoja revado su kcesas elpetegi la diojn, kiuj revenigas al si la ornbron de 
Protesilas, sed tiu ombro ne pavas kontentigi la flamantan per amo Laodamian kaj si 
en malespero memmortigas sin, por tiamaniere sendisige kunigi sian animan kun la 
ciam amata edzo. 

En tiu ci pritraktata tragedia oni sentas la tutan karakteron de la krea talento de 
Wyspianski, la potencan imagadon de la poeto, kiu el kvieta sopiro de la edzino 

· faras grandiozan, kortrafan plenan de tragismo beldramon. 
D,ro Lcono Zamenhof tradukis tre zorge kaj lerte la polan tragedion. Konservante 

la ritman kaj forman de la originalo, la tradukinto fidele esprimis gin per gia tuta 
precizeco kaj liveris al Esperanto delikatan cefverketon, kiun ciuj tre gue tralegos. 

J. Racine. Esther, triakta tragedit?, tradukita de D_ro Noel, vicprezidanto de Na-
ncy'a Grupo, kun takta teksto de la 1-Ioroj, alkonformigita al muzikverkoj de Moreau 
kaj Chaulie. Prezo: 1'25 frankoj (dua eldono). 

J. Racine. Atlzali', kvinakta tragedia, tradukita de D.ro Noel, kun takta teksto de 
la Horoj alkonformigita al muzikveroj de Mendelssohn. Dua eldono. Prezo: 1'50 fr. 

M. A. Plaütus. Rudens'. (La snurego), kvinakta komedio tradukita de D.ro Noel. 
Prezo: 1'50 fr. 

Aristophanes'. Plzttos', kornedio .. tradukita de D.ro Noel. Prezo: 1 '25 fr. 
Tinjn ci verkojn oni pavas aceti ce la <1utoro. D.ro Noel, 63 rne de Villers. Nancy, 

(Meurthe et-Moselle). Francujo. Kaj estas vendataj por propagando de Esperanto. 
Ni jus ricevis tiujn ci belegajn versajn tradnkojn de la famaj klasikaj verkoj kaj 

ni nur beclaüras, ke spaco mankas al ni por ilin detale analizi. 
Tbl ni rekomendos,ilin al cinj veraj amikoj de Esperanto, dirante ke ili estas tiel 

majstre verkitaj, kiel Cielo kaj Te;·o kaj Rolamlkanto, kiujn ni tiel multe jam laüdis 
en nia gazeto. 

v. lNGLADA, 

* * * 
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Esperantistaj Gazetoj 
l. Nacía Propagando 

FRANCUJO: L' Etoile Espérantiste, rnonata gazeto, r6 pagoj (25 x 32), en Espe-
ranto kaj franca lingvo. Jara abono: en Francujo, 1,25 fr.; ekster Francujo 2 fr. 
(o,So sm.). Administrado: «L' Etoile Esperantiste, 3, rue Sophie-Germain, Paris.» 

FRANCUJO: Paris Esperanto, rnonata bulteno de la Pariza Grupo Espetista,ran 
12 pagoj (13,5 x 21) en Esperanto kaj franca lingvo. Jara abono: 1,50 fr. (660 sm.). 
Administracio: V. «Chaussegros, 3, place Jussieu, Paris». 

GRANDA-BR!TUJO: The Britislt Esperantist, monata organo de la Brita Espe-
rantista Asocio, 20 pagoj · ( 18 x 25), en Esperanto kaj angla lingvo. Jara abono: 3 si-
ling. (4 fr.; r,50 sm.). Administracio: ,S-ro Sekretario de la B. E. A., 133-136 High 
Holborn, London, W. C. 

GERMANUJO: Germana Esperantisto, monata organo de la Germana Esperantis-
ta Societo, 12, pagoj (18 x 24), en Esperanto kaj germana lingvo. Jara abnno: 3 mark. 
(4 fr.; 1,50 sm.). Administrado: «Esperanto Verlaj l\Ioller & Borel, 95, Prinzenstras-
se, Berlim,. 

HISPANUJO: Stelo Katalzma .. monata revuo pri scienco, arto kaj Esperanta mo-
vado, 19 pagoj (19-28) en Esperanto, kataluna kaj hispana linjvoj. Jara abono: His-
panujo 2'50 fr. (1 sm.); ekster Hispanujo 3 fr. (r.20 sm.). Administrado: «Rambla 
S. Isidoro, Igualado, Barcelona». 

HISPANUJO: Iutmondo. E.•pero, ciumonata revuo, organo de la Kataluna Espe-
rantistaro, 16, pagoj (17-25) en Esperanto kaj kataluna lingvo. Jara abono 3 fr. (r,20 
sm.). Administracio: «Paradis, rz, pral., Barcelona. 

POLUJO: Pola fi.sperantisto, monata urganu de polaj espcrantistaj sodetoj, r6 
pagoj (::co-28) en Esperanto kaj pota lingvo. Jara abono: 5 fr. (2 sm.) Administrado. 
«Hoza 40, m. 8, Varsovia». 

SVISUJO: Sz,isa Es¡>ero, monata organo de )¡1 Svisa Espcranta Societo, 12 pagoj 
( 14 >( 22) nur en Esperanto. Jara abono: 2,50 fr. (r sm.) Administracio: «S-ro Th. Re-
nard, 6, Vieux-College, Geneve». 

FlNLANDO: Finna Esperantisto, monata organo de la Esperanto Asocio de 
Finlando, 12 pagoj (18X24), nur en Esperanto. Jar abono. 1,20 sm. Administrado: 
«Ilarejo Esperantis\a, Kop~an str. r 1, Ilelsi!lki (Ht:lsingfon)». 

BOHEMUJO: Casopis Ceskyclz L-:sperantistú monata organo de la Bohemaj Espe-
rantdoj, 16 pagoj (13x20), en Esperanto kaj bohema lingvo. Jpa abopo: 3,75 fr. 
(1,50 sm.) por fremdlando; 3 K. por Ai:ístrio. Administrado: .Casopis Ceskych Es-
perantisti:í. Praha>;, 

UNU!GITAJ STATOJ: Tlze American Esperanto :fournal, monata organo de la 
Amerika Esperantista Asocio, 20 pagoj (I8X2S), en Esperanto kaj angla lingvo.Jara 
abono: 1 dolar. (5 fr.; 2 sm). Administrado: « The American Esperanto Journal, Bou-
levard Station, Bq_ston, Mass 

UNUIGITAJ STATOJ: Aznerika Esperantisto, monata gaceto, 16 pagoj (13X23), 
en Esperanto kaj anglo lingvo. Jara abono: 1 dolar: (5 fr.; 2 sm.). Administrado: 
«Amerika Esperantista, I 239, l\1ichigan Avenue, Chicago». 

PERUO, .,l_ntaúen Esperantistuj' !, mona ta argano de la Perna Esperan ta Societo, 
12 pagoj (I7X25), en Esperanto kaj hispana lingvo. Jara abono: 3 fr.; (r,20 sm.). Ad-
ministrado: < O-ro Federico Villarreal, Apartado 927, Lima». 
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BRAZILUJO: Brazila Revuo Esperantista, monata organo de la Brazilaj Esperan-
tistoj, 32 pagoj ( I 5 X::3) en Esperanto kaj por tu gala lingvo. Jara abono: 6 fr. (2'40 
sm.). Administracio: «Brazila Revuo Esperantista, Rua da Assembléa, 46, Rio de 
:Janeiro•. • 

CILUJO: La Du Steloj, monata organo de la Cila Esperantista Asocio, 28 pagoj 
(17X26), en Esperanto kaj hispana lingvo. Jara abono: 5 fr. (2 sem.). Administracio: 
«Las dos Estrellas, calle de la Catedral, 1437, Casilla 727, Santiago de Chile». 

JAPANUJO: :Japana Esperantisto, monata organo de la Japana Esperantista Aso-
cio, 20 pagoj (19,5X26), en Esperanto kaj japana lingvo. Jara abono: 1,60 jen (4 fr. 
1160 sm.). Administrado: «Japana Esperantista Asocio Jurakco, Kijimacik, Tokio». 

FILIPINA] INSULOJ: Filipina Esperantista, monata organo de la Filipina Espe-
ranta Asocio, 32 pagoj (17,5 X26) en Esperanto angla kaj hispana lingvoj. Jara abo-
no: 2 P. (5 fr., 2 sm.). Administrado: «Philippines Esperanto Association, P. O. Box 
326, JJ1anila. 

11. Generala Propagando kaj Literaturo 
Lingvo lnternacia; monata centra organo de la Esperantistoj, nur en Esperanto. 

48 pagoj (13 X 20), kun 16 paga literatura aldono.-Jara abono: 7,50 fr. (3 sm.) Ad-
ministracio! «Presa Esperantista Societo, 3 3, rue Lacépede, Paris. 
. :luna Esperantisto, monata gazeto por junuloj, instruistoj kaj Esperanto-lernan-
toj, 8 pagoj (r8 X 22), nur en Esperanto Jara abono: 2,50 fr. (J sm.). Administrado: 
« Presa Esperantista Societo, 3 3, rue Lacépede, Par is. 

La Revtto, monata literatura gazeto kun la konstanta kunlaborado de D-ro Za-
menhof, 48 pagoj (16-24), nur en Esperanto. Jara abono: Francujo 6 fr. (2,40 sm.); 
ekster Grancujo 7 fr (2,80 sm.). Administracio: «Hachette & K10 , 79, Bd. St-Germain 
Paris. 

Tra la JJ1ondo, monata tutmonda revuo kun multaj ilustrajoj (22-28), nur en Es-
peranto. Jara abono: 8 fr. (3,20 sm.). Administracio: «Gazeto Tra la Mondo, IS, Bd. 
des deux Gares, JJ1endon (S.•et-O.) France. 

111. Specialaj Gazetoj 
Esperanto, duonmonata internacia gazeto, organo de la Esperantistaj Konsulejoj 

kaj Oficejoj, 4 p<1goj (45 X 50), en Esperanto kaj divers3j naciaj Iingvoj. J<1ra abono: 
3 fr. (r,20 sm.). Helpabono: IO fr. (4 sm.). Administracio: «S-ro H. Hodler, 8, rue 
Bovy-Lysberg, Genéve». 

lnternacia Scienca Revuo, oficiala monata organo de la Internada Scienca Ofice-
jo Esperantista, 32 pagoj (17 X 26), nur en Esperanto. Jara abono: 7 fr. (2,75 sm.). 
Administracio: «Internacia Scienca Oficejo, 8, rue Bovy Lysberg, Genéve». 

Espero Katolika, monata revuo por katolikoj, 32 pagoj (14 X 22), nur en Espe-
ranto. Jara abono: Francujo 4 fr. (1,60 sm.); ekster Francujo 5 fr. (2 sm.). Adminis-
tracio: «Pastro Em. Peltier. Sainte-Radegonde (Indre-et-Loire) France. 

Espero Paciftsta,monata organo de la Societo «Pacifisto», (13 X 21), nur en 
Esperanto. Jara abono; 5 fr. (2 sm.). Administracio: «S-ro G. l\locl1, 26, ruede 
Chartrcs. Neztil!y (Seine) F1 anee. · 

lnternacia Socia Revuo, monata socia gazeto, 16 pagoj (22 >; 27), nur en Espe-
ranto. Jara abono: 6 fr. (2,40 sm.). Administracio: «S-ro R. Lois, 45, ruc de Sainton• 
ge, Paris». 

Esperanta Ligilo, monata rcvuo presita en relief-punktoj Braillc por Blinduloj, 
28 pagoj (I4 X 23), nur en Esperanto. Jara abono: 3 fr. (1,20 sm.). Administracio: 
«S-ro Th. Cart, 12, rue Soufflot, Paris. 
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Frail!ino Maria Cruz Alfonso, Strato Sagunto, 65, Valencia, Hispanujo, deziras 
korrespondi esperante kun gesamideanoj per ilustritaj po§tkartoj. 

MALNOVA FIRMO J. CLAUSOLLES 
ORTOPEDIO. HIRURGIO. HIGIENO. KAUCUKAJ OBJEKTOJ KAJ ANTISEPSAJ 

KOMERCAjOJ 

FIRMO FONDITA EN LA JARO 1830 
Magazeno: Strato Sankta Ana, 30. Barcelona. 

F .J:LJ:C>cJ" 
Fernando VII, n.0 8. Barcelona. 

Rambla del Centro, n.0 27. Barcelona. 
Carretas, n.0 35. 111adrid. 

Velázquez, n.0 17. Sevilla. 
San Vicente, n.0 6. Valencia. 

¡¡ Todo el mundo puede ya aprender el Esperanto!! por medio de la obra que 
acaba de publicarse titulada 

EL IDIOMA INTERNACIONAL AUXILIAR ESPERANTO 
AL ALCANCE: DE TODOS 

POR 

Fettnando Soler, Va.lis 
Oficial de lelegrafos, Presidente del Grupo Esperan#sta de Enguera 

140 páginas de texto.--Precio: 1'50 pesetas. 
De venta en las principales librerías y en casa del autor, Enguera (Valencia); 

ENCICL()PEDIA ESPASA 
Enciclopedia Universal Ilustrada, que ha obtenido el GRAN PREMIO en la 

Exposición Hispam-Francesa de Zaragoza. 
La más completa de las publicadas hasta el día. 
Dirigirse para suscripciones á los Sres. Espasa é Hijos, Cortes, 579, Barcelona.-

Representante en Valencia: Francisco Melo, Cirilo Amoró:;, 24. 

LA PATRINO 
Kvarakta dramo de Santiago Rusiñol.-Tradukita de 

A. Sabadell 
Prezo: 2 irankoj 

Tipografía Moderna, á cargo de Miguel Gimeno, Avellanas, u-Valencia. 


