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2 LA SUNO HISPANA 

POEZIO, KIU GAJNIS LA PREMION DE «LA SUNO HISPANA» 
en la Floraj Ludoj de la Kvina Kongreso 

AMO PATRINA 
Post klopodegoj de labora tago, 

junulo dormis en la paca hejmo. 
Noktmezo longe preterpasis jam, 
kaj songoj traflugetas lian cerbon. 
Jen, cu vi povas vidi la rideton 
sur la vizago lia? Kion dolcan 
I,? songa bildo montris al Ji jus? 
Cu ne felicaj la mienoi estas? 

Jes, vere felicegaj! C:ar en songo 
Ji jus ekvidis idealon sían! 
Plej bela virgulino, carma, <loica, 
kiel feino, staras antau li. 
Lin frenezigas nigraj du okuloj, 
serpentsimilaj bukloj noktkoloraj, 
figuro netusebla, kaj vizago 
sanforma, kiel ciam al si mem 
Ii sian idealon imagadis. 
N ur iom tro majesta !;i aspektas, 
tro mempersona; tamen si forlogis 
jam lian koron, kaj gin pereigos! 

Car Ii sin amas arde, senprudente; 
kaj cion, kion satis Ji antaiíe, 
forgesis Ji: honoron kaj amikojn, 
parencojn ankau, kaj alian cion, 
½aj unu el;_ personon ... la patrinon! 
Cu vere? Cu vi kredas tion ebla? 
Cu estas ia horno sur la tero, 
kiu forgesus la patt;_inan amon? 
Ne, mi ne kredas! Car neniam ja 
ckzistos amo kiel la patrina, 
pli pura, sindonema, sinforgesa 
kaj fidelega gis la morto mem! 

Sed ve! Terura tento la junulon 
forrabas al piedoj de l' virgino, 
kaj Ji kun trema koro sin demandas: 
<1Ho diru, kiel vin mi povas gajni! 
» postulu, kion vi deziras ajn, 
»mi juras, ke mi tion tuj plenumos! 

. . 
»La koron del' patrino vi alportu! 
»Jen, vi hezitas! Vi rigardas min 
»~ubite per okuloj de !' frenezo! 
>Cu vi memoras bone vian juron?> 

Sed la j unulo sin rigardas nur 
kaj ne ankorau scias, kion pensi. 
Sed vana estas lia kontraustaro; 
la nigraj du okuloj !in katenas 
kaj !in sklavigas per diabla forto. 
Li sentas la rigardon de l' ínfero, 
potenco nekonata lin superas ... 
kaj !in fortrenas al terura krimo! 

Kaj poste, jen li kuras tra la nokto 
senluma, kaj furioj casas lin: 
Ji portas en la manoj sangan koron, 
ankorau, kiel en la brusto, varman, 
la koron de 1' patrino. Sed Ji audas 
en si la vocon de I' ciela jugo: 
«Krimulo! por eterne pereonta!> 
kaj Ji rapidas, li forkuri volas 
al tia voko de la konscienco; 
sed Ji denove ciam <levas audi 
la diajn vortojn jen: • Vi ne mortigu! 
»Vi honorigu patron kaj patrinon, 
»por ke vi bone fartu sur la tero!> 

Sed pluen li forkuras, nur antaüen, 
Ji rapidegas, kaj ne zorgas vojon ... 
subite la piedo trudas forte 
al stono, Ji faletas, kaj Ji falas 
per peza skuo sur la teron, jen! 
La koro de I' patrino ankau falas 
el lia mano, kaj sur teron glitas. 
Sed, mire! jen Ji audas mildan vocon, 
la vocon el la koro de l' patrino: 
«Infano, cu dolore falis vi?> 

»Al vi mi apartenas tutpersone; Kaj Ji vekigas el terura songo, 
»por gajni vin, mi farus krimon ec car la patrino staras antaú li 
»plej grandan; nur vin lasi mi ne povas!:o kaj <liras: «Ho infano, cu vi dormís 

Jen, kion si respondas? Kun rideto »malkvietege? mi vin audis ja 
si prenas_lian manon kaj ekdiras: •kriatan en la songo, mia kara!» 
«Mi audis vian juron! Nun, alportu Sed Ji levigas, kaj per trema voco 
»al mi la koron de I' patrino vial elpremas mm vorton nur: «Patrino!> 

Originale verkita, laü popula rakonteto.-13-~•1909. RUDOLF SPROTTE. 



ESPERANTISTA GAZETO 

Lia Rega Mosto Alfon-
so XIII-a, esperantisto 
La Prezidanto de la Madrid'a Grupo 

Esperantista, vizitis La Hispanan Regon 
por donaci al lila numeron de la esperan-
tista gazeto La Revuo, kiun gia redakcio 
dediéis al li, lukse bindita, kiel Honora 
Prezidanto de la Vª Kongreso. 

Dum la interparalado la prezidanto de 
la Madrid'a Grupo, faris mallongan ra-
porton pri la Kongreso kaj Postkongre-
so. La Rego, kiu kore aprobas nian celon 
aldonis, ke li lernis iom esperanton, kion 
Ji pruvis, per legado kaj tradukado de 
pecon el la gazeto al li donacita, kaj an-• 
kaü Li diris, ke estus konsilinde la ler-
nado de esperanto al la diplomatiistoj; 
poste, la prezidanto de la Grupo, je la 
nomo de Doktoro Zamenhof, dankis La 
Regon, pro la honoro, kiun Li faris al nia 
kara majstro nomante lin Komandoro de 
Elisabetho·la Katolika, kaj La Rego res-
pondis, ke tío ne meritas dankon, car Ji 
nur faris iom da justeco al la granda me-
rito de la elpensinto de nia lingvo, kiun 
Ji ne povas ellerni, Li diris, pro la multe-
gaj okupadoj kiujn li havas. 

S. M. El Rey Alfonso XIII, 
esperantista 

El Presidente del Grupo Esperantista 
de Madrid, visitó al Rey de España para 
regalarle el número de la revista espe-
rantista La Revuo, que la redacción de 
ella le dedicó lujosamente encuadernada, 
como Presidente Honorario del V.º Con-
greso. 

Durante la audiencia, el presidente 
del Grupo de Madrid, hizo una breve re-
seña del Congreso y Postcongreso. El 
Rey, que cariñosamente aprueba nues-
tros propósitos, añadió, que él ha estu-
diado algo el esperanto, lo cual demostró 
leyendo y traduciendo un trozo de la re-
vista que le había sido regalada, y tam-
bién dijo, que vería de aconsejar el estu-
dio del esperanto á los diplomáticos; des-
pués, el presidente del Grupo, en nombre 
del Doctor Zamenhof, <lió gracias al Rey 
por el honor que le había hecho á nuestro 
querido maestro nombrándole Comenda-
dor de Isabel la Católica, y El Rey res-
pondió que ello no merecía agradeci-
miento, porque él solamente había hecho 
algo de justicia al gran mérito del inven-
tor de nuestra lengua, la cual él no puede 
aprender á fondo, dijo, por las muchísi-
mas ocupaciones que tiene. 

Pri la Vª lnternacia Kongreso de Esperanto 
lmpresoj de Kongresano 

Malfavoraj cirkonstancoj mortminacis ciumomente la kvinan Kongreson dum la 
last~j antaüsemajnoj de la dato difinita por tiu ciujara okazintajo. 

Sajnis ke la dio de la Malsukceso amuzigas supersutante nin per ciaj malfelic-
igiloj, kiajn li posedas por tiu celo. Hispan-Maroka longedaüra milito, ribeloj en la 
Kongresurbo, permilitista regado, trograndigitaj teruraj sciigoj, timo, suspektoj kaj 
aliaj bedaürindajoj por ni hispanoj kunmikse amasigis, por ruinigi nian kvinan 
Kongreson. 

Estis necese kunigi éiajn pacigajn ecojn de Esperanto por atingi la grandiozan 
kaj brilantan sukceson, kiun nia kvina trafis. 
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LA SUNO HISPANA en sia Oktobra numero jam raportis kvazaií telegrafe (pro tempa 
devigo) la okazintajojn de la kvina Kongreso. Mi intencas nun raporti pli detale miajn 
personajn impresojn pri kelkaj brilantaj okazintajoj de tiu neforgesebla Kongreso. 
Mi ne priskribos ilin laií rigora tagordo de efektivigo, tion ja faris LA SUNO HISPANA, 
la memoro estos mia helpanto por tio. 

Prezentado de «Mistero de Doloro» Triumfo de la lnternaoia Teatro 
Malgraií mia fervoro kaj fido al la taiígeco de Esperanto, mi neniam povis imagi 

la grandan sukceson, kiun en la Teatro atingas nia helpa lingvo. Mi vidis argumenton 
disvolvitan en Esperanta !ando; mi aiídis la lingvon Esperanto elparolita tutsame 
kiel natura lingvo, mi ceestis la estontan internacian Teatrarton. Sinjoro Reicher, la 
aktoro kiu ludis kaj direktls la tragedion lfigenio, esperante, dum la Dresdena 
Kongreso tre prave diris: «Ciuj artoj, aií preskau ciuj, estas kvazau internaciaj: la 
pentro, la skulpto, la gravuro, la muziko, ec la literatura dank' al tradukoj, estas 
internaciaj; nur la dramarto estas severe enkatenita en la naciaj limoj! La agkampo 
de aktoro estas tiel malvasta, kiel la parolkampo de lia lingvo. Kia neesperebla 
progreso, kia gajno por la teatro, se iam fondigos la «Internada Teatro> kies publiko 
estos la .Afondo! Antaií kiam ekzistis Esperanto, tio estis nur songo; sed nun la bela 
songo efektivigos, kaj mi per ciuj miaj fortoj penados por gin realigi. Kia bela kro-
nado de artista vivo estus la fondo, la. starigo de internacia cie komprenata 
dramarto!». 

La prezentado de Mistero de Doloro okazi1: en Teatro Romea la jaiídon naií-
an de Septembro je la 9.ª kaj ½ vespere. 

Antaií la difinita horo la Strato Hospital, kie sidas la dirita Teatro, prezentas vivo-
plenan aspekton; el la Rambloj alfluas multope la zumanta internada publiko sin di-
rcktante al la Teatro. La st,rataj muzikistoj ludas nian himnon La Espero, kaj cio 
esperigas gui ravan fcston. Ce la pordo de la Teatro rajd-gvardistoj zorgas pri la 
bona ordo dum la eniro. Plej multaj el la balkonoj kaj butikoj de la strato Hospital, 
same kicl tiuj de la famaj Rambloj kaj stratoj de Borcelono, estas ornamitaj per es-
perantaj standardoj, drapirajoj, afisoj kaj aliaj elmqntroj de la intereso, kiun por nia 
afero sentas la progreseman Barcelonan popolon. Ce la teatra pordo oni disdonas al 
la publiko paperajn standardetojn enhavantajn la programan (tiujn standardetojn oni 
disdonas en ciuj festoj, enhavantajn la ciiítagan programon) brosuretojn, prospek-
tojn, k. t. p. 

Enirinte en la Teatron mi restas mirigata antau la bonstila kaj arta ornamarango 
de la Teatro. 

La logioj esta~ kumligitaj per multaj artaj florgirlandoj, kvazau tiuj girlandoj 
estus simbole la ligiloj, kiuj kunligis niajn korojn; esperantaj flagoj, steloj, verdaj 
drapirajoj vidigas ciuloke, cio tre arte arangita! La publiko prezentas originalan 
aspekton, jes, kosmopolitan aspekton kiun tre malofte oni povas vidi. La ricaj tuale• 
toj kaj juveloj de la kongresaninoj ciuj surportantaj la tre videblan kongresan insig-
non bcligas tian nepriskribeblan aspekton. 

Je la naua kaj duono sin prezentas en la honora logio Dro. Zamenhof akompanita 
~lia simp¡¡tia edzino, sinjoro Pujula, prezidanto de la kongreso kun lia carma edzi-
no, sekretariino, kaj aliaj komitatanoj. Imponanta ovacio eksonas e'ñ"la Teatro," unu-
move ciuj starigas kaj per unusenta impulso ciuj komencas kunkanti la himnon La 
Espero. 

Finita la himno, sinjoro Bourlet, la eminenta direktoro de La Revuo, legis parola-
don de sinjoro Adriá Gua!, aiítoro de la dramo tuj ludota JJ1istero de Do/oro, per kiu 
Ji esprimas sian dankon pro la honoro atingita kaj salutas la ccestantaron. Li diras: 
«Mi neniam ec songus similan aferon! Neniam mi imagus mian modestan dramon sub 
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jugo de internada publiko, kaj tiun mirindajon, kiu pasas ce mi, kaj kiun mi profun-
de guas-tute kiel horno guas la plej valorajn bonojn de la vivo,-mi suldas al tiu, 
kiun ni ciuj sufice konas, car li estas parto de nia ekzistado, al horno kiu sdis kunigi 
sub unu solan standardon la cieajn homojn sin amantajn per la interkomprenigado 
de la parolo, mi gin suldas al Doktoro Zamenhof ci tie ceestanta, por kiu mi petas-
laülogike kaj laüsente-la unuan eksplodon de aplaüdoj de tiu ci beninda vesperkun• 
veno». 

Poste Ji rakontas sian vivadon en Parizo kaj finas per jenaj vortoj: • 
cSaluton! Saluton! 
Saluton al la Majstro! Saluton al lía apostola familio! Saluton al la venontaj 

generacioj, por kiuj ni pretigas ciun felicon! De post hodiaü, nía agada kampo 
plilargigas! Ni estas Viaj». 

Eksplodo de aplaüdoj resonasen la Teatro kiu <levigas sin prezenti en la scenejon 
sinjoro Gua!. 

Kaj komendgas la prezentado de 111istero de Doloro Triakta Dramo verkita de 
sinjoro Adriá Gual tradukita el kataluna lingvo de sinjoro Fred. Pujulá y Vallés. 

Oni povas diri, ke por mi estis tiu la definitiva elprovo, kiun mi deziregis ceesti, 
por konvinkigi pri la plena taügeco de Esperanto! 

Mi nur diros, ke la ovacioj estis tiel oftaj kaj veraj, ke ili devigis ciumomente sin 
prezenti en la scenejon la aütoro, la tradukinto kaj la aktoroj, dum la aktoj kaj en la 
aktofinoj,,por ricevi la varmajn aplaüdojn per kiuj la jnternacia publiko premias ilian 
laboron. Ciuj aklamis al Zamenhof, ciuj aplaüdis. Ciuj sentis samtempe, kaj ciuj 
esprimis siajn sentojn parolante saman lingvon, tiun de Zamenhof. La grandioza 
emociplena ovado, la entuziasma manifestacio okazis en la fino de la prezentado. 
Longedaüra eksploda ovacio resonis kaj samtempe la scenejo kovrigas per floroj, 
kiujn la publiko enjetis tien. La ovado daüras ... daüras ... la kurtenego levigas kaj 
falas unu kaj alian fojon, la geaktoroj supreniras en la logion de Doktoro Zamenhof 
kaj emociplenaj lin cirkaüprenas ciuj, kaj la ovado ankoraü daüras gis kiam la 
staranta publiko ripetas la himnon La Espero, majeste ... solene ... triumfe ... 

De intence mi lasis por la fino citi la nomojn de la spertaj aktoroj, kiuj tiel 
majstre ludis iliajn rolojn en 111istero de Doloro. Tre rajte ili meritis la longedaürajn 
aplaüdojn per kiuj la internada j ugantaro rekompends ilian laboron kaj la multvalo-
rajn memorajojn, kiujn Doktoro Zamenhof al ili dedicis. Brave! por sinjoro Caries 
Capdevila, sinjorinoj Emilia kaj Antonia Baró, sinjoroj Lluis Puiggari, Cario Urbez, 
Miguel Sirvent kaj Jozefo Monge, kies nomojn gravurigis en la Historion de la In-
ternada Teatro. Ilia elparolado kaj bonstila dirmaniero estas kapabla por konvinki 
ec la plej skeptikulojn! 

En unu el la interaktoj la prezidanto sinjoro Pujalá sciigis, ke la Barcelona 
urbestraro en sia hodiaiía kunsido decidis inviti la gekongresanojn al oficiala festo 
organizita je ilia honoro, okazonta la sabaton I I.ª" en la Palaco de Belartoj je la 
9.ª vespere. Por tiu festo la urbestraro vocdonis kvinmil pesetojn, 

Dankon!!! 

La Kongresurbo 
Mi envenas Barcelonon Sabaton 4.ª" kaj tre malgoje mi sdigas ke Dro. Zamenhof 

jam ceestas en Barcelono de kelkaj tagoj kaj ke la Autoritatoj ne permesis ke oni 
faru manifestacian eniron al nia l\Iajstro pro la tiamaj cirkonstancoj de Barcelono. Tre 
bedaürinda estis tia kontraüajo, car certe ke tiu manifestacio estus estinta multfrukto-
porta por nia afero. Belan aspekton prezentis la strat~j kaj placoj el Barcelono; miloj 
da esperantaj standardoj kaj ornamajoj vidigas cie. Cie oni nin akceptas tre gastame 
kaj gentile. 



6 LA SUN0 HISPANA 

Dimance matene, unua kangrestago, la famaj Rambloj prezentas vivoplenan kos• 
mopolitan aspekton. El ciuj vaganaroj kaj vaporsipoj envenas multope aroj de babi-
lemaj gekongresanoj, kiuj plenigas la stratojn sin direktante al la Akceptejo obeante 
la ordonan el la afisaj fiksitaj en la stacidomo kaj tramvojoj: Esperantistoj! lru sen-
prok;-aste en la Akceptejon. Pataco de Belartoj. Tie oni elprenas la kongresajn doku-
mentojn. 

- La oficiala Akcepto al Zamenhof 

Inter aliaj okazintajoj, jam raportitaj de LA SuNo H1sPANA, impresis min profunde 
la alvena de Dra. Zamenhof en la Palacon de Belartoj; je la dekunua kaj kvarono li 
eniras en la navon plenplena de gekongresanoj; la urba muzikbando ekludas la 
himnon La Espero, la entuziasmo debordigas, eksploda longedaüra aplaüdado resanas 
en la salonego. Tian Akceptan Kunsidon jan raportis LA SuNa HrsPANA. 

Parolado de la oficiala delegito el la Valencia Urbestraro 
Doktoro Jozefo Aguilar Blanch 

Dro. Aguilar Blanch, al kiu tiam suldas la Valencia Grupo Esperantista, estas uno 
el la Urbkonsilantoj, kiu malgraü la sencesa laborado, kiun postulas lia oficiala ofico 
fervore lernis Esperanton, kaj en malmulte da tempo Ji atingis enviindan personecon 
en la Esperantistaro. Konitaj estas jam de la legantoj de LA SuNo HISPANA la senfinaj 
klopodoj de tiu fervarulo por havigi al nia afero aficialan kunhelpan. Okaze de 
nia Vª Kongresa la Urbkonsilantaro nomis lin delegita oficiala de la Valencia urb-
konsilantaro en tiu kongreso kaj jen lia parolado dum la malferma kunsida okazinta 
la lundon 6an en la Palaco de Belartoj: 

«Gesinjoroj: 
Nomita de la Valencia urbestraro gia oficiala Delegita en tiu ci Kongreso, mi 

estas devigita thin levi por fari al vi paroladon. Mi estas fiera fari gin en la 
nomo de la Konsilantaro el Valencia, car gi estis en Hispanujo la unua urba-konsilant-
aro, kiu donacis sian oficialan kunhelpon al la esperanta lingvo. 

Jam de pli ol tri jaroj, ke gi, en la afisoj anoncantaj siajn famajn jarfoirojn, 
empresigas eldonan en Esperanta lingva por gin sendi fremlanden kaj tiel, tiu-ci 
decido farigis jam regulo en giaj agoj, tia! ciujare estas por gi <levigo eldani serion 
da afisoj en nía kara lingvo, aldonante kune cirkulerojn esperante redaktitajn 
por la alsendo de la diritaj afi§oj. 

La bonfarada influo de tiu urbestrara por la helpo de nía lingvo ne konsistas nur 
el tío; de pli ol du jaroj la urbestraro subvencias la Esperantan Grupon el Valencia, 
por ke gi povu plenumi pli bone gian propagandan rolon pri Esperanto, difinante 
senpagajn kursojn por malricaj laboristoj. 

Kaj fine: 
En Valencia estis organizita la grandioza Ekspozicia per kiu la urbo mantras 

al la enlandanoj kaj fremdlandanoj la ellaborajojn de gia kreanta energio. En gi 
la Valencia Grupo Esperantista instalis Esperantan Fakan por ke gi taügu kiel 
pruvo de la disvastigado de nia kara lingvo en Valencia. 

La Grupo suldas ankaü al la urbestraro la belegan salonon en kiun tiu instalis la 
Fakpn Esparantan. 

Gi estas parto de la grandioza Palaco de la Urbestraro de la Valencia Ekspozicia. 
Pro tio mi diris al vi antaue, ke mi estas fiera poroli tie-ci en la nomo de la 

Valencia Urbestraro, car la vojo de gi entreprenita estos sendube sekvata de ciuj 
Urbestraroj, kiuj sin priokupas pri la homaj progresoj. 

Nur mankas al mi por fini, peti de vi, en la nomo de la Urbestro kaj en tiu de la 
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urba konsilantaro el Valencio, ke vi, kara majstro, kaj gekongresanoj ciuj, ceestu 
la Postkongreson, kiun kune la Grupo Esperantista kaj la Ekspozicia Komitato 
arangas je vía honoro, en la urbo, kiu pro sia cielo, pro sia tero kaj pro sia maro, 
estas nomata la gardeno de Híspanujo kaj la Perlo de la Medíteraneo». 

La Floraj Ludoj 
Du kongresaj festoj pruvis al la nekredema mondo, la taiígecon de nia lingvo laií 

literatura vidpunkto. La prezentado de JJ1istero de Doloro kaj la Floraj Ludoj. 
Se grandíoza estis la sukceso de la teatrajo JJ1istero de Doloro, ne malplí granda 

estís la sukceso de la Floraj Ludoj. 
Antaií la kvara, horo definita por la komenco de la Poezía Festo, la cirkaiíajoj de la 

Borso prezentas la aspekton de la gravaj solenajoj. Rajdístaj Urbgvardíanoj parade 
vestitaj staras vice ce la pordego. 

La babilema gekongresanaro gaje sin directas al la fosto. l\lultenombra scivolema 
popolanaro baltas por vídi la eniron de la elegantaj kongresaninoj kaj la orígínalan 
aspekton de la kongresanaro. 

Interne, la aspekto estas majesta. Grandaj tapisoj, standardoj kaj drapirajoj espe-
rantaj kaj katalunaj ornamas la murojn kaj pendas de la plafono kaj kolonegoj. La 
estrado havas majestan aspekton Ricaj drapirajoj kurtene arangitaj ornamas gin; ce 
la fundo, en la mezo, trovigas la trona apogsego por la Regino de la Festo. La salon-
ego estas plenplena de zumanta ceestantaro. 

Je la kvara, la muziko lokita en la vestiblo ludas la himnon La Espero kaj eniras 
en la navon Dro. Zamenhof, akompanita de generalo Sebert, la prezidanto de la 
Fl0raj Ludoj S-ro. Bourlet, S-roj. Barono du Menil, Boirac, la prezidanto de l' Kon-
greso Pujulá Vallés, Sabadell, Bremón Masgrau, Sales Balmes, kaj aliaj komitatanoj. 

Imponanta ovacio resonas en la salonego, kiu dai.íras gis ciuj tíuj Sroj sin lokas en 
la estradon. En la Aiítoritatanaj segegoj sidas la Urbestro de Barcelono Sro. Franciskd 
Layret kaj la urbkonsilastoj Sroj. Peris, Fuster, Reig y Rovira, Morales, Cararach, 
Puig de Asprer, Sans kaj la okaza sckretarío Sro. Janer. Ankaií prezidis la feston lá 
Prezidanto de la Provinca Deputataro. 

Sidas honorloke S-inoj Zamenhof, Rebours de Pujulá, kaj aliaj distingindaj kon-
gresaninoj. 

La Urbestro per mallonga parolado malfermas la feston. 
La Prezidanto de la Unuaj Internaciaj Floraj Ludoj Sro. Cario Bourlet faras 

elokventan paroladon, per kiu laudas Dron. Zamenhof kaj lian gloran verkon kaj 
instigas la poetojn por ke ili uzu Esperanton, kiel internacian lingvon tre tai.ígan por 
kanti la homan amon kaj ke gi igu vera reflekto de la universala amsento kaj homa-
ra interfratigo. Li tre lai.ídis Barcelonon, car estas gi la urbo en kiu okazas la Unuaj 
Internaciaj Floraj Ludoj. Longedai.íra aplai.ídado premias la bonegan paroladon de la 
prezidanto de la Floraj Ludoj. 

Sinjoro Boirac, sekretario de la Floraj Ludoj legas la liston de la premiitoj kaj 
premiitaj poezioj. La unuan premion atingas sjnjorino Marie Hankel, la tiom de ni 
konata kaj lertega germana esperantistino. Sian premiitan poezion jam publikigis 
LA SUNO HISPANA. 

La <luan premion atingis S-ro Edmond Privat, (Sviso), la nelacebla propagand-
isto. La poezio premiita estas Sur la vojo de l' vivo. 

La tria premio estis por la anglo S-ro Bickell. La kvaran, donacita de la hispana 
Rega Mosto Alfonso XIII atingis S-ro Chavet. 

Poste la sekretario daiírigis la liston de la premioj (tridek-nau!), kiujn atingis la 
kongresanoj gesinjoroj Laveri, Clerement, Rogensson, Osear Vanschon, Bousson, 
Bria, Dalmau kaj aliaj figurante ínter ili multaj kongresaninoj. 
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La inteligenta Prezidanto de la Valencia Grupo Esperantista, smJoro Vicente 
Inglada Ors atingis premian por Iia verko, kies devizo estas Ne estas amo sen jaluzo. 

Emociplena ovacio resonis en la salonego. 
Finita la disdono de premioj, S ro Bourlet faris mallongan dankeman paroladon 

finante per Jauta Vivu Esperanto! 
La Urbestro fermis la feston kaj la muzikbando ekludis la himnon La Espero, 

kiun nore kantis la ceestantaro. 
Tiel memorinda kaj sukcesplena festo finis per entuziasma manifestacio al Za-

rnenhof. Poste la gekongresanoj plenigis la stratojn kaj kafejojn, formante gajajn 
rondojn eirkaií la kafejaj tabloj, intersangante siajn aiítografoj:11 vizitkartojn kaj man-
premojn, kiel pruvon de la tutmonda interfratigo de la homaro, kiu nun komencas 
disvolvigi en la mondo kaj neniu scias kien gi kondukos la homaron post kelkaj 
jarcentoj! 

Barcelono, Septembro 1909.-NovEJARQUE ( Angelo). 

Bibliocraflo 
Adria Cual. 111istero de doloro, dramo en tri aktoj, el kataluna lingvo tradukis 

Frederiko Pujulá Vallés. Esperanta Kolekto de «La Revuo». Prezo: 2 frankoj. 
Librejo Hachette kaj k.º, 79, Boulevard Saint-Germain, Parizo. 

S-ro Pujulá montris veran lertecon elektante tiun ei impresan dramon por tra-
duki, car gi estas interesa kaj emociiga. Vidvino havanta filinon edzinigis kun viro 
28-jara. Kun granda eagreno si konstatas, ke sia filino kaj sia edzo sin amas reci-
proke, kaj pusata de malespero si memmortigas. Tiu ci simpla dramo traías profunde 
la koron de la publiko per sia grandiozeco, kaj dum la prezentado en Barcelono-
kiu estis mirinde farita-gi ricevis grandegan sukceson, kiun ne forgesos eiuj, kiuj 
eeestis en la teatro. 

Unu fojon ... verkis Miguel Cases, (Salmerón, 229, 4.0 , 2.ª, Barcelona). Prezo: 0'30 
frankoj, ce la aií.toro. 

Kolekto de tre spritaj rakontetoj. 
Uuiversala Esperantista Popolbiblioteko N.º I.ª Naa historioj pri l' aiUoritato 

laü ll1ultatuli, tradukita kaj provizita per klarigoj kaj notetoj de J. L. Bruijn. ( I 70, 
Klepperstraat. Hago. Nederlando ). Prezo: 4 spesdekoj. 

Brosureto 16-paga, kies enhavitaj historioj estas interesaj kaj spritaj. 
Aoro Stenografio internacia, lernolibro por uzo en la lingvoj Esperanta, Angla, 

Franca, Germana, Rusa, Hispana, de Rudo! Sprotte. Berlin Esperanto Verlag Moller 
& Borel. Prezo: 0'20 spesmiloj. 

Tre interesa libreto en kiu gia aiitoro klarigas en la diritaj lingvoj ciujn regulojn 
por uzado de la Stenografio Aoro de Ji mem elpensita. Ni varme rekomendas gin al 
niaj legantoj. 

Kiel ni plibeligos vivonr originale verkita de «Sagulo». Prezo: 0 125 spesmiloj. 
Eldonita de la Esperanto Verlag Moller & Borel, Berlin. 

La aií.toro prezentas en tiu ei inte~esa libreto kolekton da reguloj tre praktikaj 
kaj vere utilaj por plibeligi la vivan. Ciu legos do, tiun ei brosuron profite kaj amuze. 

111emorandumo de la Generala Asocio de la Kuracistoj en Rumanujo pri la 
Kongreso de Budapesto. 
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Interesa brosuro en kiu oni detale klarigas kial la rumanaj kuracistoj detenis sin 

partopreni en la XVI lnternacia Medicina Kongreso de Budapesto. 

La Geometrio «_folietara» aií nova teorio geometría pri la movo de I' korpoj en 
spaco, de René de Laussure (r.ª parto). Prezo: 0'25 spesm. 

Tre interesa traktateto, kiu a peris jam en «Internacia Scienca Revuo» kaj ciuj 
amantoj de matematikoj gin legos tre plezure. 

Direktejo Generala de Statistiko, Antauparolo de l' Bulteno Memoriga de la 
Ekspozicio Nacia de 1908, Río de Janeiro. Prezo ne montrita. 

Por memorigi la centjaran datrevenon de la oficiala malfermo de la naciaj have-
noj al la tutmonda komercado, la Brazila Registaro organizis la Nacian Ekspozicion 
de 1908, kiu estis plej sukcesa kaj montris la grandan progresan de Brazilujo en 
lastaj jaroj. • 

Por doni al einj nacioj gustajn sciigojn pri la Ekspozicio, oni decidís ke la Gene-
rala Direktejo de Statistiko verku raporton, kaj oni gin faris sub la nomo: «Memori-
ga Bulteno de l' Ekspozicio•. Oni presigis gin trilingve: portugale, france kaj es-
perante. 

La fakto ke oni faras luksan eldonon de la Bolteno en Esperanto eslas gravega 
kaj laudinda kaj montras ke la Brazila Registaro konstatis jam la rimarkindan pro-
gresadon de la lingvo internada kaj helpas enkondnki gin en la oficialajn eldonajojn. 

• Edmond Privat, ée l' horo de Earopo, mallonga resumo pri la internacia rolo de 
Genevo en la historio de moderna tempo. Prezo: 0'20 spesmiloj. Acetebla ce. Atar, 
Corraterie, 12, Geneve. , 

Tiu éi brosuro tre lerte verkita, okaze de la jubilea f~staro en Julio de 1909, 
prezentas mallongan resumon pri la internacia rolo de Genevo en la historia de 
moderna tempo, kiel montras gia titolo, kaj estas tre interesa kaj leginda. Ni reko-
mendas varme gin al niaj legantoj. 

Vocabulaire _franr,ais-Esperanto technologique des termes les plus employés en 
photographie et dans ses rapports ave e la chimie, la phisique et la mécanique ( edition 
corr1gee) par Ch. Verax. Prezo: 0'75 fr., París, anx Bureaux de la Photo-Revue, 
r 18, rue d' Assas. 

La tre klara titolo de tiu ci verketo igas superflue, ke ni insistu pri la utileco, 
kiun povas prezenti tiaspeca libro por la interrilatoj ínter malsamlingaj fotografis-
toj, kiel ankau por la konado de la esperantaj gazetoj, kiuj difinas lokon al la studa-
do au disvastigado de la fotografaj metodoj. 

La autoro havis la laudindan zorgon antaumeti en tiu ci vortareto listan da 
afiksoj, dank' al kiuj Esperanto povas precize esprimi eiujn malsamajn nuancojn de 
la penso Jau la vidpunkto, kiu nin koncernas, tio estas la studo pri la senluma 
kamero. 

Ednée Nodot, La Puntistino, el la franka lingvo tradukis, Cécile Royer. Prezo: 
0'10 spesmiloj, ce la Presa Esperantista Societo, 331 Rue Lacépede, París. 

Tre bela rakonteto. 

Kolekto de «Lingvo lnternacia» Esperanta Versfarado kaj Rimaro, Jau verkoj de 
O-ro Zamenhof kaj aliaj autoroj en Esp~ranto verkita de J. Parisot kaj Th. Cart. 
(2.ª eldono). Prezo: 0'60 fr. (0'24 spesm.) Ce la Presa Esperantista Societo. París, 33, 
Rue Lacépede. 

Tiu éi verko estas la dua eldono de la bonega Esperanta Versfaredo, kiun éiuj 
niaj legantoj bone konas; la aiítoroj havis la bonan ideon almeti plenan rimarkon, 
kio igas la libron vere akirinda por ciuj amantoj de versfarado. 
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Diem Kongreso, unuakta komedio, originale verkita en Esperanto de D-ro F. Cro-
zat (Givors). Prezo: 0 150, ee la Presa Esperantista Societo. 

Tre sprita komedio, kiu rememorigas nin pri la felieaj tagoj de la Kembriga 
Kongreso. La tipoj, kiuj aperas en gi, estas tre bone pentritaj, kaj la situacio trc 
amuza, estas lerte tirita el realeco mem. 

La fianéinigo de sovagulineto, triakta komedieto originale verkita de Roksano, 
H. M. de E. V. K. Prezo: 0'60 fr. (0'24 spesm.) Eldona30 de «Tra la filatelio>. 

Tre sprita originala komedieto, kiun niaj samideanoj legos kun granda plezuro. 
La aütorino montras grandan lertecon por verkado kaj ni esperas, ke si plirieigos 
nian lileraturon per novaj verkoj. 

Lingvo lnternacia Esperanto. Lernolibro por Turkoj. Prezo: 0'20 frankoj. Ce 
firmo Hachette kaj k. 0 París, 79, Boulevard S-t Germain. 

Tre bona lernolibreto, kiu tre utilos por la disvastigado de Esperanto ee turkoj. 
Esperantista Poskalendaro por la jaro I9IOª. Prezo: 0'40 spesmiloj. Ce firmo 

Esperanto Verlag Moller & Borel, Berlín, S. W. Lindenstrasse 18-19. 
Tiu ei bonega poskalendaro estas jam tre konita de eiuj Esperantistoj, car gi 

aperis en 1908ª kaj 1909°. Ni rekomendas gin al eiuj, esperante ke gi ricevos anko-
raií pli grandan sukceson, ol en la du pasintaj jaroj. 

Ni ankaií ricevis: du numerojn de la «Bielteno de Libera Penso, lnternacia 
Societo Esperantista de Liberpensuloj> kaj specimenon de la Esp1rantista ll1ierkalen-
daro por I9rnª, kiu tre placis al ni kaj estas rekomendinda. Gia prezo estas, 60 
spesdekoj. Oni povas gin mendi al la eldonisto: S-ro J. L. Bruijn, 170, Kleppers-
traat, Hago (Nederlando). · 
I909.-Tietmonda jarlibro Esperantista knn la adresaro de D-ro Zamenhoj kaj 

Esperantista Societaro (listo de la Konsielejoj, Societoj kaj Grupof, kolektita kaj 
publikigita de la Esperantista Centra Ojicejo, 5r, Rite de Clic/vi, París. Kvina 
eldono). Prezo: 2'50 jr. Librejo Hachette et CJe París. 79, Bozelevard Saint-
Germain. 
Ni ne kredas necese rekomendi al niaj legantoj tiun ci interesan kaj_bone organi-

zitan :Jarlibron, kiun konstante publikigas firmo Hachette, el Parizo. Ciuj Esperan-
tistoj devas gin havi por legi en gi la progresojn de nia movado, la nunajn adresojn 

. de ciuj societojn grupoj, kaj sciigojn pri libroj, gazetoj, komercajoj, k. c. 
I9IO.-Esperantista Poskalendaro, eldonita de firmo Esperanto Verlag Moller & 

Borel. Berlín. 
Niaj legantoj konas jam tiun ei verkon, kies antaüaj eldonoj ni jam laüdis en tiu 

ci gazeto. Ni nur bezonas alJoni, ke la Esperantista Poskalendaro por 1910 estas ticl 
interesa kaj bele presita, kiel la antai:íaj, kaj gi estis multe plivastigit,a per novaj 
adresoj kaj utilsciigoj, kiuj faras el gi libreton necesan kaj akirindan. Gi nomas en 
siaj listoj 60 landojn, kun 1519 urboj kaj 1625 grupoj. La sciigoj estas eltiritaj el plej 
fidindaj eleerpejoj (Oficiala Gazeto, Oficiala Jarlibro de la Universala Esperanta 
Asocio). 
Esperanto. Poskalendaro por l9I0ª. Verkita ka) presita de :J. H. Fred. Bristo Place, 

Edimburgh, Skotlanao. Prezo: 25 sp. (Ajrankite kontrau J respond kuponoj, in-
ternacie). 

Tiu ci bela kaj interesa poskalendaro, kiu rekomendas sin per sia malkareco kaj 
bona organizo, konsistas el la jenaj partoj. La Espero (himno), Revuo pri la jaro 1909\ 
la Boulogne'a deklaracio, la l\Ieka de la jaro 1910, U. E. A., Antaüparolo, adresaro 
de la U. E. A., Esp. Institucioj, Esp. Firmoj, Esp. Hoteloj, Tabeloj de internacia 
monsistemo, da taro kaj spezoj. 



ESPERANTISTA GAZETO II 

Elementos de gramdtica de la lengna internacional Esperanto, por Generoso Planells, 
Presidente del Grupo Esperantista de Utiel. 

La aiítoro de tiu ci elementa gramatiko de Esperanto por hispanoj, celis nur pre-
zenti lernolibreton enhavantan ciujn cefajn regulojn de nía lingvo, kun la afiksaro, 
ekzercojn kaj kelkajn interparoletojn. Li plej bone trafis la celon, car la verko, mal-
graií sia tre malgranda amplekso, enhavas ciujn necesajn elementojn por la eklernado 
de Esperanto kaj gi estas redaktita klare kaj orde. 

Esperanta Biblioteko lnternacia, eldonita de Esperanto Verlag Moller & Borel, 
Berlin S. W., Linden Strasse, I8-I9. 

, Tiu ci biblioteko enhavas facilajn legajojn de ciulandaj eminentaj Esperantistoj. 
Gi tial bonege ta,iígas por ekzercado de la lingvo cu dum la grupaj kunvenoj, cu per 
privata legado. Gis nun aperis. 

N. 0 r.ª Legolibreto, de J. Borel. 
N.0 2.ª flabelo} de Andersen, tradukitaj el dana lingvo, de Fr. Skeel-Giorling. 
N.º 3.ª Bona Silljorino, novelo de E. Orzeszko, tradukita el pola lingvo de Kabe. 
N.0 4.ª Rttsaj rakontoj, del\1amin Sibirjak, tradukitaj el rusa lingvo de N. Kabanov. 
N, 0 5.ª Don Kihoto en Barcclono (5 capitroj el Kihoto), tradukita el hispana 

lingvo de Fr. Pujulá y Vallés. 
N.0 6.ª El la Biblio, tradukis D-ro L. L. Zamenhof. 
N.º 7.ª El Dramoj (fragmentoj), tradukitaj el germana lingvo de D-ro L. L. Za-

menhof. 
N/ 8.ª El Komedioj (fragmentoj), esperantigitaj de D-ro L. L. Zamenhof, 

Ciu libreto enhavas 40-50 pagojn. Prezo po libreto: O'IO Sm.; serio da 12 volu-
moj (afrankite) 1'25 Sm. 

La entrepreno de la firmo Esperanto Verlag Moller & Borel, el Berlino, eldoni 
bibliotekon internacian, konsistantan el libretoj de interesaj internaciaj tekstoj, kiuj 
taiígas por ekzercado de la lingvo kaj por disvastigo de la frcmdaj literaturoj per Es-
peranto, ne povas esti pli bona kaj laiídinda. La firmo l\lüller & Borcl plej sukcese 
plenumis sian celan, car gi eldonis jam la 8 unuajn volumojn, kies tekstoj verkitaj de 
tiaj eminentaj aiítoroj kiel D-ro Zamenhof, Kabe, Kabanov, k. c., estas veraj esperan-
taj juveloj. Krom tio la prezo de la libretoj estas tiel malkarega kaj la presado tiel 
bele farita, ke estas neeble fari ion pli bonan. Ni varme rekomendas al ciuj Esperan-
tistoj, kaj speciale al ciuj Grupoj, tiun ci interesan bibliotekon, esperante ke ciuj hel-
pos al tiu grava entrepreno kaj tiel faros grandan servon al Esperanto. 

~-i SAKFAKO 

Sub la redakcio de Novejarque (Angelo) 

KUNVENO DE ESPERANTISTAJ SAKLUDANTOJ DUM LA BARCELONA KONGRESO 

La bedaürinda stato en kiu trovigis la ekzistinta saksocieto neebligis la organizon 
de oficiala sakludista kunveno dum la kongresaj tagoj en Barcelono. 

Per helpo de kelkaj korespondajoj, kiujn mi intersangis kun la iama Prezidanto 
de tiu Societo S-ro John Ellis, kun la Sekretario S-ro Muffang kaj S-ro Jozefo Paluzie, 
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aiítoro de la unua sakverko esperante redaktita Sesdek SakproblemoJ~ ni atingis 
kunveni nemultenombra rondeto la roan de Septembro 1909 en la Barcelona Univer-
sitato kaj ei sube estas la rezultato de tiu kunveneto. 

NüVEJARQUE ( Angelo ). 

La ~akludantoj, eeestantaj la Barcelonan Kongreson pritraktinte la sakajn aferojn 
kaj bedaiírindan staton de la ekzistinta saksocieto, kaj por la pli bona organizado de 
tiu Societo decidis: 

¡e Laüeble, instigi la aütorojn de sakverkoj por ke ili publikigu iliajn librojn 
prefere tute redaktitaj en esperanta lingvo aií almenau akompanataj de esperanta 
traduko anstataü alia lingvo kiel nun oni kutimas. A 

Okaze de tiu decido oni gratulis S-ron Paluzie pro lia sakverko Sesdek Sakpro-
blemoj; la unua tute redaktita esperante. , 
, 2e La restarigon de Tutmonda Asocio de Sakludistoj kaj giatempe publikigo de 
Sakrevuo tut~ redaktita el! esperanta lingvo, organo de tiu Asocio kaj spegulo de 
la tutmonda Sakmovado. Gis tiu tempo la kunvenintoj danke akceptis la proponon 
de S-ro Novejarque (Angelo), kiu en la nomo de gia direktoro metis sub la disponon 
de la sakludistaro la kolonojn el la gazeto LA SuNo HISPANA por organizo de la 
Asocio de sakludistoj kaj publikigo de sakaj sciigoj. Oni dankis la direktoron de tiu 
gazeto S-ron Jiménez Loira. 

3e Alvoki la tutmondajn sakludantojn por anigo kaj kunhelpo al la restarigo de 
tiu Asoció. Oni komisiis S-ron Ellis (John) por redakti la Alvoko'n. 

4e Ke eiu, kiu deziras aligi al tiu sakasocio sendu sian nomon, aldonante cu li 
deziras esti aií ne komitatano de la provizora Asocia Komitato. Tuj, kiam estos 
ricevitaj la nomoj de almenaií 50 anoj estos tiuj publikigataj en LA SuNo HISPANA; 
kune kun la noto pri kiuj deziras esti komitatanoj. Tiu listo estos sendata al eiu ano 
por voedoni la provizoran komitaton, konsistonta el Prezidanto, Sekretario kaj du 
Konsilantoj. Nomita la unua Direkta Komitato, tiu starigos Regularon por la sakso-
cieto; tiu poste publikigos en LA SuNo HISPANA por ke eiu ano sciigu pri gi kaj 
esprimu sian opinion por plibonigi gin kiom plej eble. 

Post la fina aprobo de la Regularo oni nomos la unuan plenan Direktantan Komi-
tats>n de la Sakasocio, kiu devige sekvos la Regularon kaj zorgos pri la disvolvigo de 
la Sakasocio. 
. Do, la tutmondaj gesakludantoj estas petataj sendi tuj iliajn aligojn al tiu 
Sakasociol!! 

La St1kludantoj ceestintaj la Vª" Kongreson de Esperanto. 
Barcelono la 10an Septembro 1909-ª. 

AL SAKLUDANTOJ 

Jam de longe §akludantoj eksciis la evidentan utilecon de Esperanto por sia 
favorata amuzo. Kiam Lingvo lnternacia estis la sola esperantista gazeto, aperis en 
giaj kolonoj rubriko pri problemoj. Poste, la sama revuo publikigis artikolojn, kiuj 
enhavis la tutan sakterminaron, kaj specimenan ludnoton. En Aprilo 1905 Espero 
Katolika komencis serion de saklecionoj al lernantoj por popularigi la ludadon, kaj 
por diskonigi la terminaron, Evidentigis, ke ekzistis granda intereso inter la Espe-
rantistoj pri la ,sako kaj per la helpo de Espero K.atolika oni arangis kunvenon dum 
la dua kongreso, kie oni fondis societon de sakludistoj, kies prezidanto estis la 
mortinta Abato Peltier. Al tiu pastro la Esperantistaro multe suldas; li estis nelac-
igebla laboranto spite la insidaj atakoj de la malsano, kiu fine forportis !in; Ji estis la 
iniciatanto de la Societo suprenomita kaj atente flegis la novan societon meze de siaj 
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gravaj Iaboroj por divastigi Esperan ton in ter la Katolika pastraro kaj la Katolikaro .. 
Li sindoneme oferis sin pro la Esperantismo, car sen ia dubo la malfacilaJoj, kiujn Ji 
renkontis en lia servado al nia kara lingvo akcelis lian trofruan morton. Li ripozu 
en paco! 

Tiel Ionge kiel Abato Peltier vivís, la Societo floradis, sed bedaürinde gi tro 
dependis de unu persono. Kiam gi redaktis sian regularon gi ne rig~rdis sufice 
antaiien. Minacis sakmortígo post kvar íroj, kiun neníu antaiividis! Gi dankeme 
akceptis la proponon, ke Espero Ratolika estu la oficiala organo de la Societo, car 
en tiu tempo la gazetoj ne volante enpresus sakrubrikon, kaj almozpetantoj ne havas 
elekton. Neniu antaüvidis la baton de l' sorto, ki11 morte frapegis la Societon; ni 
pensis ke Sinjoro Peltier estos la Redaktoro de la gazeto dum multaj venontaj jaroj, 
ke cio iros bone. La Societo do akceptis la regulon, ke la kotizo al la Societo estu 
la abonpago al Espero Ratolika, kondice ke la Direktoro de tíu gazeto (Sinjoro 
Peltier) rezervu duon-frankon el ciu abonpago por la kaso de la Societo. 

La spertado montris ke la Societo ne estis fondita sur firma fundamento. Gazeto, 
kies cefa celo estas religia, ne havas generalan intereson, kaj la societanoj, trovante 
ke proksimume dckkvin-deksesonoj de la gazeto traktis pri religiaj aferoj iom post 
iom cesis aboni. Tiu ci sento aperis plej klare ce la Dresdena Kongreso, kie ceestis 
ínter dudek sakludantoj nur unu-du anoj de la Societo. Por aliigi la aferstaton 
Sinjoro Muffang estis komisiata esµlari, cu ani pavas trovi sakgazetan, kiu enpresos 
rubrikon en Esperanto. Pro lia malsaneco Sinjoro Peltier estis devigita forlasi sian 
direktorecon de Espero Katolika kaj la nova redaktoro, trovante ke la sakludantoj 
ne plu abonis lian gazeton nature cesigis la sakrubrikon. Sinjoro Muffang ne trovis 
la sercitan gazeton kaj la Societo sanccligis kaj falis, ne havante centran apogilon. 

Jen la malgaja historio de l'unua Societo de Esperantistoj-sakludistoj. 
Sed cu ne estas eble restarigi la Societon, aü konstrui novan Sacieton, kiu profi-

tos de la lecionoj de l'estinleco? 
Sendube, jes! Mi perwne ha vas la nomojn kaj adresojn de cent sakludantaj Espe-

rantistoj. Mi scias, kc ekzistas granda nombro da aliaj, kies adresojn mi ne havas. Ke 
nia afero progresas inter sakludantoj, la eldona de la kolekto de sakprobltmoj de 
Sinjoro Paluzie estas aldonita pruvo, car oni supozus, ke konata firmo kiel Filaj de 
Paluzie el Barcelono ne publikigas librojn se leµantoj ne ekzistas. Mi kredas, ke multaj 
anoj aligos al Societo vivplena kaj utila kics sola celo estos la sakarto. Mi havas la 
permeson diri ke S-ro Angelo Novcjarque, Tejedores, 34, Valencia, Hispanujo, kune 
kun S-ro Paluzie (Jozefo) la aiítoro de la suprenomita kolekto de §akproblemoj kaj 
S-ro D-ro Puig (sakredaktoro de Las 1Voticias de Barcelono), volonte agos kiel orga-
nizanto de nova saksocieta; ke LA SuNO HISPANA sindoneme promesis disvastigi la 
aferon, malfermante siajn pa!;ojn por ke la §akludantoj havu liberan diskutejon. Kun 
tia komencigo la afero baldaü rice vos definitivan tormon, kaj mi alvokas al tiuj, 
kiuj §atas la sakludadon, ke ili karnuniku al S-ro Novejarque siajn opiniajn kaj pro-
ponojn. 

Mia propra opinio estas oni <levas fondi tute novan saksocieton kun malalta 
abono, dedicota al la kaso de la Societo kaj ne al jurnalo; ke en ciu !ando la Societo 
devas havi agernan sekretarion, kin helpas al la generala organizanto, kaj mallonge 
raportos ciumonate pri interesajoj kaj samtempe diskonigos ínter la Esperantistaro 
en sia !ando la farojn de la Societo kaj eble kolektus la abonpagojn de siaj 
samlandanoj. 

Sed la masino ne iros sen vaporo; estas tre grave ke la anoj estu vivaj kaj 
helpemaj. 

Karaj samideanoj, la afero dependas de vi; ni, S-roj Novejarque, Paluzie, 
Puig kaj la Direktoro de tiu ci gazeto (kaj mi ankaü laü mia humita pavo), estas 
pretaj por serví vin. Nur diru, cu vi deziras niajn servojn, cu vi anigos al la propo-
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nata Societo, cu vi helpos nin. Superilutu S-ron Novejarque per leteroj kaj ni penos 
Jau nia eblo efektivigi kaj plenumi viajo dezirojn. 

John Ellis. Keighley, Anglujo. 
P. S. Ne forgesu la adreson: S-ro Novejarque (Angelo), Tejedores, 34, Valencia 

(Hispanujo). 

Dum la antauenomita kunveno oni faris kelkajn proponojn; el kiuj ni citos por 
studo de la estonta komitato la jenajn: 

-;;-S-ro Paluzie propon is, kiel tito Ion de l~ Asocio la jenan: 
Sakluda Esperanta Tutmonda Asocio (S. E. T. A.) 

-S•ro Novejarque, ke post fondo de )a Asocio gia komitato prenu sur sin la 
taskon redakti kaj aprobi plenan oficialan Sakvortaron, kiu poste pavos esti prezen-
tata al la Espe_ranta Aktdemio por gia oficiala definitiva aprobo. Post tiu aprobo 
publikigo de Saklernolibro por la disvastigo de la }akludo kaj esperan ta saktermina-
ro, kaj fine, kiel jam oni decidís, publikigo de Sakrev110, kiu kronos la agadon de 
la Asocio. 

De via sakemo kaj lzelpo depmdas la afero, karaj espaantistaj gesakamantry!!! 

Pro la tutmonda intereso, kiun havas la Sakluda afero, ni petcgas la gazetojn, 
bon vol u, Jaueble, enpresi en iliajn pagojn la antafüijn Decidojn kaj Al vokon. 

Antaudankon!!! 

Trimonataj Konkursoj de LA SUNO HISPANA 
Unua Kvaronjaro 1910 

LA SuNo HrsPANA inauguras hodiau serion da Trimonataj Aonkttrsoj, kiujn gi 
intencas regule proponi al siaj tutmondaj gclegantoj. 

Jen la KoNKURSO DE LA UNUA KVAR0NJAR0 1910. 

K0NDJC07: 

1-ª Verki bonhmnoran spri-
tafon, kiu respondos al la apuda 
gravierafo. 

z-ª Tiu spritaJo <levas sub-
havi pseudonimon (neniel no~ 
mon de la konkursanto ). 

La autoro skribu sian no-
mon kaj plenan adreson sur 
apartan paperon kaj metu gin 
en koverton, sur kies ekstera 
flanko estas skribita la pseüdo-
nimo el la manuskripto. 

3-ª Tiu verkajeto devas havi ne pli ol trionpago de LA SuNo HISPANA; estas re-
komendinde la mallongeco. 
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4-ª Oni aljugos la premion al la plej originala spritajo, pli bone respondanta al la 

supra desegnajo, Jau spriteco, lerteco, bonstilo kaj korekteco. 
S-ª La premio konsistos el unu ekzemplero el la fama verko de la hispana mo-

naf o Ludoviko de Leon «La Perfekta Edzino», esperante tradukita. 
6.ª La premiita spritajo estos publikigata en LA SuNo HISPANA sub la supra bilajo. 

La ceteraj rícevitaj verkajetoj publikigindaj, estos presataj en LA SUNO HISPANA 
kun pseiídonimo au nomo de iliaj autoroj, laú deziro de tiuj ci. 

7. ª La manuskriptoj <levas esti sendataj plej malfrue gis la JI-ª de Jlf arto de I9ro 
al la Redakcio de LA SuNo HISPANA, Pintor López, 3, Valencia-(Hispanujo). 

Bedaurin«ai eraro¡ 
Le Monde Esperantiste kopias en gia 

Oktobra lasta numero, sub la titolo «La 
Gramatika Familio», kuriozajon, kiun gi 
eléerpis, lau gi, el Esperan/a lnstruisto. 

La vera fonto estas nia Maja lasta nu-
mero, kie aperis unuafoje en la esperan-
tista gazetaro super la subskribo espe-
rantisto 17-2o6, sen esti forgesinta, kiel 
niaj kolegoj, unu el la dek gefiloj, La 
Pronomon. 

Alian fojon, ni vidis en EJio Esperan-
tista, 12ª numero de 1907a, subskribita de 
Esp. Profesoro Boucon-Annecy (Fran-
cujo) rakonton originale verkita de espe-
rantisto 10.072, kiun ni estis publikiganta 
sur pago 82ª de Julia numero de 1906'1 

de nia gazeto, kaj ke esperantista 10.072, 
ankau antau ol Eho Esporantista, enme-
tis sub numero LXXXVª en sia verko 
«Cent dek tri Humorajoj». 

En sama verko sub numero I ni legis 
rakonton, kiun nun sub la tito lo « Vi 
fajfos!, malnova rakonto, esperantigis 
Camilo l\lolina», enhavas Oktobra lasta 
numero de La Simbolo. 

Placas al la verkistoj, al la verkantoj 
kaj ec al ni, ke oni respektu nian patre-
con, kaj ni petas gentile, ke oni zorgu 
pri la ne ripeto de tiaj ncrimarkoj. 

Lamentables equivocaciones 
Le 11fonde Esperantiste copia en su 

número de Octubre último, bajo el título 
«La Familia Gramatical», una ocurrencia 
que tomó, según él, de Esperantista lns-
truisto. 

La verdadera fuente es nuestro nú-
mero de Mayo último, donde .ipareció 
por primera vez en la prensa esperantista 
sobre la firma del esperantista 17.206, 
sin haber sido olvidado, como en nues-
tros colegas, uno de los diez hijos, El 
Pronombre. 

Otra vez, vimos en Eho Esperantista, 
número 12 de 1907, suscrito por el 
Profesor de Esperanto Boucon-Annecj 
(Francia) un cuento original del esperan-
tista 10.072 1 que nosotros habíamos pu-
blicado en la página 82 de Julio de 1906 
de nuestra Revista, y que el esperantis-
ta 10.072, también antes que Eho Espe-
rantista, había incluído con el número 
LXXXV en su obra «Cent dek tri Hu-
morajoj•. 

En la misma obra con el número I, 
hemos leído un cuento, que ahora bajo 
el título «Tú pilarás!, antiguo cuento 
traducido al esperanto por Camilo Molí• 
na•, inserta el número de Octubre último 
de La Simbo/o. 

Agrada á los escritores, á los que es-
criben y hasta á nosotros, que se respete 
nuestra paternidad, y atentamente pedi-
mos, que no se repitan tales inadverten-
cias. 
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SC>LVC>iT 
De la Rememoringa Skribo, publiki-

gita en la Oktobra numero: 

J Dum 5-11-I"I-ª Septembro de la ~:.il 
jaro MCMIX okazis en la cefurbo 
BARCELONO la Rvina Rongreso 
de la lingvo Internacia Esperanto. 1 

~I ~¡ 
La angulaj ciferoj esprimas la jaron 

de tiu Kongreso 

Por formi la Akrostikon oni <levas or-
digí la Skribon laú jena maniero: 

¡Dum5-ª- II-ªSeptemBro 
de la jAroMCMIX(1909) 

okazis en la cefuRbo 
BarCelono 

La Kvina K1rngrBso 
de La 

LingvO 
InterNacia 

EsperantO 

Spritludoj kaj Diversajoj 
PE'.'150 

«La plej bona kaj multvalora princo 
estas tiu, kiu suh sía regado, la tero estas 
pli frul,;todona» .-Zoroastro. 

* ANEKDOTO 
Pardonon!!! 
La fama komponisto Lulli aüdis iam 

kanti en ia pregejo romancon, de Ji vcr-
kitan por la Opera Teatro, kaj genutie-
ksinte sin, li ekkriis m;,.lgoje: 

-Pardonon, Sinjoro! Mi ne faris gin 
por Vi! 

* SPRITAjO 
Scivolema patrino. 

-Diru, mia filino, cu tiu junulo; kiu 
es~is parolante kun vi dum la tuta vespe-
ro, fine sciigis vin pri liaj intencoj? 

--]es, patrineto. 
-Dank' al Dio! Kíon Ji diris al vi? 
-Ke Ji pensas resti fraülo dum sia 

tuta vivo. 

KURIOZAjO 
En la l\Iuzeo de Louvre oni ne alkro-

cas ian pentrajon gis depost dek jaroj de 
la morto de gia ai.ítoro, 

* 
UTILA KON!NDAjO 

La malvarmumo malaperas aü almc-
naü igas malpli grava, englutinte la mal-
sanulo kulcrkvarononda mielo tre varma. 

* 
LASTA} VORTOJ DE FA1\1ULOJ 

D,mtt al li éi titm mvnon, tia/ ke jam 
ne estas eble morti senpage en Atenas'o. 

(Foc1óN, Atenas'a generalo petegante 
amikon ke Ji transdonu al karcerislo la 
dekdu drakmojn, kiujn tiu postulis por 
dispremi la cikuton). 

Tradukis esperaoten, Nove_jarque (Angelo). 

---------------------------------
Tipografía !\Ioderna, á cargo de Miguel Gimeno, Avellanas, 11.-Valencia. 
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SUNO HISPANA 
Di rektoro-7'\d ministranto * Director-Administrador 

augusto Jlmenez Loira 
PINTOR LÓPEz. a== va u :e N. c1 a 

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

E'.\HAVO: Danko.-Kron1ko.-Sakfako.-Bibliogr,, 1,0,-Solvíntoj de la spritludo.-Anoncoj. 

Okaze de la kvíndeka datreveno de mía nask-
igo mi ricevís grandegan multan da bondeziroj 
en plej diversa formo: telegramojn, leterojn, po&t-
ajn kartojn, gazetajn artikolojn, librojn, manus-
kriptojn, fotografajojn, k. t. p. Cio ei tio profunde 
min kortu§is, kaj mi tre dezirus esprimi al eiu 
gratulinto aparte mían plej koran dankon; sed 
bedaürínde tio estas por mi fizike neplenumebla. 
Tial oni volu pardcni min, ke, anstataü respondí 
aparte al ciu persono, au almenad a! ciu gazeto, 
societo aií grupo, mi esprimas miau plej profundan 
dankon al ciuj kune, per ci tiu publika letero. La 
gazetoj esperantistaj faros al mi grandan komplez-
on, se ili publikigos mían dankon. 

L. L. ZAMENHOF. 
Vanovio, !IO de Decemliro -i909. f-ino Carolina Codorniu, 

Paseo del Ma1€cón, C, 
Murcia (Hispanujo) 
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Kroniko 
Cie kaj ciel esperanto antaüeniras. 

Ne estas !ando, kie ne pligandigas la 
nombro da grupoj, senintermanko, kaj 
jam estas tre malfacile akurate raporti 
pri cio; tial ni rilatas nur al la pli konind-
aj faktoj, kiuj konigas la gravecon de nia 
kara cntrepreno. 

Tiu plii~o de esperantistoj, kompren-
eble pligrandigas la kvanton da samid-
eanoj, kiuj por ciam forlasas nin. Hodi-
aü, kun granda bedaüro, ni sciigas, ke 
mortis: 

t Franca kapitano Ferber, mal nova 
esperantisto, pro malfelica aerveturado. 

t Pola junulo Stefa110 Szczytowski, kiu 
estis fondinto de Esperantista Rondo en 
Farmaciista Societo. 

t Angla generala George Cox, vic-
prezidanto de «British Esperanto Asso-
ciation> kaj verkinto de kelkaj esperant-
aj libroj. 

t Lia Mo~to Sinjoro KanonikoAlfredo 
Sevil, vicprezidanto de la Grupo de 
Calahorra'o (Hispanujo). 

t S-ro Danilo Friedman fervora prop-
agandisto el Galatz'o (Rumanujo}. 

t Doktoro Vladimiro Vidrie unu el la 
unuaj kaj plej fervoraj kroataj esperant-
istoj. 

Al iliaj familioj ni prezentas niajn plej-
ajn kondolencojn. 

La geedzigoj de la geesperantistoj 
oftigas; ni scias pri tiuj de gesinjoroj. 
Henri Kruper kaj Ludovikino Ozanne, 
Ranfaing kaj Jeanne Zabilon d'Her la 
bonkora famkonata protektantino de la 
blinduloj, la kvar francaj; Leovis Bowyer 
Lüders el Filadelfio (Usono) kaj Johanino 
Smith Munro el la Edinburl,{a Grupo 
(Anglujo);Ernesto Gardiner kaj Elizabeto 
M. Smith de la Anglaj grupoj Glasgow'a 
kaj Leeds'a, respektive. 

Ankaü progresas la esperanta muziko. 
De S-ino Josée Guivy ni ricevis la jenajn 

Crónica 
En todas partes y de todas maneras 

el esperanto avanza. 
No hay país donde no aumente el 

número de grupos, de continuo, y ya es 
muy difícil hacer de ello una exacta des-
cripción; por eso nos referimos solamente 
á los hechos más dignos de ser conocidos, 
que nos muestran la importancia de nues-
tra querida empresa. 

Este aumento de esperantistas, natu• 
ralmente,-z.umenta el número de samidea-
nos que para siempre nos abandonan. 
Hoy, con gran sentimiento, manifestamos 
que han fallecido: 

t El capitán francés Ferber, antiguo 
esperantista, por un accidente desgracia-
do de aereostatación. t El joven polaco Esteban Ezczytows-
ki que fué el funrlador de una Tertulia 
Esperantista en la Sociedad de Farma-
céuticos. 

t El general inglés Jorge Cox, vice-
presidente de « British Esperanto Asso-
ciation» y autor de algunos libros de Espe-
ranto 

t El Ilmo. Sr. Canónigo Alfredo Se-
vil, vicepresidente del grupo de Calaho-
rra (España). 

t El Sr. Danilo Friedman fervoroso 
propagandista de Galatzo (Rumania). 

t El Dr. Wadimiro Vidrie, uno de los 
primeros y más fervorosos esperantistas 
de Croacia. 

A sus familias hacemos presente nues-
tros más sentidos pésames. 

Los casamientos de los esperantistas 
se hacen frecuentes; sabemos los de los 
señores Enrique Kruper y Luisa Ozanne, 
Ranfaing y Juana Zabilon d'Her, la famo-
sa caritativa protectora de los ciegos, los 
cuatro franceses; Leovis Bowyer Lüders 
de Filadelfia (E. U. de A.) y Juana Smith 
Munro del grupo de Edimburgo (Ingla-
terra), Ernesto Gardiner é Isabel M. 

. Smith de los grupos ingleses de Glas-
gow y Leeds, respectivamente. 

También progresa la música Esperan-
¡ ta. De la Sra. Josefa Guivy hemos recibido 
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t:iajn verkojn, aceteblajn ce <Presa Es-
perantista Societo•, 33, rue Lacépéde, 
l'arís-Valso Birdoj Forflugu! Fr. 1'60 

-La du Mulo}. Fr 1'60-Eu Songo. 
Fr. 1'60-l-:lo, nzia kor! Fr. 1'00-Himno 
(Kanto Esperantista) Fr. 1'25, kaj tiujn de 
S-ro Querino de Oliveira el la «Nacia 
l\luzika Instituto» el Rio de Janeiro, iVi 
loboru, himno dedicita al la esperantistin-
aro de Guaratingueta kaj Kanto de l' 
d.:zilo. La plej rekomendinda el ciuj belaj 
verkoj estas ciu, kaj ciujn oni devas aceti. 

Sub la nomo c.Katolika Unuigo Esper-
antista• fondigis Societo, !des celo estas 
serví la Katolikismon per Esperanto, kaj 
pc,r tion atingi, gin propagandi inter 
katolikoj. La minimuman kotizajon estas 
0'60 Fr. kaj sekretario la cefredaktoro 
de «Espero Katolika>. 

Surdmutuloj kaj surduloj projektas 
fondi internacian ligon. Pri kio informas 
S-ro Burrows, 21, Home Jarm-Road, 
Drumcondra, Dublino, Irlanda, aií S-ro 
i\lotler, 34, Claremont-Road, Alexandra-
J>ark, l\1anchester, Anglujo. 

Fondigis «Internacia Esperantista Po-
licasocio», kies gravecon ni jugas ekster-
ordinara. Estas gia Sekretario S-ro Mig-
nierc policinspektoro, prezidanto de «Po-
lica Klubo de Parizo» en la Polica Pre-
fektejo. 

Societo «Kristiana Unuigo» kiu en-
havas pli ol okcentmil societanojn en la 
tuta mondo, decid is sin interesi por esper-
anto kaj gin propagandi. Sekve de tio, 
multe da ili decidís gin lerni. 

Sinjoro Karl Schwartz fondinto de 
e Varietca Esperantista Ligo» arangis en 
la Pariza varietea teatro «Folies-Bergé-
res» parodon esperan te. Inter la publiko 
cstis kelkaj esperantistoj, kiuj helpis la 
<'.elon de S ro Schwartz disvastigi esper-
anton per tiu rimedo. 

Sinjorino Coletti kaj Sinjoroj Volosko, 
Tcsctti kaj Müller, intencas artan eks-
lrnrson tra la cefaj Eürapaj teatroj, kant-
ante pecojn el la plej gravaj operoj, per 
nia tauga, bela, kara lingvo. 

las siguientes obras suyas comprables en 
«Presa Esperantista Societo>, 33, rue 
Lacépéde, París-Vals Birdoj Forflugu! 
Fr. 1'60-La d1t Afuloj. Fr. 1'60-En 
Son~o. Fr. 1 '60-Ho, mia Kor! Fr. 1'00 
Himno (Canto esperantista). Fr. 1'25, y 
las del Sr. Querino de Oliveira del «Ins-
tituto Nacional de Música> de Río Janei-
ro, .Vi laboru, himno dedicado á los es-
perantistas de Guaratingueta y Ranto de 
!' ekzilo. La más recomendable de todas 
estas bellas obras es cada una de ellas, y 
se de ben comprar todas. 

Bajo el nombre de «Unión Católica 
Esperantista> se ha fundado una sociedad, 
cuyo fin es servir al catolicismo por 
medio del Esperanto, y para conseguir 
eso; propagarlo entre los católicos. La 
cuota mínima es de 0'60 fr. y el secreta-
rio,el redactor jefe de e Espero Katolika•. 

I .os sordomudos y los sordos, pro-
yectan fundar una liga internacional. Res-
pecto á ello, informa el Sr. Burrows, 21, 
Home Jarm-Road, Drumcondra, Dublin, 
Irlanda, ó el Sr. Motler, 34, Claremost-
Road, Alexandra-Park, Manchester. In-
glaterra. 

Se ha fondado una «Sociedad Inter-
nacional l~spcrantista de Policía>) cuya 
importancia consideramos extraordinaria. 
Es su sccretari,> el Sr. Migniere, inspec-
tor del «Club de Policía de París» en la 
Prefectura de Policía. 

La Sociedad «Unión Cristiana> que 
contiene más de ochocientos mil socios 
en tocio el mundo, ha decidido intere-
sarse por el Esperanto y propagarlo. A 
consecuencia de eso muchos de ellos 
han decidido estudiarlo. 

El Sr. Carlos Schwartz fundador de 
la e Esperantista Liga de Variedades> 
preparó en el teatro de variedades de 
París «Folies Bergeres», una parodia en 
esperanto. Entre el público había algu-
nos esperantistas que ayudaron el propó-
sito del Sr. Schwart de propagar el espe-
ranto por ese medio. 

La Sra. Coletti y los Sres. Volosko. 
Tesetti y Müller, intentan una excursión 
artística por los principales teatros, can-
tando piezas de las más importantes ópe-
ras por nuestra útil, bella, querida lengua, 
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Aiítomobilo tr:iiras tra la Parizaj bul-
vardoj montrante ladafi§on kiu diras «Oni 
parolas esperante>, 

Ankaü estas originala rimedo por 
propagandi esperanton, tiu de S-roj Lau-
rent kaj Arlot, kiuj veturas de Ul bo al 
ur bo kun sia bes taro kaj kinema to grafo, 
parolante esperante al la publ1koj por 
fari la klarigojn. 

Tiuj ei ~. roj kaj S-ro Pelletier konduk-
toro de la aütomobilo estas indaj je nia 
dankeco. 

Lau nia malnova kaj respektinda ko-
lego « Espero Katoli ka> la unua Interna-
cia Kongreso de la katolikaj esperantist-
oj okazos en Parizo de la 301\ de l\larto 
gis la 3.ª de Aprilo proksimaj. 

Oni metis sub la disponon de la 
kongresanoj la grandan kunvenejon de 
la «Katolika Instituto>. 

La celo de tiu Kongreso estas doni 
al la mondo katolika, pruvon de la taiíg-
eco de esperanto por la katolikismo kaj 
ke kiel eble plej utiligi por gi la asocio 
«Tutmonda Katolika Unuigo Esperan-
tista». 

Estas traktotaj la temoj: La Unueco 
en la Ekiezio, La Religia Instruado, La 
Agado Sociala, k. t. p. 

La Organiza Komitato konsistas el 
S-roj pastroj Richardson, Gautier, Du-
vaux, Derroite, Chevalier kaj Aigony. 
S-inoj Baronino de Menil kaj Josée Guivy; 
F-ino Larroche kaj S-ro CI. Colas, Sckr-
etario, 10, rue Beranger, Parizo. La 
kongreskarto kostos fr. 2'50. 

Tiel estas en Anglujo la laboro de la 
esperantistoj, ke nur en Londono estas, 
laü «La Londona Gazeto>, 27 asocioj kaj 
24 kursoj de esperanto. 

En tiu eefurbo okazis la 16.an kaj 17.an 
de Decembro «Esperanta Bazaro>, kiu 
tistis earma festo, kaj profita por «Bri-
esh Esperanto Association». 

Nun la brita esperantista ro sin okupas 
arangi la «Trian Britan Esperantistan 
Kongreson» en Cheltenam por la tagoj 
14.a, 15.ª kaj 16.ª de la proksima Majo. 

.. Studentoj, kiuj volas esti anoj de 
«Ciostudenta Asocio» sin turnu al lz"'sper-

Va un automovil por los bulevares de 
París, ostentando una placa que dice: «Se 
habla esperanto>. 

También es un original medio de 
propagar el esperanto el de los señores 
Laurent y Arlot, que viajan de ciudad en 
ciudad con su colección de animales y 
cinematógrafo, dirigiéndose en esperanto 
álos públicos para hacer las explicaciones. 

Estos Sres. y el Sr Pelletier, conduc-
tor del au.tomóvil, son dignos de nuestro 
agradecimiento. 

St"gún nuestro antiguo y respetable 
colega o.Espero Katolika», el primer Con-
greso Internacional de los esperantistas 
católicos tendrá lugar en París del 30 de 
Marzo al 3 de Abril próximos. 

Se ha puesto á la disposición de los 
congresistas el gran salón de actos del 
«Instituto Católico>. 

El fin de ese Congreso es dar al mundo 
católico una prueba de que conviene el 
esperanto para el catolicismo y que «Tut-
monda Katolika Unr.igo Esperantista:. le 
proporcione la mayor utilidad posible. 

Serán tratados los temas: La Unidad 
en la Iglesia, La Instrucción Religiosa, 
La Acción Social, etc. 

El Comité Ejecutivo lo forman los 
Sres. sacerdotes Richardson, Gautier, DL1-
vaux, Derroite, Chevalier y Aigony. Las 
Sras. Baronesa de l\1enil y Josefa Guivy; 
la Srta. Larroche y el Sr. CI. Colas, Se-
cretario, 10, rue Beranger, París. La tar-
jeta de congresista costará fr. 2' 50. 

Tal es en Inglaterra la labor de los 
esperantistas, que ahora hay en Londres, 
según «La Londona Gazeto», 27 asocia-
ciones y 24 cursos de esperanto. 

En aquella capital ha tenido lugar el 
16 y I 7 de Diciembre un «Bazar Espe-
ranto» que fué una fiesta encantadora y 
provechosa para «Brilish EsperantoAsso-
ciation. 

Ahora el esperantismo británico se 
ocupa de preparar el «Tercer Congreso 
Esperantista Británico» en Cheltenam, 
para los días 14, I 5 y 16 del próximo 
Mayo . 

Los estudiantes que quieran ser so-
cios de la «Asociación de todos los Estu--
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nHlo-Luhaéovice, Mora vio-Austrujo kaj 
ricevos detalajn sciigojn pri la afero, 

En la diversaj urboj el Be!gujo, kie 
~stas esperantistoj, ne eesas la movado. 

Dum la proksima Septembra munato 
1,kazos en Brusel'o «Internacia Farmacia 
Kongreso» por kiu estas akceptita esper-
:111to, kiel oficiala língvo, lau prllpono de 
S-ro D-ro R. Bartomeu, prezidanto de 
tiu Societo en Hispanujo. 

La unua Kangreso de bohemaj esper-
antistoj okazinta en Praha(Bohemujo)estis 
sukcesego. 

La kvara «Latina Amerika Medícina 
Kongreso> kaj la unua • Braz1la Geo-
~rafia Kongreso», kiuj kunvenis en Río 
de Janeiro (Brazilujo) montris iliajn sim-
patiojn por esperanto k,1j rekomendis 
gian uzon en iliaj estont2j Kongresoj. 

Niaj cilaj samideanoj klopodas por 
disvastígi esperan ton en Cilujo. Ili sukces-
adas kvankam malrapide. 

«Dana l!:sperantisto> nía agerna kol-
ego raportas pri novaj grupoj en Danujo 
kaj pri sencesa laboro en la malnovaj. 

En Finlandio okazís dua kunveno de 
la tieaj esperantistoj, profita p0r nia afero 
en tiu !ando. 

En Francujo S-ro Deschamps advok-
ato en Pont-Andener, atingis sukcese per-
meson por fari esperantajn kursojn en 
tieaj publikaj lernejoj. 

Nia kara, fama kolego « Tnternacia 
Scienca Revuo» publikigas konin<.ian art-
ikolon pri modela klasifiko por esperant-
aj bibliotekoj de la mondfama klerulo 
generalo Sébert. 

S-ro l\lichaux estas elcktita Prezid-
anto de la grupo de Bonlogne-sur-mer. 
Plczurege ni scias pri la reveno al la 
agema esperantista vivo de nia ma!nova 
karega amiko, la glora prezidanto de la 
unua neforgcsebla esperantístaKongreso. 

Pri la sencesa progresado de esper-
anto en Germanujo, multe diras nia est-

diantes:, diríjanse á Esperanto-Ltth(ICO-
vice, l\loravía-Austria y recibirán noticias 
detalladas del asunto. 

En las distintas poblaciones de Bél-
gica, donde hay esperantistas, no cesa el 
mov1miento. 

Durante el próximo mes de Septiem-
bre tendrá lugar en Bruselas un «Con-
gresn Internacional de Farmacia», para 
el cual ha sido aceptado el esperanto 
como lengua oficial, á propuesta del 
Sr. Dr. R. Bartomeu, presidente de esa 
Sociedad en España. 

1~1 primer Congreso de esperantistas 
bohemios, que se verificó en Praha (Bohe-
mia), fué un exitazo. 

El cuarto «Congreso Americano de 
l\led,cina» y el primer «Congreso Geo-
gráfico Brazileiroo que se reunieron en 
Rí() de Janeiro (Brasil), mostraron sus 
simpaLías por el esperanto y recomenda-
ron su uso en sus futuros Congresos. 

Nuestros samidl(lllOS chilenos, dan 
pas .. s µara esparcir el esperanto por Chi-
le. Lo van logrando, aunque despacio. 

« Dana E,pcrantisto>, nuestro activo 
e, ,1 ·:a da noticias áe nuevos grupos en 
Dinamarca y de incesante labor en los 
ant1g110~. 

E11 fínlandia se ha verificado una 
segun,la reunió11 de ac1uellos e~perantis-
tas, provechosa para nuestro asunto en 
aqud país. 

En Francia el Sr. Deschamps, aboga-
do de Pont-Andcner, procuró con éx:ito. 
un permis,i para hacer curso, de espe-
ranto en aquellas escuelas públicas. 

Nuestro querido, famoso colega «In-
ternacia Scienca Revuo, publica un artí-
culo digno de ser conocido respecto á 
una clasificación modtlo para bibliotecas 
esperanta3, del sabio, en el mundo cono-
cidísimo, general Sébert. 

El Sr. l.\l1chaux ha sido elegido Presi-
dente del grupo de B,mlogne-sur mer. 
Con gnrndísima satisfacción nos entera-
mos de la vuelta á la vida activa espe-
rantista de nuestro antiguJ queridísimo, 
amigo, el famoso presidt!nte del primer 
inolvidable Congres,1 esperantista. 

Respecto á la incesante propaganda 
del esperanto en Alemania, dice mucho' 
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imata «Germam Esperantisto• kaj laü la 
ne malpli satata « Germana Esperanto-
Gazeto> estas jam 222 grupoj en tiu 
lando. 

«La Duonmonata» bone raportas pri 
la priskribo, k iun ni faris rila te al la 
Valencia Post-Kongreso kaj honoras nin 
transskribante gin en giajn kolonojn. 
Dan,!<on karega! • 

Gia 6.ª numero estas belega. Ci en-
havas la portretojn de nía kara majstro 
kaj tiujn delia simpa tia familio. Tiun ei nu-
meran kaj la numerojn 2.an kaj 3.an, kiuj 
raportas pri kvina Kongreso kaj Valencia 
Post-Kongreso, ricevos senpage giaj a bon• 
antoj por 1910ª. 

Profes(lro Lederer publikigas gazeton 
titolitan «Cirkaü la Mondo» kup speciala 
fako «Revuo de la gazetoj>. Gia prezci 
3 mk jarabone. Eldonisto S-ro Heclrners 
en Wolfenbuttel. Ni deziras plenan suk-
ceson al nia nova kolego. 

Greka gazetaro propagandas esper-
anton, kaj en Ateno, Patraso, Arta'o, 
Etolikon'o, Pirgoso, Siro, Paksos'o, Volo, 
Lamia'o, Tripoliso kaj aliaj lokoj el Gre-
kujo, e~tas jam esperantistoj. 

En la tuta Holando, laü nía estimata 
«La Holanda Pioniro», progresas esper-
anto. La movo estas speciale rimarkinda 
en Gaiído, Hago kaj Rotterdam'o. 

En Schevcningen aperis «Anoncoy 
rurnalo» gazeto plibonigema de Esper-
Jnto. Dio plibonigu •Anoncoy Jurnalon». 

• Hung~ra Esperantista» nia kara kol-
ego el Hungarujo, sciigas detale pri gran-
da esperantista movado en tiu !ando. 

Dum la deksesa «lnternacia Medicina 
Kongreso», okazinta en Budapest'o, espe-
aanto ludis bonegan rolon, !del inter-
koprenilon por la multaj esperantistaj 
medicinistoj, kiuj tie ceestis. 

En Kolombio'n esperanto eniras iom 
post iom. Cucuta'o kaj Sogamoso estas 
hodiaü la precipaj centroj de propag-
ando, kiuj radias tra la tuta !ando. 

En Kroatujo ne cesas la entuzias-
mo por esperanto kaj komencas gin 

nuestro estimado «Germana Esperantb-
to> y según la no menos apreciada «Ger-
mana Esperanto Gazeto> hay ya 222 gru-
pos en aquel país. 

«La Duonmonata» hace buenas refe-
rencias de la descripción que nosotros 
hicimos del Post-Kongreso de Valencia, 
y nos honra transcribiéndola. á sus co-
lumnas. Gracias, estimadísimo! 

Su número 6. 0 es hermosísimo. Con-
tiene los retratos de nuestro querido 
maestro y los de su !>Ímpática familia. E;;te 
número y los números 2.º y 3 ° que se re-
fieren al quinto Congreso· y al Post-Kon-
greso de Valencia, los recibirán gratuitos 
sus abonados para 1910. 

El profesor Lederer publica una re-
vista titulada ,Cirkaü la Mondo> con 
especial sección «Revuo de la gazetoj ». 
Su precio de abono anual 3 marcos. 
Editor Sr. Heckners en Wolfenbuttel. 
Deseamos completo éxito á nuestro nue-
vo colega. 

La prensa griega propaga el esperan-
to, y en Atenas, Patras, Arta, Etolikon, 
Pirgos, Siro, Paksos, Volo. Lamia, Trípo-
li y otros lugares de Grecia hay ya espe-
rantistas. 

En toda Holanda, según nuestro esti-
mado «La Holanda Pioniro,, el esperanto 
progresa. El movimiento es especialmen-
te notable en Gaudo, Haya y Rotterdam. 

En Scheveningen ha aparecido •Anon-
coy Jurnalo> periódico con tendencia á 
mejorar el Esperanto. Dios mejore á 
«Anoncoy Jurnalo». 

«Hungara Esperantisto»,nuestro que-
rido colega de Hungría, da detalladas no-
ticias del gran movimiento esperantista 
en aquel país. 

Durante el décimo sexto «Congreso 
Internacional de Medicina» que se veri-
ficó en Budapest, el esperanto representó 
un buen papel, como instrumento de 
mutua inteligencia para los muchos mé-
dicos esperantistas que estaban allí. 

En Colombia el esperanto marcha 
poco á poco. Cuenta y Sogamoso son hoy 
los principales centros de propaganda, los 
cuales irradian á todo el país. 

En Croacia no cesa el entusiasmo por 
el esperanto y comienzan á prestarle 
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helpi oficialaj profesoroj kaj aliaj kler-
uloj. 

En Kuba lnsulo oni st~rigis «Societo 
Kuba P. P. Esperanto•n. Gia Prezidanto 
estas S ro Antonjo Aleman Ruiz kaj gia 
sidejo, 57, Neptuno, Habana. 

«Seminaria Esperantista Grupo• de 
Funchal (Madeira), multe laboras por 
d;svastigi esperanton en tiu Insulo kaj 
jam sukcesis starigi kelkajn grupojn. 

La ci11jauda kaj ciudimanca gazeto el 
Meksiko • El Paladio• honoris nin per la 
pubhkigado de la sciigoj, kiujn ni donis 
pri la Kvina Kongreso. En liu amika 
gazeto daurigas la esperantan propagan-
don, per tre bonaj artikoloj, niaj karaj 
samideanoj Sinjoroj Ludoviko Fosanta 
kaj Th. Rousseau. 

Okaze Ekspozicio en Censtohova 
Polujo farigis unua Kongreso de polaj 
esperantistoj kaj propagandis nian karan 
esperanton, vidinda esperanta instalajo. 

En Varsovia aperis nova gazeto titol-
ita «Voco de Farmaciistoj,, Jau nia bona 
kamarado «Pola Esperantisto». 

En Teherano, Persujo, jam estas esper-
antistoj, kiuj intencas cl1ssemi nian karan 
Iingvon tra la tuta tiu lando. 

Kun granda profito por la disvastigo 
de esperanto en Rumanujo, okazis en 
Bukarest'o la unua Kongreso esperant-
ista. 

Ankau estas profita por nia afero en 
tiu !ando, la ekskurso, kiun serboj bul-
garoj kaj rumanoj faris al Sinaia'o por 
viziti la altrangan esperantistinon (Car-
men Silva) Reginon de Rumanujo. 

La generala direktoro de rumanaj 
telegrafoj estas disponinta la akcepton 
de telegramoj esperante redaktitaj tiel 
enlandaj, kiel internaciaj. 

Nelacigebla propagandistino S- ino 
Mario A. Vivoschi daurigas sian fervor-
an propagandon tra tiu sia ]ando kaj 
projektas tion fari ankaü tra eksterlande, 
kune kun ~iaj du filinetoj Oiga, trijara, 

auxilio profesores oficiales y otros inte-
lectuales. 

En la Isla de Cuba se ha establecido 
la «Sociedad Cubana para propagar el 
Esperanto~. Su Presidente es D. Antonio 
Aleman Ruíz y la residencia, Neptuno, 
57, Habana. 

El e.Grupo Esperantista del Seminario> 
de Funchal (Madera), trabaja mucho para 
difundir el esperanto en aquella Isla y 
ya ha conseguido establecer algunos 
grupos. 

El periódico «El Paladin» que se pu-
blica jueves y domingos en Méjico, nos 
honra con la publicación de las noticias 
que dimos respecto al Quinto Congreso. 
En aquel periódico amigo continúan la 
propaganda esperanta, por muy buenos 
artículos, nuestros queridos samideanos 
los Sres. Ludovico Fosanta y Th. Rous-
seau. 
, Con motivo de la Exposición en 
Lenstohava Polonia se ha hecho el pri-
mer Congreso de esperantistas polacos y 
la instalación esperanta, digna de verse, 
propagó nuestro querido Esperanto. 

En Varsovia ha aparecido un nuevo pe-
riódico titulado « Voco de Farmaciistoj», 
según nuestro buen camarada «Pola 
Espcrantisto>. 

En Tcheran, Persia, ya hay esperan-
tistas que se proponen diseminar nues-
tra querida lengua por todo aquel país. 

Con gran provecho para la ditusión 
del esperanto en Rumanía, se ha verifica-
do en Bucharest el primer Congreso 
esperantista. 

También es de provecho para nuestro 
asunto en aquel país, la excursión que 
servios, búlgaros y rumanos hicieron á 
Sinaia para visitar á la distinguida espe-
rantista (Carmen Silva) Reina de Ru-. 
manía. 

El director general de telégrafos ru-
manos ha dispuesto la aceptación de tele-
gramas en esperanto, tanto interiores, 
como del extranjero. · 

La incansable propagandista señora 
María A. Vivoschi continúa su fervorosa. 
propaganda en todo su país y proyecta 
hacerlo también en el extranjero, acom-
pañada de sus dos hijitas Oiga, de tres 
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kaj Mario Esperanto, okmonatn; la unua, 
boneparolante kaj la dua iom kompren-
ante nian karan lingvon. 

Per starigo de novaj grupoj kaj sen-
cesa lahorado de la malnovaj, montras 
Rusujo la tiean progresadon de esperanto. 

En la «I mperia Arbarista Instituto» 
kaj en la «Politeknika Instituto> fondigis 
studectaj grupoj. 

La tieaj samideanoj kuracistoj fondis 
societon, kies nomo estas« Tutrusa Esper-
an ta Kurac1sta Societo». 

Same, kiel en Rusujo mem, estas 
granda esperantista movado en la rusaj 
landoj ce Azio. 

Pri Svisujo ni scias, ke la entuziasmo 
ne ma I progresadas. 

En Usono la esperantistoj bone prepa-
ras la sukceson de la Kongreso, per ciea 
agema propagando. Oni klopodas lui 
grandan vaporiiipon, kiu tien traveturu 
oportune kaj malkare la eüropajn gesam-
ideanojn. 

«La Seso de la Sesa> konsistas el 
S-roj Spillman, Gude, Reed, Kellerman, 
Evans kaj Cheney. 

En Venezuela'o la presaro sin okupas 
favore pri esperanto kaj jam estas kelkaj 
esperantistoj, bazo por estortaj asocioj. 

Pri Hispanujo, bonege propagandas 
esperanton en Cartagena'o S-roj Petro 
en gazeto «La Tierra», García l\Iartínez 
en «La :\lañana•, Verda Stelo kaj :Juan 
del Club en « El Porvenir>. 

Tiea esperantista grupo kunvenis, no-
mis estraron kaj prenis aliajn gravajn 
decidojn, interesajn al gia loka vivo. 

«Grupo Esperantista Dolorense» el la 
tiea proksima vilago Los Dolores, nomis 
gia honora prezidanto nian ciam karegan 
S-ron Codorniu 

En la Alkoj'a Societo «Arte y Sport» 
malfermis esperantajn kursojn S-ro Do-
mingo Talens, la esperantiginto de Car-
cagente, nun loganta en tiu urbo. 

años y María Esperanto, de ocho meses; 
la primera que habla bien y la segunda 
que algo comprende nuestra querida 
lengua. 

Por instaldción de nuevos grupos y 
por incesante trabajo de los antiguos, 
demuestra Rusia lo que allí progresa el 
esperanto. 

En el «Instituto Imperial de Ingenie-
ros de Montes» y en el «Insti~uto Poli-
técnico•, se han fundado grupos de es-
tudiantes. 

Los samid<!anos médicos de allí han 
fundado una sociedad cuyo nomkre es 
«Sociedad Médica Esperanta de Rusia>. 

Lo mismo que en Rusia, hay movi-
miento esperantista en los países rusos 
de Asia. 

Respecto á Suiza sabemos que el 
entusiasmo no decae. 

En los Estados Unidos de América se 
prepara bien el éxito del Congreso por 
activa propaganda de todas partes. Se 
hacen gestiones para alquilar un gran 
vapor que conduzca á allí con comodidad 
y barato á los samideanos europeos de 
ambos sexos. 

El «Sesteto del Sesto• lo forman los 
Sres. Spillman, Gude, Reed, Kellerman, 
Evan y Chenev. 

En Venezuela se ocupa la prensa fa-
vorablemente del esperanto y ya hay al-
gunos esperantistas, base de las futuras 
sociedades. 

En cuanto á España perfectamente 
propagan el esperanto en Cartagena los 
Sres. Petro en el periódico • La Tierra», 
García l\lartínez en «La l\lañana», Verda 
Stelo y :Juan del Club en «El Porvenir>. 

Aquel grupo esperantista ha nom-
brado directiva y ha tomado otras impor-
tantes determinaciones que interesan á 
su vida local. 

El «Grupo Esperantista Dolorense» 
del pueblo próximo de allí, Los Dolores, 
ha nombrado su presidente honorario á 
nuestro siempre queridísimo Sr. Codorniu.: 

En la Sociedad de Alcoy «Arte y 
Sport» ha abierto cursos de esperanto 
D. Dorr..ingo Talens, el que esperantizó á 
Carcagente, ahora habitante en aquella" 
ciudad. 
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La Barcelon'a grupo festis la 5oan 

datrevcnon de la naskigo de O-ro Zamen-
hof per vesperfesto, kie ludís himnon 
Esperanto kaj aliajn esperantajn muzikaj-
ojn, S-roj Zapater kaj Osés respective 
profesoroj de gitaro kaj maridolino F-ino 
Marinjo Trillo kaj S-roj Gavanach, Valles-
pinosa, Sabaté, Planas k,j aliaj, legis 
elektitatjn pot>ziojn, kaj estis tre aplaiíd-
itaj, speciale F-ino Marinjo, kiu harmonie 
parolas kaj guste el parolas esperanton. 

Bilbao'a Komunumo decidís subvencii 
per 500 jaraj pesetoj la tiean grupon. Tio 
pligrand1gos la propagandon en tiu reg-
iono, car Jau sciigas la tiea bona gazeto 
«Nova Sento• kiu jam esperantigis mult-
ajn vizkajnojn, gi kalkulas por vivi kun 
la malavareco de la regionaj esperantaj 
societoj inter kiuj tiu de Rilbao tion faras 
pli speciale. sange de kelkaj gazetoj kaj 
libroj devenintaj de la intersangoj de 
«Nova Sento» kun aliaj gazetoj. 

Ni gratulas nian karan kolegon, car 
certe de nun Bilbao'a grupo sin mo:;tros 
ankoraií pli mondonema pri gi, kaj al la 
Bilbao'a kaj ceteraj Vizkajaj grupoj, kiuj 
tiel bonan propagandagon faras per tiu 
rimedo. 

En Burgos'o oni daiírigas la instruad-
on de esperanto ce la <Komerca Cambro> 
kie sidas la tiea grupo. Klarigas la kurs-
ojn S roj Esteban kaj Alonso. 

S-ro Casto Vilar profesoro de la 
«Sevilj'a Instituto> faris profitan esper-
antan kurson en la «Kadiz'a Instituto•. 
Nun S-ro Garzon, tica konsulo, malfermis 
alian. 

S-ro Romano Ayza, nia karega amiko, 
sukcese faras esperantan kurson en «l\la-
drid'a Ateneo» kaj respondis lerte en 
Madrid'a jarnalo • El Mundo•, artikolon, 
kiun en sama gazeto skribis S ro Julio 
Camba, sen gentileco por ni, esperantistoj, 
kaj sen kono de nia kara lingvo. 

La malnova, fervora esperantista 
S-ro Jorge S. de Hita propagandas espe-

El grupo de Barcelona solemnizó el 
50.ª aniversario del nacimiento del doctor 
Zamcnhof por una velada en la que toca-
ron el himno Esperanto y otras piezas de 
música esperanta, los Sres. Z ,pater y 
Osés profesores respectivamente de gui-
tarra y bandurria. La Srta. 1\1ariita Trillo 
y los Sres. Gavanach, Vallespinosa, Saba-
té, Planas y otros, leyeron poesías ele-
gidas y fueron mu y aplaudidos, especial-
mente la Srta. Mariita que habla con ar-
monía y pronuncia con exactitud el espe-
ranto. 

El Ayuntamiento de Bilbao ha decidido 
subvencionar con 500 pesetas anuales á 
aquel grupo. Eso aumentará la propa-
ganda en aquella región, porque según 
manifiesta la buena revista de allí «Nova 
Sento•, que ya ha hecho muchos espe-
rantistas vizcainos, calcula oara vivir con 
la esplendidez de las sociedades esperan-
tistas re~ionales, entre las cuales lo hace 
mí·, especialmente la de Bilbao, á cambio 
d, lguuos periódicos y libros proceden-
tes de los cambios de «Nova Sento» con 
otros periódicos. 

Felicitamos á nuestro querido colega, 
porqne ciertamente el grupo de Bilbao 
se mostrará desde ahora más inclinado 
todavía á darle más dinero, y al grupo de 
Bilbao y á los demás de Vizcaya, que tan 
buena propaganda hacen por ese medio. 

En Burgos continúa la instrucción del 
esp,~ranto en la «Cámara de Comercio,, 
donclc reside aquel grupo. Explican los 
cursos los Sres. Esteban y Alonso. 

1(1 Sr. Casto Vi lar, profesor del «Ins-, 
tituto de Sevilla>, ha hecho un prove-
choso curso de esperanto en el «Instituto 
de Cádiz». Ahora el Sr. Garzón, cónsul 
de allí, ha abierto otro. 

D. Román Ayza, nuestro queridísimo 
amigo, hace con éxito un curso de espe-
ranto en el «Ateneo de Madrid)) y con 
habilidad ha contestado en el diario de 
Madrid «El Mundo» á un artículo que en 
el mismo periódico escribió D Julio Cam-
ba, sin cortesía para nosotros los espe-
rantistas, y sin conocimiento de nuestra 
querida lengua. 

El antiguo fervoroso esperantista don 
Jorge S. de Hita, propaga el esperanto en 
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ranton en «El Nervian» kaj «Gazeta l\Ié-
dica do\ Norte» per bonegaj artikoloj, 
kiuj sciigas kuriozajn detalojn pri esper-
anto kaj gia famkonata autoro. Ankau 
li, helpita de S-roj Bagazgoitia, Rodríguez 
kaj Durana, klarigas esperanton al la 
grupanoj de La Arboleda. 

Pastro Esteban Llongarrins, skolapi-
ulo, instruas esperanton en la Sabadell'a 
Skolapiejo. Tio ekplenumas la promeson, 
kiun Lia Mosto la Skolapia Provincestro 
fatis al la majstro, kiam tiu S-ro vizitis 
!in kaj aliajn skolapiulojn en Sarria'on 
«Iom post iom, diris la pastro Provmces-
tro, mi intencas enkonduki esperanton 
en niajn programojn». 

Estraro de Sabadelj'a Grupo «Aplech 
Esperanta Grupo» renovigis, norninte la 
jenajn sinjorojn. Vilardell, Prez; Bracons, 
Vic; Xercnins, Kas; Busqueta, Bib; Mo-
lins, Xipell kaj Peig, voedonantoj. 

En Sankta Sebastian'o pli ol sesdek 
samideanoj alestas al espe, antaj kursoj, 
malfermitaj ee la «Palaco de Belaj Artoj• 
kaj Kolegio de Sankta l\lario». 

La tiea grupo nomis la jenan novan 
«Direktantan Komitaton»:Prez,S-ro l\lar-
teno Heredia; Vic, S-ino Ineso Erirti kaj 
S ro Paulo G. Arista; Sek, F-ino Zoilino 
Zalacain kaj S-ro Maksimo Arruz; Voed, 
F-inoj lgnaciino Parra kaj Auroro G. de 
Montes, S-roj Alberto Velasco, Paulo San-
romá, Karlo Echeverria, Paulo G. Rodrí-
guez, Rcv. pastro Mariano Planas kaj 
ºAlfonso Dellesenger; Delegito y Subdel-
ogito de U. E. A. S-roj Angelo D1gon 
kaj Antonjo Tuduri. 

Tiun ei komitaton organizas ekskurs-
ojn al la eirkauajoj, per kiuj oni atingas 
eiam grandajn sukcesojn, kiel okazis per 
tiu en Renteria'on pri kiu rilatas lerte en 
«El Correo de Guipuzcoa• S-ro Heredia, 
kaj finigis per jena entuziasma telegramo 
al nía karo D-ro Zamenhof. 

«La Esperantista Grupo deSan Sebas-
tián deziras al sía karega Majstro multajn 
jarojn da vivo por ke esperanto vivu, 
kresku kaj floru ... 

. Grava gazeto «Esperanto» enhavas en 

«El Nervión» y «Gaceta Médica del Nor-
te» por magníficos artículos que dan 
curio~os detalles respecto al esperanto y 
su famoso autor. También él, ayudado de 
los Sres. Bagazgoitia, Rodríguez y Dura-
na, explica el esperanto á los socios del 
grupo de La Arboleda. 

El Padre Esteban Llongarins, escola-
pio, enseña el esperanto en las Escuelas 
Pías de Sabadell. Ello es principio del 
cumplimiento de la promesa que el Ilus-
tre Sr. Provincial de las Escuelas Pías 
hizo al Maestro, cuando este Sr. le visitó 
á él y á otros escolapios en Sarriá: «Poco 
á poco, dijo el Padre Provincial, intento 
introducir el esperanto en nuestros pro-
gramas». 

La directiva del grupo de Sabadell 
«Aplech Esperanta Grupo» se ha reno-
vado nombrando á los siguientes seño-
res: Vilardell, Prez.; Bracons, Vic.; Xer .. 
cavins, Kas; Busqueta, Bib; Molins, Xipell 
y Peig, vocales. 

En San Sebastián más de sesenta sa-
mideanos concurren á los cursos de espe-
ranto abiertos en el «Palacio de Bellas 
Artes» y «Colegio de Santa María». 

Aquel grupo ha nombrado la siguiente 
nueva Junta directiva: Pres., D. l\1artín 
Heredia; Vic, D.ª Inés Erirti y D. Pablo 
G. Arista; Sec, la Srta. Zoila Zalacam y 
D. Máximo Arruz; Vocales: las señoritas 
Ignacia Parra y Aurora G. de Montes, 
Sres. Alberto Velasco, Pablo Sauromá, 
Carlos Echevarría, Pablo G. Rodríguez, 
Rdo. P. l\lariano Planas y Alfonso Delle-
senger; Del. y Subdel. de U E. A. don 
Angel Digon y D. Antonio Tuduri. 

Este comité organiza excursiones á 
los alrededores, por las cuales se obtie-
nen siempre grandes éxitos, como ocurrió 
con la de Renteria la cual diestramente 
refiere en • El Correo de Guipuzcoa» el 
Sr. Heredia, y terminó por el siguiente 
entusiasta telegrama á nuestro querido 
Sr. Zamenhof. 

«El grupo esperantista de San Sebas-
tián desea á su queridísimo Maestro mu-
chos años de vida, para que el esperanto 
viva, crezca y florezca» . 

El importante periódico «Esperanto> 



ESPERANTISTA GAZETO 27 
unu el giaj lastaj numeroj tre interesan 
fotogravurajon, sendita de S-ro Tuduri, 
kiu vi digas la belajojn kaj altirajoj n de 
tiu rimarkinda urbo. 

Ilustrita gazeto «Novedades» enhavas 
tn gia Decembra numero bonegan por-
treton de nia kara l\1ajstro. 

S-ro Santicgo Carro publikigas en la 
jornalo «Gaceta de Galicia» el Santiago, 
propagandajn artikolojn titolitaj n « Pro-
gresos riel Esperantismo> kaj aliojn,okaze 
respondí S-rojn, kiuj, iomaü iomete sciante 
pri esperanto, sin oknpas pri gi. Tiu e¡ 
cirkonstanco, kaj tiu, ke S ro Carro scias 
kaj sentas esperanton, estis motivo por 
ke unuj kaj aliaj ski ibajoj estas estintaj 
utilaj al nia afero; tiel, kiel alia de S-ro 
Roberto l\laraury, el Noya, kiu en la 
diskutado kaj en sama gazeto, sin inter-
miksis favore al ni. 

Lasta ago de S-ro Carro, se k ve la 
okazintajo, estis honega parolado, de li 
farita en Vigo, kiu intekktaj personoj 
aplaudís varmege; ka j liaj amikoj kaj 
admirantoj prezentis al li festenon, dum 
kiu regis plej kora gajeco. 

La Sanlurce'a grupo elektis por nova 
estraro Prez., S-ro Reparaz; Vic., S-ro 
Berdonces; Kas., S-ro Pereda; Sek., S-ro 
Iraurqui. 

Sub la pseudonimo Sem empresas «El 
Heraldo de Aragón», kiu publikigas 
en Saragosa'o, belan arlikolon pri his-
torio de esperanto, okaze la dekvina 
datreveno de la naskigo de gia fama 
elpensinto, festo kiun solenigis ciuj his-
panaj societoj, 

En Sos, el la Sama Saragosa'a Prov-
inco, varmege propagandas kaj diskon-
igas nian karan lingvon skolapiulo pastro 
Casio Pobal. Li eldonis kaj multe disdon-
is cirkuleron en la regionon, konigante 
nian karan lingvon, malfermis publikan 
kurson en loka Skolapiejo kaj klopodas 
tien starigi grupon. 

La jam famkonata esperantistino 
F-ino Juliino Lacruz fondis en Utiel'o 

contiene en uno de sus últimos números, 
unos interesantes fotograbados que le 
remitió el Sr. Tuduri, los cuales muestran 
las bellezas y atracciones de aquella no-
table ciudad. 

La revista ilustrada cNovedades» lle-
va en su número de Diciembre, un mag-
nífico retrato de nuestro querido l\laestro. 

U. Santiago Carro publica en el dia-
rio «Gaceta de Galicia» de Santiago, 
artículos de propaganda titulados «Pro-
gresos del Esperanlismo>, y otros, con 
motivo de responderá Sres. que sabiendo 
algo ó alguito de esperanto, se ocupan 
de él. Esta circunstancia, y la de que el 
Sr. Carro sabe y siente el esperanto, fué 
motivo para que unos y otros escritos 
h,,yan sido útiles á nuestro asunto; así 
('orno otro de D. Roberto Maraury, de 
Noya, que en la discusión y en el mismo 
diario, se mezcló favorablemente á noso-
tros. 

El último acto del Sr. Carro, conse-
cuente al suceso, fué un magnifico dis-
curso que hizo en Vigo, que aplaudieron 
<'alurosamente personas intelectuales; y 
sns amigos y admiradores le ofrecieron 
1111 banquete, dura:ite el cual reinó la 
más cordial alegría. 

El grupo de Santurce ha elegido para 
nueva dirtctiva: !'res., Sr. Reparaz; Vic, 
Sr. Berdonces; Kas, Sr. Pereda; Sek, 
Sr. lraurqui. 

Bajo el seudónimo Sem inserta ,El 
llcraldo de Aragón», que se publica en 
Zaragoza, un buen artículo referente á 
la historia del esperanto, con ocasión del 
quincuagésimo aniversario del nacimiento 
de su célebre inventor, fiesta que han 
solemnizado todas las sociedades espa-
iíulas. 

En Sos, de la misma provincia de Za-
r:1goza, con gran entusiasmo propaga y 
difunde el conocimiento de nuestra que-
rida lengua el padre escolapio Casio 
Pobal. Editó y repartió con profusión una 
circular en la región, dando á conocer 
nuestra querida lengua, abrió un curso 
en aquella Escuela Pía y trabaja para 
establecer allí un grupo. 

La ya célebremente co:10cida espe-
rantista 8rta. Julia Lacruz ha fundado en 
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«Virinan Grupon> je kvardek aninoj, al 
kiuj si instruas nian belan esperanton. 
Kompreneble si estas gia prezidantino 
kaj Vicoj F-inoj :\fario Zomeño kaj 
Karmeno García, Sekretariino F-ino Do-
loro Ariño, Vicsek-ino F-ino Marino Ta-
laguera, B1b-ino F-ino Remedio Pons, 
Vocd inoj Remedio P. Ubeda, Marcelen-
ino l\lartÍl1ez, Karmeno Casero kaj !sanjo 
Tarín. 

La Vitigudin'a Grupo ne ripozas; gi 
daiírigis la esperantajn kursojn kaj, por 
tion sciigi, disdonis cirkuleroj n su bskribit-
ajn de S-ro Ballesteros, prezidanto; S-ro 
Gonzalez, Konsulo, kaj S-ro Ledesma, 
Sekretario. 

Utiel un «Grupo Femenino» ae cuarenta 
socias á las cuales enseña nuestro bello 
esperanto. Naturalmente ella es su presi-
denta y Vices, las Srtas. l\laría Zomeño 
y Carmen García; secretaria, la Srta Do-
lores Ariño; Vice, la Srta l\larina Tala-
guera; Bibliotecaria, la Srta. Remedio 
Pons; Vocales: las Srtas. Remedio P. Ube-
da, l\larcelina Martínez, Carmen Casero é 
Isabel Tarín. 

El grupo de Vitigudino no descansa; 
ha continuado sus cursos de esperanto y 
para que se sepa ha repartido circulares 
suscritas por el Sr. Baliesteros, presiden-
te; Sr. González, cónsul, y Sr. Ledesma, 
secretario. 

SAKFAl(O 
Sub la redakcio de Novejarque (Angelo) 

Sinjoro Jozefo Paluzie finas sian bonegan sakverkon «Sesdek Sakproblemoj• per 
seslingre redaktita .J .asta Parolo»; kaj tia 1, ke gi sajrps praviga rezonado por nia 
juskomencita entrcpreno pri restarigo de Tutmonda Sakasocio, mi ne hez1tas publik-
igi gin en tiu ci sakjako, kun la a fabla permeso de gia laúdinda autora. 

Jen gi estas: 

Lasta Paro!o 
El la personoj, kiuj pli bezonas lingvon internacian, aií kies uzadon ili nepre ne 

povas rifozi, oni trovas la emuloj n al iaj maloftaj specialaj gustoj intelektaj ai:í artistaj 
aü nur amuzaj, de ne tro generala karaktero . .,, 

Kompreneble, precipe pro tío ci lasta, aií pro sia trolima celo, tiaj gustoj ne 
algajnas la simpation de la amasoj. La sindonantoj al ia ajn el tiaj gustoj aü special• 
ajoj estas dissemitaj en la tuta mondo, kaj entute, ili estas kelkaj miloj; sed, intencante 
kolekti ilin Jau nacioj, en ciu el tiuj ci apenaií oni ilin kalkulos p,J centoj. En grandaj 
urbc;j ordinare logas la plej gravaj anaroj de tiuj sindonantoj; la ceteraj estas izolitaj, 
tie c1 kaj tie, en diversaj urbetoj kaj vilagoj. Nature, tia dissemata homamaseto 
parolas rnultegajn diversajn lingvojn. 

El tiu stato sekvas, ke c1u revuo au libro traktante ian objekton rilatan al tiuj, 
gustoj havos nepre tre malfortan vivon; car, videble, la tutmonda publiko ne inter-
esigas al la acetado de tiuj verkoj. pro tio, ke ili ne esta, publikig1tdj en lingvo 
internacia, kiel okazas nuntempe. Tial, multfoje tiaj verkoj nur povas esti eldonataj 
per helpo de unu Mecenaso. 

* Pri tio jus dirita, ekzemplon tre rimarkindan oni trovas en ~akludo. Ciuj amatoroj 
de la literatura de tiu ci interesega amuzajo estas suferontdj la malbon.,jn sekvojn 
el neuzado de lingvo al ili komuna, tauganta cu por ilia interrilato, cu por komprenigi 
la verkojn. 
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En la dau.10 de unu jaro cirkaüe, estis pub!ikigitaj, plie aliaj, la jenaj verkoj 

«Kolekto de Sakproblemoj» de Dobrusky (boheme), de Ewetzky (ruse\ de Schuster 
(hungare), de Pospisil (germane kaj anglc), de Geijersstam (svede), «Kr,lekto d~ 
saldudfinoj• de Rinck (france kaj germane) kaj «Rt,,zarkoj kritika_j pri la anla1it1 
Rinfka verko» de Puig (hispa.1e). Resume: 7 verkoj kaj 8 lingvoj d1versaj. 

Ciuj tiuj ei libroj est;is tiel bonegaj kaj interesaj, ke ilian lega<lon ne devas rifuzi 
kiuj deziras koni la vastigon kaj progresojn de gak\udo. 

Sed, malebligas bonkompreni ilian enhavon, la jena grandega baro: diverseco de 
lingvoj; tiamaniere, ke se ne okazas, ke en ili estas diagramoj prezentantaj pozic:iojn 
de problemoj, kaj plie ke estas tre komprcnebla la notasistemo de la movoj (oni-
observu, pasante, ke iamaniere tio ci estas ekzemploj de lingvo tutmonda) la plimulto 
da amatoroj ne ekintencus aceti iun el tiuj verkoj. En urbo granda, oni povas facile 
nuligi tian malutilon aií diversecon, car tic logas mu\taj tradukistoj el la lingvoj plej 
konataj, kaj plie ne estas tute neeble trovi iun, kiu scias ec la malplej divastigatajn; 
sed, en urbetoJ aií vilagoj, kion faros !a amatoroj? 

Por eviti tiom da malfacilajoj, kelkaj aiítoroj, speciale la senlaca kaj tre intcligenta 
usonano S-ro Alain C. White, uzas la rimcdon skribi per du aü tri lingvoj (franca, 
angla, germana) la literaturan parton de siaj verkoj; sed kia errniga, kia kara, kaj 
precipe, kia absurda estas tia laboro nuntcmpe, kiam ekzistas la genia elpenso de 
D-ro Zamenhof, la mirinda Esperanto, kiu sajnas esti kreita nure kaj intence por-
~iuj, kiuj §at:1s la diritajn gustojn de limigita karaktero1 

Eble iu diros, ke ciuj §akverkoj povus esti verkitaj en unu sola eüropa lingvo~ 
ekzemple, la franca, aü la angla, aü la germana. Sed, kiom da tempo estas necese 
por scii skribi korekte iun ajn el tiuj lingv"j! Kelkajn jarojn. 11aie, oni povas jesi, sen 
trograndigo, ke Esperanto estas bone , , :ita post malmulte da semajnoj okupitaj 
serioze pri gia lernado. Kiu dubos la t 1, kton? Kaj oni ne prezentu, kiel kontraü-
parolon, ke Esperanto estas malmulte disv;1stigata. Tío ci estas eraro: hodiaií en la 
mondo oni eldonas Sr revuojn aü Jurnalojn esperante (1), fonkciadas 13II esperan-
tistaj societoj (2), gia bibliogrnfio en l\lajo 1908 atingis la snmon da 1133 verkoj (3), 
kaj fine, oni povas supozi ke la nombro da homoj konantaj kaj praktikantaj gin estas 
cirkaüe duonmiliono, nombro kiu kreskadas sencese cie kaj iam post iam. 

Por tiu lingvo oni estas farinte multajn aliajn argumentojn, kiujn, pro mallongigo, 
mi ne ripetas tie ci. 

Kiel resumo de cio, kio estas dirita, ni povas formuli la jenan regulan, kiu, pli aü 
malpJi baldaií, regos la tutan literaturan produktaron: 

Ciu verko de tu/monda karaktero aa povonta intriresi la landanojn de du aü pli 
nacioj, devos esti redaktita esperante,-ml se oni volas uzi en gi la patrolandan-
lingvon, oni ctevos a!doni gian tradukon Esj>erantan. 

Malmulte mi diros pri la interrilatoj inter §akamatoroj. 
Oftege ilia korespondado nun estas farata per alilanda lingvo, kiu ordinare estis 

duone aií tre smface Jernita. Sekve, iliaj lcteroj enhavas grandan kvanton da frazoj 
nekompreneblaj au malbone konstruataj, kio malfaciligas kaj malfruigas la antaüen-
iradon de ilia favorata amuzajo. 

Kaj plie, la tempo (cíam tro granda kompare al tiu, kiun postulas Esperanto) 
uzata por Ierni lingvojn (4) estas §telata de la amatoro el sia preferata pasio, el sia! 
specialaj §atoj. •~1• 

''it, 

(1) Lau Internacia Scienca Revuo• Majo 1909, 
t:.iJ L~U gazeto <Esperanto• :;,.o :\Carta r909.. . . 
Ü) l,~ü kataiogo de la b,blioteko de S ro Georg Davidov, Saratov (Ruslando); ne kalkuhnte katalogo¡n,_ 

kaiendarojn, 11 uzikv~rkojn k. t. p. 
(4) Pro 110, ke nmnempe Usono, Angla,kaj Germanlando estas la nacioj, en kiuj oni produktas pi~ multe kai 

plcj bone pri Sa:kJudot ner.la vera ama toro povas rifua.i lerni la du respekllvajn 1ingvojn. 
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Mi kredas neutile insistadi pli pri tiu afero, car gi estas tia, ke gia sola elmontro 
suficas por konvinki iujn ajn pri la antaiíaj jesoj. 

Do mi finas csprimante varmegan deziron havi multajn imitontojn, tiamaniere, ke 
tre baldaií ekzistu, en Esperanto, granda amaso da sakverkoj, originalaj kaj tradukitaj, 
kaj plie, ke estu publikigita Esperante bona sakrevuo, en kiu kunlaboros sakistoj de 
la tuta mondo, 

Kaj en la minuto en kiu mi vidas finita la nunan laboron, korplezure mi espri-
mas la plej veran dankecon al la fama esperantista kataluna S-ro Frederiko Pujulá 
Vallés, sen kies grava kunhelpo mi ne estus povinta eldoni Esperante mian modestan 
knlekton de sakproblemoj. 

J. PALUZIE. 

Biblio,:rafio 
L. L. Zamenhof. Fundamento de Esperanto, Eldono hungara (Az Esperanto 

Alapkonyve) Tradukita laií la permeso de la aiítoro, S-ro Paul de Lengyel, Direktoro 
<le «Lingvo Internacia» kaj «Juna Esperantisto», l\lembro de la Lingva Komitato. 
Prezo: kr. 1'20. 

L. L. Zamenhoj. Fundamento de Esperanto, Eldono ~ohema. , Tradukita laií la 
permeso de la aiítoro de Eduard Kühnl, Redaktoro de «Casopis Ceskych Esperan-
tistu». Prezo: r k. 

Tiuj éi verkojn oni povas aceti ée Librejo Hachette et C.ie, Parizo. 
Ambaií verkoj estas nia plej grava kaj necesega libro la «Fundamento de Espe-

ranto» eldonoj hungara kaj bohema. La tradukintoj estas respektive la famaj kaj 
malnovaj Esperantistoj S-roj Lengyel kaj Kühnl, eble la plej kompetentaj, kiujn oni 
povus serci por tia traduko. Tia! ni ne dubas, ke la traduko estas tiel fidela, gusta 
kaj konscienca por tiu grava libro, kiun ni <levas konsideri kiel la Biblion de Espe-
ranto. Ni gojas konstatante, ke la Fundamento de Esperanto estas jam tradukita en 
la lingvoj franca, angla, germana, rusa, pola, hispana, itala, rumana, hungara kaj 
bohema, tio estas en la cefaj eiíropaj lingvoj. 

L' Esperanto et les langues nationales par M. le Général Sebert, llfembre de 
l' lnstitut. 

Tre interesa kaj bele verkita studo en franca lingvo, per kiu la eminenta Prezidan-
to de la Centra Esperentista Oficejo montras la rilatojn de Esperanto kun la naciaj 
lingvoj, kaj pruvas, ke gi vere estas la dua helpanta lingvo de ciuj homoj. 

llfarc Sangnier. O/ero de monalio, noveleto, kun permeso de la aiítoro tradukita 
de D ro Noel. Paris. Katolika oficejo Esperantista, 10, rue Béranger Prezo: fr. 0'30. 

Tre bela kaj interesa noveleto, kies teksto klare montras la lertecon de D-ro Noel, 
la fama tradukinto de Rolandkanto. 

Frato lzidoro. Katolika Kantikareto, Paris, Katolika Oficejo Esperantista. Prezo 
nemontrita. 

Tiu ci interesa libreto enhavas la plej komunajn pregojn direblajn en diversaj 
okazoj kaj kelke da kantikoj laií popolaj ciekonataj arioj. Niaj legantoj legos gin 
kun granda plezµro. 

Guia Esperanto. Criez Roja, extracto del libro «Esperanto y Cruz Roja• del 
capitdn Bayul, Peso: 5 gramos. Precio: IO céntimos. Traducción española del capi-
tán D. Rafael Duyos. 
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Ciuj Esperantistoj konas la gravecon de la celo, kiun havas tiu ci libreto, kies 

hispanan tradukon jus faris per sía kutíma lerteco nía kara kunbatalanto kaj eks-
dírektoro de tiu cí gazeto S-ro Duyos. Dísvastígi la grandajn homamajn servojn de 
la Ruga Kruco per Esperanto kaj ebligi ilin en élllj m1litoj ínter personoj nesamling-
vaj, kun la helpo de la lingvo internacia, estas nt>IJla altula entrepreno, kies utilecon 
kaj gravecon estas ne necese laiídi. Ni esperas kc la hispana eldono de la Rug-Kruca 
.~losileto ricevos la saman sukceson, kiel la alilingvajn jam publikigítajn. 

La Rormalsanoj, iliaj kauzoj kaj kontraií,batalo, priskribo populara de D ro O. 
Burwinkel, traduk1ta de LJ-ro Kunschert, kuracisto en \Viesbaden. Eldono de Espe-
ranto Verlag Moller & Borel. Bcrlin, S. \V, 68, Lindenstrasse, 18-19. Prezo: 0'50 Sm. 

La priskribo populara de la kormalsanoj de D-ro O. Burwinkel ricevis 
sukceson en Germanujo, kíe multaj medicinaj kaj politikaj gazetoj kaj Jurnaloj gin 
laiíd1s kaj rekomendis. O-ro Kunschert faris, do, bonan al la homaro per gia 
honega esperanta traduko, «esperanto-kiel lí mcm diras en antauparolo, plue utilos 
precipe por la kormalsanuloj, sed ankaií por ~pari al sanuloj estontan sufrradon». 

Santiago Rusiiiol. Folio} de la vivo, tradukita de Alfonso Sabadell, Membro de la 
«Língva Komitato». Eldono de Firmo Espasa. Cortes, 579, Barcelona. Prezo: I franko. 

S-ro Sabadell, kiu antaiínelonge liberis al ni tiun bclegan nuntempan teatrajon 
el Rusiñol, nomitan «La Patrino», sin prezcntas nun al la publiko kun la traduko de 
«Folioj de la vivo>, el la sama aiítoro. Guste nomitaj, tiuj ci folioj de la vivo, kiuj 
defalas ciutage de ni, havas la carmon nedisputelllan, ke ili estas elsiritaj el realeco 
kaj frapas nian koron per la sama impreso, kiun gi se'ltis travivante ihn. Profunda 
ironio kaj delikata humorismo vivas en tiuj ci hd1j priskriboj kaj ciun pecon de tiu 
foliaro oni legas kun ciam kreskanta plezuro I: , 1 intereso. S-ro Sabadell faris belan 
tradukon de la kataluna verko kaj ciuj Esperrn11stoj devas danki lin pro tío, ke !i per 
Esperanto konatigis kun ciuj la carman verkon de la aiítoro de La gr iza vilago. 

Verda Standardo Serio. Gulliver m Lili' ·,!lando (mallongigita), tradukita de 
M. Inman (6, Colchester Road, Halstead, · :i~lujo), ilustrita de J. R. Monsell. 
Prezo: 50 Sd. 

Ciuj niaj legantoj bone konas la mirindan fabelon de D-ro Swift, Gulliver en 
Liliputlando, kiu verkita antau cent sepdek tri jaroj, ne perdis ankoraií sían interesan 
kaj estas nuntempe plezure legata. La lerta Espcrantistino M. Inman donis al ni tre 
honan esperantan tradukon, kiu, kun la belaj ilustrajoj de Monsell, tre placos sendube 
al niaj legantoj. 

Solvintoj de la spritludo 
(Rememoriga Skribo) publikigita en la Decembra numero 1909: 
.:Amo kaJ Espero>, de Gerona; F-inoj Jozefino Estopiñá kaj Mario Balanzá, de 

Valencia; S-ro Juaneda, Pastro, de Mahon, Balearaj Insuloj; S-ro J. Bacquet, de Nice, 
Francujo; S-ro Dionisio Osés, de Barcelono. 

I_,A INTERNACIA PROPAGANDEJO ESPERANTISTA, kiu eldonas la Cefec-
ajn Slosilojn, estas nun dir~ktita de sendependaj Kruatoroj kaj Estraro elektita de 
Brita Esperanto Asocio.-Gia nova adresso estas, 135, High Holborn,London. W.C.-
La lekbanko Esperantista, tamen, estas ankorau en Merton Abley. 
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ESPERANTO EN USONO.-La progreso de Esperanto en Usono, ne baltas, gi 
iras rekt,e antaüen. La sekretarso de la Esperanta Asocio de Nord-Ameriko translok-
igis de C1kago, al Va§ingtono la kapitola urbo de Usono. 

En Va§111gto110, kie la sekretario nun restas, esperanto progresas tre facile, la 
tuta urbo oni esperas farigos esperantistoj; tiu oni esperas, sed la vera nombro, 
estas 3 ooo, kiuj iLi esperas havi esperantigitaj por la Sesa, por kio, ili, nun preparas. 

Estas ses esperantaj jurnaloj en Usono, sed du ne a peris en Decembro. S-ro Elner 
Nicholas, esperantisto, verkas ciu monate artikolojn pri Esperanto por diversaj 
jurnaloj en Usono. l\Iultaj jurnaloj nun enhavas traktojn pri Esperanto kelkfoje. 
Elmer, ll1icholas, ~il!er, ll1issouri. (3) 

CONG-R..ESO 
Fo TO G RA f AJ O J zorge faritaj de la gekongresanaro, kun la D-ro. 

ZABENBOF en la. aupro de l' monto ,, TibidabO>). 
Po§tkartoj: 25 ctmoj ciu. Pligrandigajoj: 18x24 -Francoj 3 '50. (Sm. 1-40) afrankite. 

Sola riprezentado por Hispanujo de la ESPERANTISTA] SIGNO]. 
VENX>-ADC> 

Modelo Cefee > 11 kun orumita fundo. Luksaj. l Verdaj steloj el bona emajlo. 

· > > > blanka fundo. Tre videblaj. 
Pinglo - Brocforma - butontrua. 

Esperantaj Silkajoj. Esperantaj tlagetoj. Verdstelumitaj kravatoj. Silka rubando 
esperanta el blanka atlaso. Vualoj. Capelpmgloj. 

Sin turnu al Sro. Manuel de la Fuente, Str. Conde Asalto 143, 1.0 BARCELONO (1). 

Artefaritaj Postkartoj 
de la v• lnternacia Kongreso kaj Postkongreso Valenola 

I karto kun la honora prezidanto Al-
fonso XIII-a. 

11 kartoj de la Kongreso Barcelona. 

Sub. de la «U. E. A.» V. Echarandio, 
Baracaldo-Vizcaya (España), deziras in-
tersangi kolorigitajn p. k. el la tuta mon-
do. Li ciam kaj akurate respondos. 

2 kartoj de la Kongreso Valencia. Sabadell'o (Hispanujo) F-ino H. Fi-
l kolckto 14 kartoj Pes 1'50 ce, guero/a-l\1onserrat 20. Deziras intersan-

Eldonejo Esperanto, Germanujo, Leipzig, gi I. P kaj L kun ciuj geeksterlandanoj, 
Langestr, 27. (1) esperantr, si ciam tuj respondos. (II) 

-------=---'--'---'--'---------'--'-------
GRAVA ALVOKO (DE TUTMONDA ESPERO).-Sub la Deputata Protektado 

kaj tiu de la Urbkonsilantaro, fondigis en Barcclono «Socia la Muzeo>, kies inaugurado 
okazos la proksiman monaton Aprilo 1910ª pcr adekvata Ekspozicio. 

Ni permesas al ni konfidi, ke niaj samideanoj montros iliajn bonfaremajn sentojn, 
profitante tian oportunajon por pruvi ke Esperanto ~stas io praktika, ne utopio, kaj 
bonvolos sendi kiel eble plej balda u kaj multe: desegnojn, verkojn, laborilojn, ciuspec-
ajn ma§inojn, k. t. p. rilate al la celo de la nomita ;\fozeo, per kio ili kunhelpos 
la meritindan agarlon pri plibonigo de la laboristaro, cefa kaj sola deziro de la nova 
antaiídirita lnstitucio. 

Pri eiuj informoj, sciigoj kaj sendaj0j sin turni: al 111osta S-ro Henriko Prat de la 
Riba, Prezidanto de la llfuzeo kaj de la Deputatejo.-Barce!ono.-Hispa11ujo. 

Tipografía :\Io<lerna, :l. cargo de )Iiguel Gimeno, Avellanas, 11.-Valencia. 
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augusto JimHez Loira 
PINTOR LÓPEZ, s = v A u e~ ca A 

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

ENHAVO: Adresaro de Hispanaj Esperantistoj.-Socledad lspañola para la propaganda del Esperanto.-
Proyecto de Reglamento de la Socieda_r Española para la propaganda del Esperanto,-AI ciuj esperantistoj.- -
Kroniko.-Universala Studenta Unio.-Sakfako.-Gazetara Statistiko,-Anoncoj. 

8DUSBBO 
DE 

Hispanaj 
Esperantistoj 

Tiu-ci necesa libre-
to jam estas inter ma-
noj de la kompostistoj 
de nia presejo. Ni ha-
vas multajn nomojn 
de hispanaj esperantis~ 
toj kaj la plimulton de 
iliaj adresoj, sed kom-

F-ino Ylzo Müller-Lonsky 
Holbemstr, 55 

DIRECGIONES 
DE 

Esperantistas 
Españoles 

Este necesario li-
brito ya está en manos 
de los cajistas de nues-
tra imprenta.Tenemos 
muchos nombres de 
esperantistas españo-
les y la mayor parte 
de sus direcciones, 

preneble ni ne ha vas· 
ciujn. Ni intencas, post 
la publikigado de la 
adresaro kompletigi 
gin per aldonoj, kiuj 
enhavos novajn no-

pero naturalmente no 
las tenemos todas. In-
tentamos, después d~ 
la publicación del ma-

Dresden (Saksujo). - Germanujo. nual de direcciones, 

mojn kaj adresojn, kaj korektajojn 'de 
la konitaj eraroj; sed se dum gia arán-
go ni ricevos sciigojn de grupoj kaj per-
sonoj, nia nuna laboro estos malpli ne-
perfekta. 

completarlo por suple-
mentos que contendrán nuevos nombres 
y direcciones, y correcciones de los erro-
res conocidos; pero si durante su disposi-
ción recibimos noticias de grupos y per-
sonas, nuestra actual labor será menos 
imperfecta. 
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Sociedad Española para la propaganda del Esperanto 

CIRCULAR-CONVOCATORIA 

Debiéndose procederá elección de Junta directiva, en cumplimiento del artícu-
lo 5.º del Reglamento, se celebrará Junta general en el domicilio social, San Juan, 48 
y 50, Burgos, el día 21 de Marzo actual á las 19. 

Se recuerda que los señores socios pueden estar representados en la Junta por 
otro •socio y que pueden emitir su voto y hacer observaciones por escrito acerca de 
cada uno de los puntos que comprende la presente convocatoria, dirigiéndose al 
Presidente en el citado domicilio. 

ORDEN DE LA SESIÓN 

1.° Cuentas del año y gestiones de la Junta directiva. 
2.º Publicación regular de un Anuario de la Sociedad. 
3.0 Proyecto de nuevo Reglamento. 
4.º Elección de Junta directiva. 
Estudiaremos con gusto y espondremos en la Junta general las diversas opiniones 

de los señores socios acerca de los puntos que comprende la presente convocatoria. 
Esta Junta juzga innecesario extenderse en consideraciones en justificación de los 

puntos segundo y tercero que se someten á la resolución de la Junta general, pues 
los considera como expresión de unánime sentir de todos los socios. 

El índice de materias del Anuario, cuya publicación se propone, podrá ser el si-
guiente: 

1. ° Calendario y Santoral en Esperanto. 
2.º Nombre y domicilio por órden alfabético de todos los socios activos. 
3.° Consejo de patronato y socios de honor. 
4.0 Nombre y domicilio de los grupos y sociedades esperantistas españoles, per-

tenezcan ó no á nuestra Sociedad, con el número total de socios y el nombre de la 
persona más caracterizada de cada grupo. 

5.0 Estado social y movimiento durante el año. • 
6.0 Un pequeño vocabulario español-esperanto de Cefee. A ser posible la colec-

ción correspondiente á las principales lenguas. 
Débese procurar que nuestro Anuario sea interesante y apreciado. 
El estado de progreso de nuestra causa no permite la publicación de todos los 

nombres de los esperantistas españoles y por eso conviene limitar el Anuario á los 
nombres de los socios activos. 

El Anuario empezará á publicarse desde el año actual, si así lo acuerda la Junta, y 
será distribuído gratuítamente entre los socios con el nombre y número de cada uno, 
sin que en modo alguno pueda adquirirse por compra, para que resulte nuestro libro 
anual verdadera tarjeta de identidad para el socio. 

Es costumbre establecida que la Junta directiva saliente presente á los señores 
socios la candidatura completa para la nueva Directiva, loable costumbre que no 
coartaba la libertad del socio y tenía la ventaja de encauzar la opinión en beneficio 
de los intereses sociales, pero la modi:tkación que puede introducir el nuevo Regla-
mento, si fuese aprobado, nos alivia de esa iniciativa, debiendo sólo hacer presente 
que nosotros apoyaremos con gusto lj candidatura para Presidente que sea presen-
tada con mayor número de votos por .os grupos adheridos á nuestra Sociedad, sea 
quien fuere el designado. 



ESPERANTISTA GAZETO 35 
Con el mayor interés rogamos á nuestros amigos y consocios tengan la bondad 

de facilitarnos cuantas noticias juzguen de interés acerca de sus respectivos grupos y 
de las sociedades de su así como las poblaciones en que residan esperantistas 
no agrupados. Se trata de dar á conocer, á s~r posible, todas las poblaciones donde 
haya penetrado nuestra maravillosa lengua para conocimiento del e:.perantismo 
universal. 

En previsión de que sea aprobado e! nuevo Reglamento, cuyo proyecto se inser-
ta á continuación, se ruega á los grupos que presenten candidatura para la Presiden-
cia, tengan la bondad de acompañar también los nombres de cuatro vocales con 
domicilio en la misma población, que, según el Reglamento, han de desempeñar 
diferentes cargos activos en la Junta si triunfase la candidatura. Los grupos que no 
presenten candidatura para la Presidencia deben enviar nota del número de socios 
del grupo y nombre de la persona que ha de desempeñar el cargo de vocal de la 
Junta directiva de esta Sociedad, caso de que reglamentariamente corresponda. 

Burgos 17 de Febrero de 1910. 
El Presidente, 

MANUEL ESTEBAN, 

PROYECTO DE REGLAMENTO 
DE LA 

SOCIEDAD ESPAÑOLA PARA LA PROPAGANDA DEL ESPERANTO 

OBJETO l>E LA SOCIEDAD 

Artículo 1.º La «Sociedad española para la propaganda de! Esperanto», tiene por 
objeto la propagación en España del idioma internacional auxiliar Esperanto por los 
medios legales que crea más eficaces. 

Art. 2.º El domicilio de la Sociedad es el de su Presidente, quien tiene siempre 
la representación oficial de la Junta general, de la Junta directiva y del Comité per-
manente consultivo de propaganda y organitación. 

Art. 3.º Mientras la Sociedad no tenga periódico propio, será su órgano oficial en 
la pren,a uno de los periódicos esperantista, españoles. · 

Art. 4.º La Sociedad se mantendrá siempre extraña á todas las cuestiones socia-
les, políticas y religiosas. 

DE LOS SOCIOS 

Art. 5 .º Los miembros de la Sociedad s'>n activ()s y pasivos, según que se hallett 
ó no al corriente del pago de cuotas. 

Los miembros activos son: 
r.0 Socios de número. 
2. 0 Socios propagandistas. 
3 .º Socios bienhechores. 
Son socios de nifotgro todas las personas amigas del Esperanto qu.e sean admitidas 

por la Junta directiva y satisfagan la cuota anual indivisible de una peseta. 
Son socios propagandistas los que habiéndose distinguido por sus trabajos en la 

enseñanza de la lengua, ó como publicistas, ó por haber fundado algún grupo ó aG-
ciedad importante, ó por haber presentado veinticinco socios. á la Sociedad, sestt 
proclamados por la Junta directiva. 
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Son socios bienhechores los que sean proclamados por , la misma Junta directiva 
por haber contribuído al sostenimiento de los gastos de la Sociedad con un donativo 
de 25 pesetas, Los socios bienhechores tienen derecho á una matrícula gratuita en los 
cursos por correspondencia que se establecerán exclusivamente para estos socios. 

Los socios que posean estos dos últimos títulos honoríficos, serán declarados 
socios perpetuos de nuestra Sociedad, quedando exentos de la obligación del pago de 
la cuota anual. · 

Aparte estos títulos creados para los socios activos de mérito extraordinario, la 
Junta directiva podrá acordar la concesión de títulos de socio de honor á favor de las 
personas que hayan prestado grandes y meritísimos servicios á la causa del Espe• 
ranto en España ó el extranjero, pertenezcan ó no á la Sociedad Española como so-
cios activos. 

DE LOS GRUPOS Y SOCIEDADES ESPERANTISTAS 

Art. 6.0 Los grupos y sociedades locales y regionales pueden pertenecer colecti-
vamente á la Sociedad española de propaganda con entera independencia en su or-
ganización, abonando la cuota anual de una peseta por socio hasta 25 pesetas, que 
será la cuota máxima, aunque el número de socios sea mayor. Los socios de grupos 
adheridos pertenecen individualmente á nuestra Sociedad. 

ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD 

Art. 7.º Son organismos de la Sociedad: 
1.º La Junta general. 
2.º La Junta directiva. 
3,º El Comité permanente de propaganda y organización. 

DE LA JUNTA GENERAL 

Art. 8.0 La Junta general se compone de todos los socios activos y se reune una 
vez al año para tratar de los asuntos siguientes: 

1. 0 Memoria del estado de la Sociedad. 
2.º Elección de nueva Junta directiva cuando corresponda. 
3.º Los asuntos que proponga la Directiva ó sean presentados á discusión por 

cinco socios activos. 
Además de la Junta general ordinaria se podrán celebrar otras extraordinarias 

por acuerdo de la Junta directiva, ó á petición de la quinta parte de los socios acti-
vos, ó de tres grupos de cuota máxima. 

Art. 9 ° La convocatoria para la celebración de juntas se publicará en el periódico 
que sea órgano de la Sociedad, por lo menos ocho días antes de la fecha en que ha 
de celebrarse, determinando los asuntos que en ella se han de tratar y el lugar, día y 
hora de la reunión, para que los socios puedan asistir personalmente ó en representa-
ción y votar por escrito. 

Los acuerdos tomados en Junta general ordinaria, son firmes cualquiera que sea 
el número de los socios reunidos ó representados. 

DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Art. 10. La Sociedad está representada por una Junta directiva reelegida cada dos 
años para el bienio siguiente, que se compondrá: 
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I. 0 De un Presidente elegido en Junta general por mayoría de votos. 
z.0 De un Vicepresidente y tres vocales designados por el grupo ó Sociedad es-

perantista á que pertenezca el Presidente, con residencia en la misma población. 
3.0 De un Vocal elegido por cada uno de los grupos ó sociedades esperantistas 

de cuota máxima adheridos á la Sociedad española. 
Si el número de grupos con derecho de elección fuese menor de seis, se comple-

tará hasta este número de vocales por los demás grupos en orden de su importancia. 
La Ju:ita directiva así formada acordará los vocales que han de desempeñar los 

cargos de Secretario y Depositario en la misma JJinta. 
Art I 1. Corresponde á la Junta directita: 
r.0 Admitir socios, conceder recompe:1sas y recaudar cuotas y donativos. 
2. 0 Administrar los fondos de la Sociedad y llevar las cuentas de gastos é ingresos. 
3.0 Dar cuenta á la Junta general en su sesión ordinaria anual de sus gestiones y 

del estado de la Sociedad. 
4.º Resolver todos los casos no previstos en este Reglamento, dando cuenta á la 

Junta general en su primera reunión. . 
Art. 12. Para resolver las cuestiones de orden técnico relativas á la lengua, á la 

enseñanza y al profesorado, y para ilustrar ;i la Junta directiva en todos aquellos 
asuntos que lo requieran, se crea un Comité permanente de propaganda y organiza-
ción compuesto de los miembros siguientes: 

1.º Presidente y expresidentes de la Sociedad Española para la propaganda del 
Esperanto. 

2.º Secretario y ex,ecretarios de la mism:i Socieiad. 
3.º Todos los miembros españoles del C1>mité internacional de la lengua que 

sean socios activos. 
4.º Los autores de obras de enseñanza ó literarias de Esperanto que el mismo 

Comité considere de suficiente mérito. 
5.0 Las personas que se hayan distinguid,, ó se distingan en lo sucesivo entre los 

miembros propagandistas. . 
· Son Presidente y Secretario de este Comité los que lo sean de la Sociedad. 

Art. 13. Corresponde al Comité permanente: 
r.0 Organizar la propaganda, la enseñanza y el profesorado de Esperanto de 

acuerdo con la Junta directiva. 
2.º Expedir los títulos y diplomas á los profesores y alumnos. 
3. 0 Informará la Junta directiva en todas aquellas cuestiones en que fuese con-

sultado. 
4.0 Proponer. el nombramiento de nuevos miembros del Comité que reunan las 

condiciones reglamentarias. 
Art. 14. En caso de disolución de la Sociedad se destinarán los fondos en caja á 

la propaganda del Esperanto. 

Al ciuj esperantistoj. 
Vi scias, ke de la 30ª de Marta gis 3ª de Aprilo okazos en Parizo la 

UNUA KONGRESO DE KATOLIKOJ ESPERANTISTA] 
Tiu kongreso estas gravega por nia afero: la unuan fojon en la mondo, Esperanto 

estos uzata kiel lingvo oficiala de iu specialcela kongreso internada. Gi estos publica 
kaj nekontestebla elmontrado de la viveco, poveco kaj utileco de nía lingvo: gia suk-
ceso naskos certe, je la propaganda vidpunkto, tre grandan movadon. 



LA SUNO HISPANA 

Lia Alta Mo§to, Mons-ro Amette, arkiepiskopo Pariza, afable permesis la tenadon 
de la kongreso, kaj Mons-ro Baudrillart, rektoro de la Katolika Universitato kaj ge-
nerala vikario de la Pariza diocezo, akceptis tutkore la altan patronadon, kaj donas 
al ni la kunvenejojn de la lnstitut Catholique (1). Tie do okazos la laborkunsidoj. Tie 
ankaií frate farigos komunaj mangoj kaj belaj festoj. La Komitato cion preparas por 
igi la restadon de la kongresanoj plej agrabla. Vizitoj tra nia granda, senkompare 
bela cefurbo estos al ili faciligitaj. Ni cion arangas, por ke ili konservu de tiu kon-
grcso plej dolcan memoran. La komitato zorgas pri la logejoj, kaj povas certigi, ke 
gi havigos al la kongresanoj, po tre moderaj prezoj, komfortajn hotelojn en la kon-
greseja parto de la urbo (2). 

Aligoj alvenas al ni ciutage el multaj diversaj landoj. Necese estas, karaj samidea-
noj, ke vi helpu plej multe al la sukceso de tiu gravega kongreso. 

Venu do multnombraj, 
ven u el ciuj landoj! Ni atendas vin, kaj ni promesas, ke vi ne bedaiíros vian vojagon! 

Venu al nia .Rongreso! 

Kroniko 
Morto daiírigante sian malgajan tas-

kon, forprenis jenajn sinjorojn: 
t W. B. Treadowell agema redaktoro 

de La Simbolo, en San Francisco (Kali-
fornio) (U son o). 

t Henriko Pellat, fizika profesoro kaj 
fervora membro de la Sorbona grupo 
(Francujo ). t E. L. Mercer fervora esperantista 
el Savannah'o (Usono). 

t Ampt, eminenta advokato kaj es-
perantista el Cincinati'o, prezidanto de 
«Ohio Esperanto Association• (Usono). 

Nia bedai:íro akompanas tiun de iliaj 
famyioj kaj amikoj. 

Ciuj la esperantistaj gazetoj rilatas 
pri festoj okazintaj pro la 50ª datreveno 
de la naskigo de nia kara Majstro. Neeble 
paroli pri ciuj. Estis tiom da ili, kiom da 
esperantistaj societoj. 

CL. COLAS, 
Óenerala sekretario de la Kongreso. 

Crónica 
La muerte, continuando su triste ta-

rea, ha arrebatado los siguientes señores: 
t W. B. Treadowell, activo redactor 

de El Simbo/o, en San Francisco de Cali-
fornia. 

t Enrique Pellat, profesor de física y 
fervoroso miembro del Grupo de la Sor-
bona (Francia). 

t E. L. Mercer, fervoroso esperantis-
ta de Savannah (Estados Unidos de Amé-
rica). 

t Ampt, eminente abogado y espe-
rantista de Cincinati, presidente de «Ohio 
Esperanto Association> (Estados Unidos 
de América). · 

Nuestro sentimiento acompaña al de 
sus familias y amigos. 

Todos los periódicos esperantistas se 
refieren á las fiestas que se han celebra-
do por el 50° aniversario de nuestro 
querido maestro. Es imposible hablar de 
todas. Han sido tantas, como sociedades 
esperantistas ha y. 

(1) 74, ruede Vaugirard, apud la senkomparaj gardeno, palaco kaj muzeo Luxembourg. 
(a) La minimuma sumo estas 5 frankoj ciutage (2 S.). 
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Laií nia estimata Norda Gazeto, je la 

fino de la proksima pasinta jaro estis 
1. 142 grupoj en Eiíropo, 3 I en Azio, r 7 
en Afriko, 283 en Ameriko kaj 21 en 
Oceanio. En tute I .494. 

La liberapensuloj alprenis esperanton 
por iliaj estontaj kongresoj, de la proksi-
ma, kiu efektivigos en Brusel'o dum tiu 
cijaro. 

En la lasta Medicina Kongreso oka-
zinta en Budapest'o unuanime estis apro-
bata, ke: 

1.e Oni formu Esperantan fakon sam-
forme kiel la nunaj, kiuj laboras per na-
cia idiomo. 

2. e Oni permesu la uzadon de la hel-
pa lingvo esperanto en la oficskriboj kaj 
ankaií en aliaj dokumentoj, kies graveco 
estu sama. 

La Internada interkonsento por la 
telegrafa korespond,ado, akceptis kvar-
dek-kvar lingvojn. Cu ne estu pli bone 
alpreni nur esperanton por la eksterlan-
daj komunikadoj? 

Okazis en Parizo la du unuaj kunve-
noj de Direktanta Komitato de Interna-
da Kongreso de katolikaj esperantistoj. 
Oni decidisfari solenan funebrandiservon, 
kun prediko, je la 10ª matene de la jaudo 
3 1ª de Marto, en memoro de abato Pel-
tier; posttagmeze, kunsidojn por kongre-
saj laboroj, kaj la vendredo I.ªº de Apri-
lo, matene, aliajn samaferajn kunsidojn; 
posttagmeze, viziton al Versalles'o kaj 
vespere grandan publikan propagandan 
kunsidon kun projekcioj. 

Oni preparas por la nericaj kongresa-
noj, tre taiígajn cambrojn, kun mangoj, 
po kvin frankoj ciutage. 

Kelkaj personoj sendis monoferojn 
por helpi al la Kongreso. 

Ciuj francaj fervojaj kompanioj kon-
sentis rabaton da 50 por 100 por la par-
toprenantoj de gi, valoran de la 27ª de 
Marto gis la 7ª de Aprilo proksimaj. 

Oni devas pagi al la kasistino de la 
Kongreso, S-ino Baronino de Menil, kiel 

Según nuestra estimada Norda Gace-
to, al fin del año próximo pasado, había 
l. 142 grupos en Europa, 31 en Asia, 
17 en Africa, 283 en América y 21 en 
Occeanía. En conjunto 1.494. 

Los librepensadores han adoptado el 
esperanto para sus futuros congresos, 
desde el próximo, que tendrá lugar en 
Bruselas durante este año. 

En el último Congreso de Medicina 
habido en Budapest, se ha aprobado por 
unanimidad, que: 

1. 0 Se establezca una sección de Es-
peranto como las que actualmente fun-
cionan en idioma nacional. 

2.º Que se permita el uso de la len-
gua auxiliar esperanto en las comunica-
ciones y otros documentos de la misma 
importancia. 

El convenio Internacional para la co-
rrespondencia telegráfica ha aceptado 44 
idiomas. ¿No sería mejor adoptar solo el 
esperanto para las comunicaciones con el 
extranjero? 

Se han verificado en París las dos 
primeras reuniones del Comité Directivo 
del Congreso Internacional de esperan-
tistas católitos. Se decidió celebrar un 
solemne oficio de difuntos, con sermón, 
á las diez de la mañana del jueves 3 I de 
Marzo, en memoria del abate Peltier; 
después del mediodía, reuniones para 
trabajos del Congreso, y el viernes 1.º de 
Abril, por la mañana, otras reuniones 
para el mismo objeto; después del medio-
día, visita á Versalles y por la tarde, gran 
reunión pública de propaganda con pro-
yecciones. 

Se preparan para los congresanos que 
no son ricos, habitaciones á propósito, 
con alimentos, á razón de cinco francos 
diarios. 

Algunas personas han enviado dona-
tivos en metálico, para ayudar al Con-
greso. 

Todas las compañías francesas de fe. 
rrocarriles han concedido una rebaja de 
50 por IOO á los que tomen parte en él, 
valedera desde el 27 de Marzo al 7 de 
Abril próximos. 

Se deben pagar á la tesorera del Con-
greso, Sra. Baronesa de Menil, cuanto 
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eble plej baldaií, 2 Fr-in 50 por la kon-
greskarton kaj I '2 5 por diversaj elspezoj 
rilataj al la fervojaj rabato. 

Grupo de Kelneroj Esperantistoj fon-
dita en Praha Bohemujo, arangas noma-
ron de tutmondaj esperantistaj kelneroj, 
prcjektas ankaií eldonon de esperanta 
receptara de naciaj mangajoj, kaj deziras, 
ke oni ilins endu kontraií ilustritaj post-
karto, kartmangajarojn kaj kar tmenuojn 
esperjante tradukukitajn, por koni, kiu 
eble plej, teknikajn vortojn. Ilia logejo, 
Praha 1.342, Kafejo Union. 

Malavara amiko de «Centra Asocio 
Bohema Unio Esperantista», prezentis 
gin, kiel kristnaska donaco, meblitan 
cambron, nur lupagatan po roo Sm. jare. 
Tiu logejo plentaiígas por la bezonajoj de 
tiu societo kaj sidas ce la Palaco de Ba-
rono Nadheruy, en Praha II, Vodickova 
ul 38. 

«Cila Esperantista Asocio», publikigis 
okaze 50ª datreveno de la naskigo de 
nia Doktoro, belan festprogramon, kiu 
enhavas tre bona lian portreton. 

«Dana Esperantista>, pub!ikigos espe-
rantigitajn verketojn de la mondkonata 
aiítoro A. C. Andersen. Tio faros anko-
raií pli rekomendinda nian bonan ku-
nulon. 

Nia kara kolego Finna Esperantisto, 
raportas pri esperanta ekskurso, kiun 
sukcese faris S ro H. S tra Finnlando. Li 
veturis en Tornion, Rovaniemi'on, Koi-
vu'on, Kemi'on, Dulu'on, Kokkola'on, 
Jeppon, Tampere'on, Hankon, Tammi-
saari'on, Helsinki'on, Riihimaki'on, Hei-
nola'on kaj Lahti'on, kie li faris parola-
dojn, disdonis propagandajn foliojn kaj 
gramatikoj n, kaj instruis pri la esperan ta 
elparolado. Li konstatas, ke ciuloke li 
vekis aií pligrandigis entuziasmon por la 
Zamenhofa lingvo, kaj restis konvinkita 
pri ,gia tuja venko en tiu !ando. 

Jus aperis, tradukita de S-ro Hj. J. 
Runeberg la dramo de Hertz «Yolanto,. 
la filino de l'Rego René>. Ni ne gin konas, 
sed l(nomoj de autora kaj tradukisto, 

más pronto posible, 2 150 francos por el 
billete de congresista y 1'25 para varios 
gastos relativos á la rebaja de ferroca-
rriles. 

El Grupo de Camareros Esperantistas 
fundado en Praha, Bohemia, prepara una 
relación de camareros esperantistas de 
todo el mundo, proyecta también editar 
recetas de platos nacionales, y desea que 
se le envíe á cambio de tarjetas postales 
ilustradas, tarjetas de comidas á la carta 
y de menús, traducidas al esperanto, para 
conocer las más posibles palabras técni-
cas. Su alojamiento, Praha I.342, Café 
Unión. 

Un generoso amigo de .:Centra Aso-
cio Bohemia Unio Esperantista», ha ofre-
cido, como regalo de Navidad, una habi-
tación amueblada, por la que solo han de 
pagar 100 Sm. (252 ptas.) al año. Aquel 
local aprovecha por completo para las 
necesidades de la Sociedad y está situado 
en el Palacio del Barón Nadheruy, en 
Praha II, Vodickova ul 38. 

La «Asociación Esperantista» de Chile 
ha publicado, con motivo del 50° aniver-
sario del nacimiento de nuestro Doctor, 
un bonito programa de fiestas, que con-
tiene un retrato de él muy bueno. 

• El Esperantista de Dina.marca,, pu-
blica traducidas al esperanto, obritas del 
famoso autor A. C. Andersen. Esto hará 
aún más recomendable á nuestro buen 
compañero. 

Nuestro querido colega Finna Espe-
rantisto, se refiere á una excursión espe-
rantista, que con éxito hizo el Sr. H. S. 
por Finlandia. Estuvo en Tornion, Rova-
niemi, Koivu, Kemi, Dulu, Kokkola, 
Jeppo, Tampere, Hanko, Tammisaari, 
Helsinki, Riihimaki, Heinola y Lahti, en 
los que hizo discursos, distribuyó hojas 
de propaganda y gramáticas y enseñó la 
pronunciación esperanta. Manifiesta que . 
en todas partes despertó ó aumentó el 
entusiasmo por el idioma de Zamenhof, y 
quedó convencido de la pronta victoria 
de dicho idioma en todo el país. 

Acaba de aparecer traducida por el 
Sr. Hj. J. Runeberg, el drama de Hertz 
,Yolanto, la hija del Rey René>. Nos-
otros no conocemos la obra, pero los 
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kaj la cirkonstanco ke tiu ci libro estas 
vendata por la profito de la propagando 
de esperanto ínter la blinduloj el Finn-
lando, inklinigas al ni rekomendi gian 
aceton ce «Ilarejo Esperantista• Helsing-
fors. Prezo 5 5 5 Sp. 

Tiel oni laboras la esperantistoj, en 
Francujo, ol jam estas 23 grupoj en Pa-
rizo kaj I 8 I en la departamentoj. 

En Amiens'o oni malfermis specialajn 
kursojn por la 72ª Infanteria Regimento, 
por la 8. ª rapidinfanteria batalono, kaj en 
la Normala Lernejo de Instruistoj. 

Nia kara 7unulo pravas; ni eraris en 
nia decembra numero ce la frazo ke lt 
skribu de nun iu pli pura esperanto, pri 
la akuzativo, kies neeston gi rimarkis, 
kaj pri la pronomo, je Ido gi nenion <liras, 
kaj li ne estas la gusta, sed gi, car 7unu-
lo ne havas sekson. Tio ci estas malbone 
skribi esperanton; sed ni konfesas niajn 
gramatikajn erarojn kaj ke ni ilin faris 
senintence; sekve, ni- ne deflankigis de 
nia kara Zamenhofa lingvo. 

Ira la Filatelia, fama revuo, kiun pu-
blikigas S-ro Verdy e~ Troyes'o, propo-
nas ok premiojn per po§tmarkoj, valo-
rante, 30, 20, 15, IO, 10, 5, 5 kaj S fran-
kojn je «Esperanta Filatelia Konkurso> 
pri temo esence filatelia esperante skribi-
ta, ne eldonita artikolo, enhavanta I ko-
lono 112. 

La Konkurso estos fermata la ISªº de 
la proksima Aprilo. 

La malnova simpatía gazeto :luna Es-
perantista fondita de S-roj Privat kaj 
Hodler, de nun estos direktata de alía 
eminenta esperantisto, de S-ro Paul de 
Lengiel. Oni plibonigis gian formaton kaj 
pliigis giajn pagojn gis dek ses; cio sen 
pligrandigo de gia malkara prezo. 

Nia kara Germana Esperanta Gazeto, 
rilatas pri laboroj en Braunschweig'o, 
Halle'o, Hmnover'o, Kassel'o, Magde-
burg'o, München'o ... kio montras la kons-
tanta monda de esperanto enGermanujo. 

Inda ekzemplo por sekvi ciuj la es-
perantistoj estas tiu, kiun donis al ni 

nombres del autor y traductor y la cir-
cunstancia de que este libro se vende en 
provecho de la propaganda del esperanto 
entre los ciegos de Finlandia, nos inclina 
á recomendar que se compre en • Tlarejo 
Esp~rantista ~, Helsingfors. Precio S 5 5 Sp. 

Tanto trabajan los esperantistas en 
Francia, que ya hay 23 grupos en París 
y 18 I en los departamentos. 

En Amiens se han abierto cursos es-
peciales para el Regimiento de Infantería 
núm. 72, para el 8.0 de cazadores, y en la 
Escuela Normal de Maestros. 

Nuestro querido :f,tnulo tiene razón; 
nos equivocamos, en nuestro número de 
Diciembre, en la frase que él escriba des-
de ahora un esperanto mds puro, respec-
to al acusativo cuya falta notó y respecto 
al pronombre, de lo cual nada dice, y li 
no es el que procede, sino gi, porque 
7unulo no tiene sexo. Esto es escribir 
mal el esperanto, pero nosotros confesa• 
mos nuestros errores gramaticales, y que 
los hemos cometido sin intención; por 
consiguiente, no nos hemos apartado de 
nuestra querida Zamenhofa lengua. 

Tra la Filatelia, famosa revista que 
publica el Sr. Verdy de Troyes, ofrece 
ocho premios en postales por valor de 30 1 

20, 15, 10, 10, 5 y S francos en «Concur-
so Filatélico de Esperanto:., referente á 
tema esencialmente .filatélico, escrito en 
esperanto, artículo inédito, que' contenga 
I columna 1 ¡2. 

El Concurso se cerrará el IS de Abril 
próximo. 

La antigua, simpática revista :luna 
Esperantisto, fundada por los Sres. Pri-
vat y Hodler, desde ahora estará dirigida 
por otro eminente esperantista, por el 
Sr. Paul de Lengiel. Se ha mejorado la 
forma de ella y se han aumentado sus 
páginas hasta diez y ::ieis; todo sin aumen-
to de su económico precio. 

Nuestra apreciada Germana Esperan-
ta Gazeto, se refiere á trabajos en Brauns-
chweig, Halle, Hannover, Kassel, Mag-
deburg, München ... lo que demuestra el 
constante movimiento del esperanto en 
Alemania. 

Ejemplo digno de ser seguido por to-
dos los esperantistas, es el que nos da 
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Greklingva Esperan/ano, kiu sangos de 
nun gian nomon je tiu de Greklingva 
Esperantista konvinkita de tio, ke tiu ei 
pli bone decas, post aiídi opiniojn de 
aliaj esperantistoj. 

Nova ~speranta gazeto aperis en tfo-
land ujo. Gia nomo estas Nederlanda Ra-
toliko, logas Neerstr 40, Hago, kaj kostas 
la jarabono Sm. 0'70, Ni kore salutas 
gin kaj al gi deziras longan kaj bonan 
vivon. 

Nia amiko La Holanda Pioniro, scii-
gas propagandagojn en Apeldorn'o, Bre-
da'o, Hago, Utrecht'o, Govische'o ... ¡An-
tauen! 

S-roj Baynes, La Colla, Ruth, Hall 
kaj Viterbo intervidigis kaj decidis kun-
veni en Firenzo (ltalujo) en unua kunsido, 
alvokante -eiujn italajn esperantistojn por 
fortikigi tie esperanton kaj starigi «Italan 
Esperan tan Asocion>. 

Milita Gazeto ll Bibliofilo Militart 
prenis sur sin la gravan taskon diskonigi 
nian amatan lingvon ínter la itala mili-
tistaro kaj publikigadas esperantan fa-
kon sub la direktado de la eminenta, 
respektinda, de ni tre estimata, S-ro Ka-
noniko Luigi Giambene. 

En Guantanamo (Kuba Insulo) oni 
fondis grupon «Amo kaj Libereco». An-
kaü alia estis fondita en Santiago, kies 
prezidanto estas S-ro D-ro Rafaelo O. 
Pedraza, kaj S-ro Rafaelo G. Crespo sin 
proponas starigi alian en Placetas'o. 

En kelkaj urboj el Meksikujo espe-
ranto progresas kaj oni daiírigas sencesan 
laboron, por ke dum tiu ci jaro tie oka-
zos la «Unua Nacia Esperan ta Kongreso>. 

La «Meksika Homeopata Kongreso», 
sin proponas igi konkurson, kies temo 
estas «Vivo de Doktoro Hanhemann>, en 
esperanto, kaj por la tutmonda esperan-
tistaro. 

En la grava gazeto El Paladín, dau-
rigas S-ro Ludovico Fosanta siajn bone-
gajn propagandajn artikolojn kun laiídoj 
al nia kara lingvo kaj multaj interesaj 
sciigoj pri gi. 

Greklingva Esperan/ano, que cambiará 
su nombre desde ahora por el de Grek-
lingva Esperantista, convencido de que 
este es más apropiado, después de haber 
oído las opiniones de otros esperantistas. 

Un nuevo periódico de esperanto ha 
aparecido en Holanda. Su nombre· es 
Nederlanda Katoliko, tiene el domicilio 
en Neerstr 40, Hago y cuesta la suscrip-
ción anual 0'70 Sm, Cariñosameate le sa-
ludamos y le deseamos larga y buena 
vida. · 

Nuestro amigo La Holanda Pioniro, 
nos entera de actos de propaganda en 
en Apeldorn, Breda, Hago, Utrecht, 
Govische ... ¡Adelante! 

Los Sres. Baynes, La Colla, Ruth, Hall 
y Viterbo, se avistaron y decidieron con-
currir en Firenzo (Italia), á una primera 
reunión convocando á todos los esperan-
tistas italianos para robustecer el espe-
ranto allí y establecer una «Asociación 
Esperan ta Italiana». 

La Revista Militar Jl Bibliofilo Mili-
tare, ha tomado sobre sí la importante mi-
sión de dar á conocer nuestra amada 
lengua entre el ejército italiano y publica 
una sección especial bajo la dirección del 
eminente, respetable, muy estimado 
nuestro, Sr. Canónigo Luigi Giambene. 

En Guantánamo (Cuba, Isla de), se ha 
fundado un grupo: «Amor y Libertad». 
También otro ha sido fundado en Santia-
go, cuyo presidente es el Sr. Dr. Rafael 
O. Pedraza, y el Sr. Rafael G. Crespo se 
propone establecer otro en Placetas. 

En algunas ciudades de Méjico, el es-
peranto progresa y se continúa labor in-
cesante para que durante este año tenga 
h1gar allí el «Primer Congreso Nacional 
de Esperanto>, 

El «Congreso Mejicano de Homeo-
patía», se propone abrir un concurso, 
cuyo tema es « Vida del Doctor Hanhe-
mann>, en esperanto, y para los esperan-
tistas de todo el mundo. 

En el importante periódico El Pala-
dín, continúa el Sr. Ludovico Fosanta 
sus magníficos artículos de propaganda 
con alabanzas á nuestra querida lengua y 
muchas noticias interesantes respecto á 
ella. 
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Li honoras nian direktoron sin adre-

san te al li !in sciigante, ke meksikaj es-
perantistoj admirantoj de nia «Kinoto» 
amuzigis legante la kvaran kapitolon, 
kiun tradukis S-ro Inglada, kaj !in petan-
te, ke oni ne forgesu la aferon traduki 
«Kihoto'n» kaj ke li petu S-ron Inglada, 
ke li jorfe laboru pri tio. Ni bone scias, 
ke nia direktoro plenumis la mendon kaj 
ke S-ro Inglada dedicas sin aktive al la 
tradukado de la cefverko de nia senmorta 
Cervantes haj petas la Meksikajn Espe-
rantistojn ke ili ne senpaciencigu, car la 
verko postulas klopodegan laboradon por 
ke la esperantigo estu fidela kaj iom 
inda je la rneriteco de la originalo. 

Nia kara frato Verda Stelo prave 
proponas, ke la eldonistoj de esperantaj 
verkoj faru suplementajn e.ldonojn de iliaj 

• kovertoj por disdoni al la ekspoziciantoj 
de esperantajoj. 

Laií nia bona kolego Ondo de Espe-
ranto, la esperanta movado en Rusujo 
estis grandega dum la juspasinta jaro. La 
gazetaro sin okupis tre favore pri nia 
kara lingvo. La vendo de esperantaj ler-
nolibroj estis eksterordinara. Oni faris 
sukcese kursojn en Tiflis'o, Vladivostok'o, 
Vladikaükaz'o, Kostrorna'o, Voronej'o, 
Moskvo, Sunbirsk'o kaj Enisejsk'o, kel-
kaj el ili arangitaj en Regnaj lernejoj, car 
la rusa registaro protektaj nun esperan-
ton, kiel pruvas permesoo kiun gi donis 
por starigi en Moskvo'o especialan espe-
rantan Instituton. La verkoj pliricigis 
per la apero de plena esperanta-rusa vor-• 
taro kaj per tradukoj de gravaj libroj de 
famaj rusaj verkistoj Puskin kaj Tur-
genev. 

Svisa Espero sciigas nin, ke Davos'a 
grupo eldonis bonegan okpagan gvidfo-
lion tra Davos'o. Nia estimata kolego 
tion konsideras imitinda de ciuj la grupoj 
de Svisujo por ke oni povu disdoni tiajn 
foliojn al la trapasontaj esperantistoj, kaj 
ni kredas ke same devas fari sarncele 
ciuj la grupoj de la mondo. 

El Sr. Fosanta honra á nuestro direc-
tor al dirigirse á él haciéndole saber, que 
los esperantistas mejicanos admiradores 
de nuestro •Quijote> se solazaron leyen-
do el cuarto capítulo, que tnidujo el se-
ñor Inglada, y pidiéndole que no olvide. 
la empresa de traducir el «Quijote» y. 
que pida al Sr. Inglada que trabaje mucho 
en eso. Sabemos que nuestro director 
cumplió el encargo y que el Sr. Inglada 
se dedica con actividad á la traducción· 
de la obra principal de nuestro inmortal 
Cervantes y pide á los esperantistas me-
jicanos que no se impacienten, porque la 
obra exige esforzadísima labor para que· 
la traducción sea fiel y algo digna del 
mérito del original. 

Nuestro querido h~rmano Verda Ste-
lo, con razón propone que los editores 
de obras esperantas hagan ediciones su-
plementarias de las cubiertas para repar-
tir á los expositores de cosas de espe-
ranto. 

Según nuestro buen colega Ondo de 
Esperanto, el movimiento esperantista en 
Rusia ha sido grandísimo durante el pa-
sado año. La prensa se ocupó muy favo-
rablemente de nuestro querido idioma. 
La venta de manuales de Esperanto fué 
extraordinaria. Se hicieron con éxito 
cursos en Tiflis, Wadivostok, Vladikau-
L:izo, Kostroma, Voronej, Moskvo, Sun-
\¡1sk y Enisej,k, algunos de ellos organi-
zados en escuelas del Estado, porque el 
gohiano ruso protege ahora el esperanto, 
corno lo demuestra el permiso que dió 
para establecer en Moskvo un Instituto 
especial de esperanto. Las obras se enri-
quecieron por la aparición de un diccio-
nario <c:ompleto esperanto-ruso y por tra-
ducciones de importantes libros de los 
autores rosos Puskin y Turgenev. 

Svisa Espero nos comunica que el 
Grupo de Da vos ha editado una magnífica 
hoja guía de Davos. Nuestro estimado 
colega considera que ello es digno de ser 
imitado por todos los grupos de Suiza, 
para que se puedan distribuir tales hojas 
á los esperantistas que pasen, y nosotros 
creemos que lo mismo deben hacer, con 
el mismo objeto, todos los grupos del 
mundo .. 
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Gi ankai:i rilatas pri agemo de aliaj 
grupoj, kiu montras, ke la esperantista 
movado ne_ cesas en tiu bela !ando. 

Laü lastaj sciigoj, la VIª Kongreso 
okazos en Washington de la 14ª gis la 
20ª de Aúgusto kaj estas granda entu-
ziasmo en la tuta Usono, kie oni tre klo-
podas por ke gi sukcesu tiel, kaj se eble 
pli, o! la pasintaj. 

Nia kara kolego, la tiea gazeto The 
Esperanto .Student en gia Decembra nu-
mero diras adiaú la esperantistan gazeta-
ron. Ni bedaiíras la malaperon de la 
klera kaj simpatía kolego. 

Du nova¡ esperantaj monataj gazetoj 
aperis en Hispanujo, Gazeto Anda!uzia 
kaj Semo. La unua en San Fernando (Ca-
diz'o), Muñoz Torrero, ro, kaj la alia en 
Barcelono, Montseny, 67, 2. 0• Ambaií 
estas okpagaj kaj kostas la jarab0noj 
1'20 kaj 0'80 S. m. respektive. 

Ni deziras al niaj karaj kolegoj, ke ili 
plenumu siajn dezirojn kaj ni ilin salutas 
plej frate. 

Jl.11tseo Exposicion el Alikante'o, pu-
blikigas bonajn artikolojn laüdante espe-
ranton kaj gian genian elpensinton. Per 
tiu simpatía revuo ni scias, ke la tieaj 
samcelanoj ha vas multajn kaj bonajn pro-
jektojn por propagandi esperanton. 

La Barakaldo'a esperanta grupo mal-
fermis novan kurson de la nunaj tagoj de 
la pasinta Decembro, kaj la Generala 
Kunveno, por gin klarigi elektis nian 
abonanton S-ron Vincento Echarandio, 
vocdonanton de la Direktanta K'.)mitato, 
Subdelegiton de U E. A. fervoran klj 
nelacigeblan propagandiston de espe-
ranto. 

Grupo «Paco kaj Amo)> de Barcelono 
nomis la jenan novan Direktan Komita-
ton: S-rojn Samper, Prez.; Alcover, Vic.; 
Ribas, Sek; Abad, Kas.; Mayo!, Kalk.; 
Redondo, Bib.; Picoret kaj Trius, Vocdo-
nantoj. 

cEspero Kataluna> el Barcelono,elek-
tis la jenan Direktan Komitaton: S-rojn 
Cases, Prez.; Urbes, Vic.; Ribera, Sek.; 
Astell, Vic.; Anglada, Kas.; Renom, Bib.; 

También se refiere á actividad de 
otros grupos, lo q11e demuestra que el 
movimiento esperantista no cesa en aquel 
hermoso país. 

Según las últimas noticias, el 6. ° Con-
greso tendrá lugar en Washington del 14 
al 20 de Agosto y hay gran entusiasmo 
en todos los Estados Unidos de América 
donde se trabaja mucho para que tenga 
tanto, y si es posible más éxito que los 
pasados. 

Nuestro querido colega la revista de 
allí Th~ Espt1ranto Stuclent, en su núme-
ro de Diciembre se despide de la prensa 
esperantista. Sentimos que desaparezca 
el ilustrado y sim?ático colega. 

Dos nuevos periódicos esperantistas 
han aparecido en España, Gazeto Anda-
luzia y Se,no. La primera en San Fer-
nando (Cádiz), Muñoz Torrero, IO, y la 
otra en Barcelona, Montseny, 67, 2.'1. 
Ambas contienen ocho páginas y cuestan 
las suscripciones anuales 1 '20 y 0'80 Sm 
respectivamente. 

Deseamos á nuestros queridos cole-
gas que logren sus deseos y 'es saluda-
mos muy fraternalmente. 

.Museo Exposición de Alicante, publi-
ca buenos artículos alabando al esperanto 
y á su genial inventor. Por esa simpática 
revista sabemos que los colegas de allí 
tienen muchos y buenos proyectos para 
propagar el esperanto. 

El grupo esperantista de Baracaldo 
ha abierto un nuevo curso desde los pri-
meros días del pasado Diciembre y la 
Junta General eligió para explicarlo á 
nuestro abonado el Sr. Vicente Echaran-
dio, vocal del Comité Directivo, Subde-
legado de U. E. A., fervoroso é incansa-
ble propagandista del esperanto. 

El grupo « Paz y Amor> de Barcelona, 
ha nombrado el siguiente nuevo Comité 
Directivo: Sres. Samper, Pres.; Alcover, 
Vic.; Ribas, Sec.; Abad. Cai.; Mayo\, 
Cont.; Redondo, Bib.; Picoret y Trius, 
Vocales. 

cEspero K1ta\una:t de Barcelona, eli-
gió la siguiente Junta Directiva: Señores 
Cases, Pres.; Urbes, Vic.; Rib~ra, Sec.; 
Astell, Vic.; Anglada, Caj.; Renom, Bib.; 
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Berenguer, Bravo kaj fraiílino Saltiveri, 
Vocdonantoj. 

El Nervión el Bilbao, publikigas grup-
portreton de dekkvar u r b g ardan o j, 
kiuj finis sukcese esperantan kurson, 
proponitan de tiea grupo kaj faritan de 
S-ro Manuel Fuentes. 

Diario de Burgos empresas notindan 
artikolon subskribitan San, ce kiu rapor-
tas pri la laboro de ciuj la mondaj espe-
rantistaj grupoj, kaj inter la plibonaj el 
Hispanujo citas tiun de Bilbao kaj la 
samregionajn de Deusto, Baracaldo, Ar-
boleda 'o, Ses tao kaj Santurce'o. 

Sama jurnalo publikigis raporton pri 
la unua «Internacia Kongreso de la Es-
perantistaj Katolikaj» okazonta en Parizo 
de la 30ª Marto gis la 3ª Aprilo proksi-
maj kaj petas, kiel multaj hispanaj kato-
likaj esperantistoj, ke la dua okazos en 
Sevilja'o dum la fa,maj festoj de Sankta 
Semano kaj Foiro. Gi pravas kaj ni faras 
saman peton. 

«Sudhispana Stelo» estas la titolo de 
la Kadiz'a esperantista grupo, kies Direk-
tan Komitaton kunmetas S-roj Gonzalez 
Escandan, Prez.; de la Peña, Vic.; Corra-
les, Bib.; García Merzán, Dorado, Perez 
Escoto, Berasuain kaj Lahera, vocdonan-
toj. Honoraj prezidantoj estis nomitaj 
Doktoroj Zamenhof kaj S-roj Codorniu 
kaj Inglada. 

La llfañana el Kartagena'o publiki-
gas serian da artikoloj, sciigante nian 
societon, «Universala Esperantista Socie-
to>, per kiuj S-ro José García Martínez, 
kiu ilin subskribas, troe montras la utile-
con de esperanto kaj de la nomita societo 
por ni esperantistaj, kiuj jam ne estas 
fremdaj ekster niaj landoj. 

Tiu é';i agema esperantista estis noma-
ta Konsulo por Kartagena Jau. sciigas en 
sama gazeto la ne malpli fervora sami-
deano S-ro Andreo Rosique, sekretario 
de tiea grupo. 

Samurba gazeto El Porvenir enhavis 
en ia februara numero, belan konvin-
kantan artikolon de S-ro Franco, kiu 
certe pligrandigos la Kartagen'an espe-
rantistaron. 

Berenguer, Bravo y la Srta. Saltiveri, Vo-
cales. 

ElNervión de Bilbao, publica un retra-
to de catorce guardias de la ciudadengru-
po, que han terminado con éxito un curso 
de esperanto, propuesto por aquel grupo 
y explicado por el Sr. Manuel Fuentes. , 

El Diario de Burgos inserta un nota-
ble artículo que suscribe Sem, en el cual 
se refiere al trabajo de todos los grupos 
esperantistas del mundo, y entre los me-
jores de España cita el de Bilbao y los de 
Deusto, Baracaldo,eArboleda, Sestao y 
Santun:e, de la misma región. 

El mismo diario publica un raport 
referente al o: Primer Congreso Interna-
cional de los Esperantistas Católicos> que 
se ha de verificar en París del 30 de 
Marzo al 3 de Abril próximos, y pide 
como muchos católicos españoles espe-
rantistas, que el segundo se verifique en 
Sevilla durante las famosas fiestas de Se-
mana Santa y Feria. Tiene razón y nos-
otros hacemos !a misma petición. 

«Sudhispana Stelo> es el título de} 
grupo esperantista de Cádiz, cuyo Comité 
Directivo lo componen los Sres. Gonza-
lez Escandan, Pres.; de la Peña, Vic.; 
Corrales, Bib; García Merzán, Dorado, 
Pérez Escoto, Berasuain y Lahera, voca-
les. Fueron nombrados presidentes hono-
rarios el Doctor Zamenhof y los señores 
Codorniu é Inglada. 

La llfañana de Cartagena, publica 
una serie de artículos dando á conocer 
nuestra Sociedad « Espcranta Univer-
sala Societo» por los cuales el Sr. José 
García Martinez que los suscribe, por 
demás demuestra la utilidad del esperan. 
to y de la citada sociedad, para nosotros 
los esperantistas, que ya no somos ex-
tranjeros fuera de nuestro país. 

Este activo esperantista ha sido nom-
brado Cónsul para Cartagena según nos 
dice en el mismo periódico, el no menos 
fervoroso samideano Sr. Andrés Rosique, 
secretario de aquel grupo. 

El periódico de la misma ciudad El 
Porvenir, contenía en un número de Fe-
brero, un hermoso y convincente artículo 
del Sr. Franco, que seguramente aumenta-
rá el número de esperantistas de Cartagena. 
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En Cordoba estas granda entuziasmo 
kaj la tiea presaro helpas nian progreson. 

Grupo nomis jen novan Direktan Ko-
mitaton: Prez., S-ro Linares; Vic., S ro 
Perez Alcorta; Kasisto, S-ro Tapia; Se-
kretario, S-ro Rodríguez Aparicio; Vice-
sekretario kaj Bib., F-ino Laura de Tapia;" 
Voedonantoj, S-roj monaho Buenaventu-
ra de Nijar, Izquierdo, Villegas kaj Toro. 

S-ro Miíiaelo Perez Alcorta faras es-
perantan kurson ee Societo «Circulo de 
la Amistad». 

T ,a monaíio kapueeno pastro Nijar 
skribis en Diario de Cordoba unu el la 
pli bonaj kaj pli propagandaj artikoloj, 
kiujn ni vidis pri esperanto. Li gin finigas 
dirante «Mi faras fervorajn petojn por 
ke la tuta mondo estu esperantista» ... 
Kaj ankau promesas alian artikolon. 
Aliajn kaj aliajn, ni deziras de vi, kara 
kunbatalanto, respektinda sinjoro! 

' En Gij on oni starigis esperantistan 
grupon, kies prezidanto estas S-ro Fran-
cisco Menendez Rua. 

En Olot'o estas fondita grupo «Olot'a 
Stelo•. Prez., S-ro Juanola; Sek., S-ro 
Gust; Instruisto, S-ro Pi; lertega samide-
ano, kiu faris belegan paroladon pri espe-
ranto en publika kunsido ce la Piulaj 
Lernejoj. . .. 

Pastro Sebastiano Pubill, finis sukce-
san kurson. 

S-ro Sabadell faris tie dum malmulte 
da tempspaco du bonajn paroladojn. . 

La grupo proponas premion al la 
verkisto de plej bona biografio de Doc-
toro Zamenhof. 

S-ro Casto Vilar García komencis 
kurson en Sevilja'o, ce la «Sociedad Eco-
nómica Sevillana». 

S-ro Georgo Ciclari, pro manko da 
mono kaj bezono vojagi fervoje, havis 
malagrablan okazintajon ce Vendrell'o, 
Tarragona'a provinco. Okaze tio, tiea 
grupo agis frate kun nia kara rusa sami-
deano. 

La grupo cFrateco» el Zaragoza,o, 
translokigis al strato Libertad, n. 0 8, kaj 
nomis la jenan Direktan Komitaton: 
S roj Montagut, rentulo, Prez.; Gaston, 

En Córdoba hay gran entusiasmo y 
aquella prensa ayuda á nuestro progreso. 

El grupo nombró la siguiente Junta 
Directiva: Pres, Sr. Linares; Vic., señor 
Pérez Alcorta; Caj., Sr. Tapia; Sec., señor 
Rodriguez Aparicio; Vicesec. y Bibliote-
caria, Srta. Lauria de Tapia; vocales, se-
ñores Fray Buenaventura de Nijar, Iz-
quierdo, Villegas y Toro. 

El Sr. Miguel Pérez Alcorta, hace un 
curso de esperanto en la Sociedad «Círcu-
lo de la Amistad,. 

El padre Nijar, capuchino, ha escrito 
en Diario de Córdoba, uno de los mejo-
res y más propagandistas artículos que 
hemos visto relativos al esperanto. Lo 
concluye diciendo: < Yo hago fervorosos 
votos porque todo el mundo sea espe-
rantista>.,. Y también promete otro ar-
tículo. ¡Otros y otros deseamos de usted, 
querido compañero de lucha, respetable 
señor! 

En Gijón se ha fundado un grupo es-
perantista, cuyo presidente es el Sr. Fran-
cisco Menéndez Rua. 

En Olot se ha fundado el grupo « Es-
trella de Olot». Pres., Sr. Juanola; Secre-
tario, Sr. Gust; Instructor, Sr. Pi, consu-
mado samideano que hizo un hermosísi-
mo discurso referente al esperanto en 
una reunión pública en las Escuelas Pías. 

El padre Sebastián Pubill, terminó 
con éxito un curso. 

El Sr. Sabadell hizo allí en poco espa-
cio de tiempo, dos buenos discursos. 

El grupo ofrece un premio al autor 
de la mejor biografía del Dr. Zamenhof, 

El Sr. Casto Vilar García ha empeza-
do un curso en Sevilla en la «Sociedad 
Económica Sevillana». 

El Sr. Georgo Ciclari, por falta de 
dinero y necesidad de viajar en ferroca-
rril tuvo un desagradable suceso en 
Vendrell, provincia de Tarragona. Con 
motivo de ello, aquel grupo se condujo 
fraternalmente con nuestro querido sami-
deano ruso. 

El grupo «Frateco• de Zaragoza, se 
ha trasladado á la calle Libertad, n.0 8, y 
ha nombrado la siguiente Junta Directi-
va: Sres. Montagut, rentista, Pres.; Gas-
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advokato, Vic.; Jordana, studento, Sek.; 
Sancho, studento, Vic.; Benitez, oficiro, 
Kas.; Senra, oficiro, Vic.; Torres, advo-
kato; Valero, manlaboristo;Alfonso, man-
laborísto kaj Duaso, rentulo, vocdonan-
toj. 

Estas notinda, ke en tiu Komitato es-
tas du manlaboristoj, du militistoj, du 
studentoj kaj du rentuloj. 

tón, abogado; Vic.; Jordana, estudiante, 
Sec.; Sancho, estudiante, Vic.; Benitez, 
empleado, Caj.; Seora, empleado, Vic.; 
Torres, abogado; Valero, obrero; Alfon-
so, obrero y Duaso, rentista, vocales. 

Es notable, que esta Junta se compo-
ne de dos obreros, dos militares, dos es-
tudiantes y dos rentistas. 

Universala Studenta Unio 
Estis elektita la jena komitato por la jaro 1910-a 

Honora prezidanto: D-ro L. L. Zamenhof. 
Honora} membroj: Rcktoro Boirac., General Sébert., Teof. Cart., D-ro Mybs., 

prof. D-ro \V. Ostwald., prof. D-ro Haeckel., René de Saussure., prof. D-ro Barono 
Ottó Schwartzer de Babarc., prof. D-ro R F. Brandt., prof. D-ro Istrati., Pujulá y 
Vallés., H. Bolingbroke-Mudie., grafo Tolstoi., D-ro M. Kandt., prof. D-ro S. Lede-
rer., D-ro Cario Bour!et., Deziderio de Szcntmáriay.-Prezidan/o: Joseph Eydel-
nanth (Nancy).- Vicprezidanto: Leon Rosenstock (Krakow).-General sehretario: 
Jules de Bulyovszky (Budapest).-Sekretario-kelpanto: Aleksandro Banoczy (Buda-
pest),-Rasisto: Marce! Lévy (Saint-Mihiel). 

Komitatanoj-riprezentantoj: S. Engesgaar Christie (Kristiania), Osear Costa (Rio 
de Janeiro), Cario Alberto Viterbo (Firenze), A. N. Atanasoff (Sophia), V. Bodnarskij 
(Moskvo), ~- Rubéic (Graz), F. Duviard (Paris), K. Kuthan (Praha), N. Elleder (Vla-
divostok), S. Budjevac (Belgrad), J. Maltes (Zürich), St. Lubliner (Nancy), E. Heyd-
weiller (München), W. de Lerber (Lausannc), Fr. Minarrik (Graz), A. N. Jakovlev 
(St. Petersburg), S. Vatriquant (Liége), St. Stcjskal (Kral-Vinohrady), Ante Viskovic 
(Brünn), V. Burjaéenko (Odessa), J. Nagy (Budapest), Ivan Stalzer (Zagreb), R. Rajczi 
(Debrecen), M. Blícher (Kopenhag). 

Por ciuj demandoj sin turui al lag. sekretario: J. de Bulyovnky, VI, Nagymezo, 12, 
Budapest (Hungarujo). 

La oficiala organo de la Unio estas: Akadcmia Penso, jara abonpago 1.000 Sm. 
Redakcio kaj Administrado: Jules de Bulyovszky, Budapest (Hungarujo), VI. Nagy-
mezo, u. 12. 

SAKFAKO 
La sakredaktoro restis grave malsana dum la tuta monato Februaro; tia! estis al 

li tute neeble pretigi la manuskriptojn por tiu ei Fako. Pardonu nin, niaj karaj gele-
gantoj ! 

E.n la venonta numero aperos la nomoj el la aligintoj al la S. E. T. A. 
LA SUNO HISPANA. 
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Gazetara Statistiko 
Dum la 1909ª jaro ni ricevis la jenajn esperantajn gazetojn: 
Amerika Esperantisto, Antaiíen Esperantistoj!!, Belga Esperantistp, Brazil,il Espe-

rantisto, Bulletín «Groupe-Creusot>, Bulteno de •Libera Penso>, Casopis Ceskych 
Esperantistu, Dia Regno, Dana Esperantisto, Efio Esperantista, Esperanta Gazeto, 
Esperanta Meksiko, Esperanto, Espero Katolika, Europa Kristana Celado, Export 
Esperantist, Filipina Esperantisto, Finna Esperantista, Franca Esperantisto, Germana 
Esperantisto, Germana Esperanto-Gazeto, Greklingva Esperantano, Hungara Espe-
rantisto, Hina-Esperanta-Revuo, Informaj Raportoj, Internacia Pedagogía Revuo, 
Internacia Scienca Revuo, Internacia Socia Revuo, Japana Esperantisto, Jen, Juna Es-
perantisto, Juneco, Kolombia Stelo, Kroata Esperantisto, Kuba Stelo, La Bela Mondo, 
La Duonmonata, La Du Steloj, La Esperanta Instruisto, La Esperantisto, La Espero, 
La Holanda Pioniro, La Londona Gazeto, La Ondo de Esperanto, La Pioniro, La 
Revuo, La Símbolo, La Spritulo, La Suno Hispana, La Verda Standardo, Le Monde 
Esperantiste, L' Informilo, Lingvo Internacia, Norda Gazeto, Normanda Stelo, Nor-
vega Esperanta Gazeto, Notizie Esperantiste, Nova Sento, Oficiala Gazeto Esperan-
tista, París-Esperanto, Pola Esperantisto, Portugala Revuo, Rum,¡ma Esperantista, 
Rumana Gazeto Esperantista, Ruslanda Esperantisto, Samideano Ciumonata, Sarta 
Stelo, Sciiganto, Svisa Espero, The Australian Esperantist, The British Esperantist, 
The Esperanto Student, Tra la Filatelio, Trezoro de l' Soreistoj, Tutmonda Espero, 
Universo, Verda Stelo, Verda Stelo Internacia, Voeo de kuracistoj kaj la esperante-
majn gazetojn: Le Phare Stenographique, Welt Warte. 

Ni ne ricevis la jenajn esperantajn gazetojn: 
Bohema Esperantisto, Esperanea, Esperanta Ligilo, Espero Pacifista, Estlanda 

Esperantisto, Frateco, Hispana Revuo, La Esperanta Kolektanto, Lumo, Meksika 
Revuo, The Esperanto News, Esperanto-Nouvelles, Studento. 

ESPERANTO EN USONO.-La progreso de Esperanto en Usono, ne haltas, gi 
iras rekte antaiíen. La sekretario de la Esperanta Asocio de Nord-Ameriko translok-
igis de Cikago, a\ Vasingtono la kapitola urbo de Usono. 

En Vasingtono, kie la sekretario nun restas, esperanto progresas tre facile, la 
tuta urbo oni esperas farigos esperantistoj; tio oni esperas, sed la vera nombro, 
estas 3 .ooo, kiuj ili esperas havi esperantigitaj por la Sesa, por kio, ili, nun preparas. 

Estas ses esperantaj jurnaloj en Usono, sed du ne aperis en Decembro. S-ro Elner 
Nicholas, esperantisto, verkas eiu monate artikolojn pri Esperanto por diversaj 
jurnaloj en Dsono. I\Iultaj jurnaloj mm enhavas traktojn pri Esperanto kelkfoje. 
Elmer, Micholas, Miller, Missottri. (2) 

S-ro Gregario Garcia, San Vicente, 6, Valencia (Hispanujo), akceptas sangon de 
postmarkojn per postmarkoj aií lauvole; mi ankaü sendos ·postkartojn per postmarkojn. 

Mi eiam respondos akurate kaj sendos per sama valoro o! sendo kiun mi ricevos (3). 

S-ro Franz Linke, Chemnitz (Germa-
nujo ), Zwickaiíerstrasse, 95, deziras ko 
respondadi letere aií per ilustritaj post-
kartoj. Markon sur bildo (2). 

Sabadell'o (Hispanujo) .F-ino H . .Fi-
guerola-Monserrat 20. Deziras intersan-
gi I. P. kaj L. kun eiuj geeksterlandanoj, 
esperante; si eiam tuj respondos. (ro) 

Tipografía Moderna, á cargo de :vliguel Gimeno, Avellanas, 11.-Valencia. 
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Otila libreto 
La Adresaro de 

Hispanaj Geesperan-
tistoj pri kiu ni rilatis 
ce antaiílasta numero, 
jam estas preta kaj 
oni vendas po 0'60 
pesetoj eiu ekzemple-
ro, kun rabato da 10, 
15, 20 kaj 25 %, se 
oni acetas respektive 
2, 3, 4, 5 aií pli da 
ekzempleroj ciu-
mende. 

Librito útll 
La Colección de 

direcciones de espe-
rantistas españoles y 
españolas, al que nos 
referimos en el ante-
rior último número, 
está ya hecho y se 
vende á 0'60 pesetas 
ejemplar, con rebaja 
de IO, 15, 20 y 25 º/0, 
si se compran respec-
tivamente 2, 3, 4, 5 ó 
más ejemplares en 
cada encargo. 

La vendproduk-
ton ni dedicados, sen-
man ke, monhelpi tiun 
ci revuon, kiu mala-
vare disvastigas espe-
ranton en Hispanujo 
de pli ol ses jaroj. 

Sinjorino Jessie Stephens 
de Maclean 

El producto de la 
venta lo dedicamos 
íntegro al auxilio de 
esta revista, que de-
sinteresadamente di-
funde el esperanto en 
España hace más de Aguilas (Murcia).-Hispanujo. 

Ni insiste petas de eiuj, avertojn pri 
eraroj kaj pri omitoj. 

Ni jam komencis la arangon de la 
unua aldono, 

seis años. 
A todos suplicamos encarecidamente, 

que nos adviertan los errores y omisiones. 
Hemos empezado ya á preparar t:l 

primer suplemento. 
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Multaj novaj floroj de kreanta penso 
Levas belajn kapojn el herbara denso, 
Tiuj floroj venas el kulturaj semoj 
De evolucio signoj kaj emblemoj. 

Kroniko 
Ni bedaiíras la mortojn de sinjoroj: 

t S. M. Burney, Vicprezidanto de la 
Melburna Klubo (Australia), unu el la 
pli fervoraj propagandistoj de esperanto. 

t D-ro Klapp, grava ano de Zoppot'a 
grupo (Germanujo). 

Al iliaj familioj ni sendas la esprimon 
de nia kondolenco. 

Plezure ni scias, ke The Australian Es-
perantist estos denove monate publikigita 
en The Jndependent el Benalla, Vikto-
rio, Australio. Jarabono I Sm. Ni deziras 
senintermankan publikigadon al nia sim-
patía kolego. 

Tio kaj la propagando kiun nun faras 
la tiea gazetaro, favore <1.I esperanto, gin 

Floroj bonfarantaj, novenaskigantaj, 
Multkolore brilas kapoj diamantaj, 
Rugaj, rozaj, flavaj, lumon ame spiras, 
Laií koloro sencon de ideoj diras. 

En kalikoj bolas §aiímo de nektaro, 
Vero de scienco, bono de homaro, 
Kaj adoro <loica, universa amo 
Estas de kalikoj belo kaj ornamo. 

Floro verda portas sencon de espero, 
En tutmonda lingvo §aiímas gia vero. 
~or el herbo verda esti distingita 
Ciam gi levigas supreo altirita. 

Super horizonto estas gía celo, 
En cielo alte gi farigas stelo, 
Bela verda stelo de esperantistoj, 
Lumigante novan mondon de ekzistoj. 

Sonorilojn vekas gia brila klaro, 
Ili kune kantas venkon de homaro, 
Sonoj de bonfaro dolce etendigas, 
Esperanto kara cie enhejmigas. 

NADINA KOLOVRAT. 

Crónica 
Lamentamos los fallecimientos de los 

señores: t S. M. Burney, Vicepresidente del 
Club de Melbourne (Australia), uno de 
los más fervorosos propagandistas del 
esperanto. t El Doctor Klapp, importante socio 
del grupo de Zoppot (Alemania). 

A sus familias enviamos la espresión 
de nuestro pésame. 

Con gusto sabemos, que The Austra-
lian Esperantist será publicado de nue-
vo mensualmente en The lndependent 
de Benalla, Victoria, Australia. Cuota 
anual, 1 Srn. Deseamos que sin interrup-
ción se publique nuestro simpático colega. 

Eso y la propaganda que ahora hace 
aquella prensa en favor del esperanto, lo 
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dissemos en tiun landon kaj helpos la 
laborojn kiujn faras tieaj esperantistoj. 

Nia kara kolego Belga Esperantisto, 
puhlikigas en Februara numero bonan 
portreton de la nova rego de Belgujo Al-
berto Ia, kaj sciigojn pri la vivsignoj de 
la tieaj grupoj el Autverpeno, Borger-
hout'o, Brugo, Mefilen'o, Venriers'o kaj 
Boom'o. 

En tiu ci lasta urbo, la famkonata gim-
nastika societo «Turnkring Boom>, or-
ganizis sukcesintan feston. Je gia fino ape-
ris en la mallumo, piramide formita, la 
apoteozo de esperanto, prezentante gin 
kunigita frate diversajn simbolojn, kiel 
la Rugan Krucon. Super la grupo altigis 
nia verda stelo kaj oni kantis fiore flan-
dran cirkonstancan himnon, kies rekan-
tajo estis: 

'"Ni havas nur unu celadon, firmigi la 
interpopolajn ligilojn. Esperanto estas nia 
komuna lingvo, gi disvastigu kaj estu 
konata cie, por la felico de la homaro:o. 

S-ro A. J. Witteryck, prezidanto de la 
Bruga grupo, faras alvokon al la komple-
zemo de la esperantistoj, kantistoj aii 
deklamistoj, kaj petas ilin kunhelpi al la 
dua nacia Kongreso okazonta la 15an 16an 
de Majo (Pentekostaj Tagoj). Sin turnu: 
4, Nieuwe Wandeling (Nouvelle Prome-
nade). 

La proksiman Junion okazos en Pilzen 
(Bohemujo), la dua Kongreso de bohemaj 
csperantistaj. 

Fondo de novaj grupoj kaj malformo 
de novaj kursoj ne cesas en tiu !ando. 

Esperanto eniris triumfe en Bosnio-
Hercegovino. En Sarajevo fondigis grupo 
kun granda helpo de tiea presaro kaj 
granda entuziasmo de la 120 unuaj anoj, 
kiuj sin proponas disvastigi la lingvon 
tra la tuta !ando. Estis nomitaj prezidanto 
kaj sekretario, S-roj Eiselt kaj Schwarz 
kaj oni intencas starigi esperantan ekspo-
zicion, pro kio niaj novaj samideanoj pe-
tas iibrojn, poiltkartojn, gazetojn kaj kian 
ajn aliajn esperantajojn. 

Nia kara samagano Ihe British Espe-
rantisto, rilatas pri okazintajoj ce dudek-

diseminará en aquel país y auxiliará los 
trabajos que hacen aquellos esperantistas. 

Nuestro querido colega Belga Espe-
rantista, publica en el número de Febre-
ro un buen retrato del nuevo rey de Bél-
gica Alberto I, y noticias respectó á las 
senales de vida de los grupos de allí, de 
Amberes, Borgerhout, Brujas, MeSlen, 
Verviers y Boom. 

En esta última ciudad, la famosa so-
ciedad de gimnasia «Turnkring Boom» 
organizó una fiesta que tuvo éxito. AJ 
final de ella apareció en la oscuridad, en 
forma piramidal, la apoteosis del espe-
ranto, presentándolo unido fraternalmen-
te á diversos símbolos, como la Cruz 
Roja. Sobre el grupo se elevaba nuestra 
verde estrella y se cantó en coro un 
himno circunstancial flamenco, cuyo es-
tribillo fué: 

«Tenemos un solo propósito, asegu-
rar los lazos entre los pueblos. Esperanto 
es nuestra lengua común, que se propa-
gue y sea conocida en todas partes, para 
la felicidad de la humanidad». 

El Sr. J. A. Witteryck, presidente del 
grupo de Brujas, acude á la complacencia 
de los esperantistas, cantantes y decla-
mantes y les pide que ayuden al segundo 
Congreso nacional que ha de verificarse 
el 1 5 y 16 de Mayo ( días de Pentecostés). 
I>iríJanse: 4 1 Nieuwe Wandeling (Nouve-
lle Promenade). 

El próximo Junio se verificará en Pil-
zen (Bohemia), el segundo congreso de 
esperantistas bohemios. 

La fundación de grupos y la apertura 
de nuevos cursos, no cesa en aquel país. 

El esperanto ha entrado triunfalmente 
en Bosnia-Hercegovina. En Sarajevo se 
ha fundado un grupo con gran ayuda de 
aquella· prensa y gran entusiasmo de los 
I 20 primeros socios, que se proponen di-
fundir el idioma por todo el país. Han 
sido nombrados presidente y secretario 
los Sres. Eiselt y Schwarz y se intenta 
instahr una exposición esperanta, para lo 
cual nuestros nuevos samideanos piden 
libros, postales, periódicos y otras cosas 
esperan tas. 

Nuestro querido contemporáneo The 
British Esperantisto, se refiere á hechos 
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ok esperantaj societoj dum la lasta 
Marto en Britaj lnsuloj, kio montras, ke 
ni tie ciam antaiíeniras. 

Luma, nia kara amiko, sciigas, ke la 
militistaro el Bulgarujo multe sin intere-
sas por esperanto kaj publikigas en gia 
Januara numero interesajn fotogravura-
jojn pri la bulgara Kongreso. El giaj ra-
portoj pri la· grupoj oni konkludas, ke 
iliaj laboroj estas senintermankaj. 

Laií rilatadoj de nia kara Finna Espe-
rantista, nia kara lingvo iom post iom 
progresas en Finlando kaj estas multaj la 
tieaj gazetoj, kiuj Iaiídante diskonigas gin. 

La teruraj superakvegoj, kiuj kaiízis 
tiom da malfelieajoj en nia kara Francujo 
plenigis je doloro la korojn de eiuj gees-
perantistoj. Okaze tia malbonajo ni per-
mesas nin rememori al la amantoj de la 
homaro, ke la superakvojn kaj la detruon 
de kreskaj0j kaj fruktoj, tiel oftaj nun en 
kelkaj landoj, oni evitas perla protekto 
al arboj kaj birdoj. 

La plej interesa esperanta afero, kiu 
tie okazas nun, estas la Katolika Esperan-
¡ ista Kongreso en Parizo, kiu estos la 
unua Kongreso kie esperanto estos la 
nura interkomprenigilo. -

La programo dividigas laií du partoj: 
ddealo Katolika> kaj «Servo al la Ekle-
zio per esperanto». La unua entenas la 
temojn: Unueco en la Eklezio, Paco In-
rernacia, kaj Kristana Sociala Agado, kaj 
la dua: Ilo por informo, Ilo por defendo 
kaj llo de propagando. 

Ni kore gratulas nian karan kolegon 
Yuneca, car gia propagando vide ble efikas, 
ne nur en Francujo, sed eie, kaj esperan-
to, kiel éio, multe bezonas la junulojn. 

La tria Kongreso de la Federado de 
la grupoj esperantistaj de la Norda Fran-
pujo, okazos en Amiens'o la Sªº de la 
croksima Junio. Ni deziras, ke gi estu 
tiel fruktoplena, kiel tiuj de Armentie-
res'o kaj Condé'o. 

Tiel granda estas la esperantista mo-

de veinte y ocho sociedades esperantistas 
durante el último Marzo en las Islas Bri-
tánicas, lo que demuestra que allí vamos 
siempre adelante. 

Luma, nuestro querido amigo, mani-
fiesta que los militares de Bulgaria se in-
teresan mucho por el esperanto y publica 
en su número de Enero interesantes foto-
grabados del Congreso búlgaro. De sus 
relatos referentes á los grupos se deduce, 
que los trabajos de estos no se inte-
rrumpen. 

Según lo que relata nuestro estimado 
Finna Esperantista, nuestro querido 
idioma progresa poco á poco en Finlan-
dia y son muchos los periódicos de allí, 
que lo dan á conocer alabándolo. 

Las terribles inundaciones que han 
causado tantas desgracias en nuestra que-
rida Francia han llenado de dolor los 
corazones de todos los esperantistas. Con 
moti-vo de esta desgracia nos permitimos 
recordar á los amantes de la humanidad, 
que las i111rndaciones y la destrucción de 
las plantas y frutos, tan frecuentes ahora 
en algunos países, se evitan protegiendo 
los árboles y pájaros. 

El más interesante asunto que ocurre 
allí ahora, es el Congreso Católico Espe-
rantista en París, que será el primer Con-
greso en el cual el esperanto será el úni-
co medio de entenderse. 

El programa se divide en dos partes: 
«Ideal Católico» y «Servicio á la Iglesia 
por el Esperanto>. La primera contiene 
los temas: Unión en la Iglesia, Paz Inter-
nacional y Acción Social Cristiana, y la 
segunda: l\ledios de información, Medios 
de defensa y Medios de propaganda. 

Cariñosamente felicitamos á nuestro 
querido colega Yuneca, por que su pro-
paganda visiblemente da resultados, no 
solamente en Francia, sino en todas par-
tes, y el esperanto, como todo, necesita 
mucho á los jóvenes. 

El tercer Congreso de los grupos del 
Norte de Francia se verificará en Amiens 
el 5 del próximo Junio Deseamos que 
sea tan fructuoso como los de Armentie-
res y Candé. 

Es tan grande el movimiento esperan-
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vado en Parizo, ke Paris-Esperanto la 
bona revuo, organo de la Pariza grupo, 
okupas preskaü ciuj siaj dekdu-ok pagoj 
pcr lokaj sciigoj. 

Pri movado en Germanujo, ni vidas en 
Germana Esperantista, ke en Augsburg'a 
kurso de Esperanto, farita de S-ro Ar-
nold, estas dudek-kvin policanoj kaj tri 
kondukantoj de tramvojo; ke por Indus-
tria r:kspozicio okazonta en Schweidnitz 
úum 19uª jaro, oni arangos esperantan 
fakon kaj, ke pri tridek-sep aliaj gru-
poj gi raportas iun fakton. 

Varietea Esperanta Ligo intencas 
arangi specialan Jernolibreton por la Va-
rieteanaro, kiu enhavos ankaü malgran-
dan frazaron taüga al artista vivado. 

La lasta jus aperinta numero de La 
D11onmonata, bela kaj lerte redaktita ga-
zcto, estas treege interesa kaj leginda 
pro sia rica kaj diverstema enhavo; gi 
estas verkita de la eminentaj esperantis-
tuj S-roj Ch. Ley, Kabe, Inglada, Finot, 
l}aescler, S-rino Mario Hankel, ktp., ktp. 
( ;i estas vere rekomendinda revno, kiu 
k !are kaj senpartie sciigadas pri la publika 
vivo de la nacioj, pri la progresoj de la 
homa spirito kaj pri ciuj tutmondaj oka-
zintajoj komuninteresaj. Jarabono por 
22 numeroj Sm. 1'75. Leipzig, Thomas-
ring, 6, Germanujo. 

La tltrna Kongreso de iUniversala 
Esperanto Asocio», okazos en Augs-
burg'o de )a rª al la 6ª de la proksima 
Augusto. Ce giaj agadaj kunvenoj oni 
traktos pri admistrado, flnancaj afe-
roj, konsuloj, turismo, kuracistoj, junu-
loj, k. t. p. La helpkongresa karto kostos 
I Smn, kaj 2 Smn. plie, la kongreskarto, 
Sin turnu al centra oficejo de U. E. A. 
10, rue de la B0urse, Geneve, Svisujo. 

La Komerclernej o «B~rlitz School» 
el Kassel'o, instruas esperanton. 

Laü nia estimata kunpropagandisto 
La Holanda Pioniro, en Breda'o, Gro-
ningen'o, Hago, Harlem'o kaj aliaj urboj 
el Holandujo daürigas la esperantagemon. 

En Rotterdam oni faras kurson por la 
kondukantoj de la urba elektra tramo. 

tista en París, que Paris-Esperanto, la 
buena revista órgano del grupo de París, 
ocupa casi todas sus veinte y ocho pági-
nas con noticias locales. 

Respecto al movimiento en Alemania 
vemos en Germana Esperantisto, que en 
el curso de Esperanto de Augsburgo, que 
da el Sr. Arnold, hay veinte y cinco poli-
cías y tres conductores de tranvías; que 
para la Exposición Industrial que ha de 
tener lugar en Schweidnitz durante el 
año rgr r, se preparará una sección de 

· esperanto, y que con referencia á otros 
treinta y siete grupos apunta algún hecho. 

Varietea Esperanta Ligo intenta ha-
cer un manual especial para los artistas 
de Variedades, que además contendrá 
una fraseología útil á la vida artística. 

El último, recién publicado número 
de La Dttonmonata, bonita y bien redac-
tada revista, es interesantísimo y digno 
de leerse por su rico y variado contenido; 
está escrito por los eminentes esperantis-
tas Sres. Ch. Ley, Kabe, Inglada, Finot, 
l laeseler, Sra. María Hankel, etc. etc, 
Es verdaderamente revista que clara é 
imparcialmente da noticias de la vida pú-
blica de las naciones, de los progresos 
del humano espíritu y de todos los suce-
sos mundiales de común interés. Abono 
nnual por 22 números Sm. 1'75. Leipzig, 
Thomasring, ó, Germanujo. 

El primer C1mgrcso de «Universala 
Esperanto Asocio•, se verificará en Augs-
hurgo del 1.º al ó del próximo A~osto. 
En sus reuniones activas se tratará de 
administración, asuntos financieros, cón-
sules, turismo, médicos jóvenes, etc. El 
billete de auxiliar costará r Sm, y 2 Sm. 
más el de congresano. Diríjanse á la ofi-
cina central de U. E. A, 10, rue de la 
Bourse, Ginebra, Suiza. 

La Escuela de Comercio «Berlitz 
Schoob de Cassel, enseña el esperanto. 

i Según nuestro estimado compañero 
de propaganda La Holanda Pioniro, en 
Brcda, Groningen, Haya, Harlem y otras 
poblaciones de Holanda, continúa la afi-
ción á trabajar por el esperanto. 

En Rotterdam se hace un curso á los 
conductores del tranvía eléctrico de la 
ciudad .. 



54 LA SUNO HISPANA 

La unua esperantista Kongreso, kiu 
okazis en ltalujo, farigis en Florenzo de 
la 21" al la 23ª lastaj. Ni atendos sciigojn 
pri gi. 

Nia kara kolego Notizie Esperantiste 
ne plu aperos, sed anstataüos gin ]tala 
Esperantisto éiumonata revuo dekdu-
paga, je lingvoj itala kaj esperanta. Jara-
bono I '40 Sm. Logejo via S. Agostino, 6. 
Palermo. 

Grava revuo llustrazione Militare 
Italiana, publikigos militajn artikolojn es-
perante kaj itale. Ni respekte salutas kaj 
tutkore gratulas, kolonelon Carpi, gian 
direktoron, kiu per tia remedo farigis 
apostolo de esperanto en sía !ando. 

En la urba lernejo de Gramalote'o 
(Kolombio) oni malfermis kurson pri es-
peranto. 

La esperantistoj de Kukuta'o sin pro-
ponis por klarigi esperanton senpage al 
siaj samurbanoj. 

Gaceta Republicana, grava jurnalo el 
Bogotá'o tre bone raportas pri Espe-
ranto. 

En Zagreb'o (Kroatujo) okazis vesper-
kunveno de esperantistoj; oni kantis, oni 
deklamis, kaj oni pasigis bonan, por espe-
ranto profita, vesperon. 

Esperanr;a gazeto kiun publikigas la 
seminarianoj de Funchal'o (Madejraj 
lnsuloj) montras la progresan de Espe-
ranto tie, kaj ankai.í estas posedinda pro 
notindaj desegnoj kiujn gi enhavas, fari-
taj mane kaj reproduktitaj per iu ajn ko-
piilo. 

Esperantajn grupojn oni fondis en 
Kamara de Lobos kaj Porto de Moniz. 

Laü El Paladín, en Meksikujo okazos 
la unua Nacía Esperantista Kongreso 
dum la dua semajno de la proksima Sep-
tembro. 

Pri Teziutlan gi <liras, ke tia estas la 
tiea entuziasmo por esperanto, ke en tiu 
vi lago, nur enhavanta dudekmil logantojn, 
oni klarigas kvar kursojn pri la Zamenho-
fa lingvo, kiu oni parolas eé en la stratoj, 
kaj ke oni projektas malfermi, esperante, 
kurson por komerca ofico. 

Plie nia amiko El Paladin, la meksi-
kaj jurnaloj El Correo Español kaj El lm-

El primer Congreso esperantista en 
Italia se ha verificado en Florencia del 
21 al 23 último. Esperamos noticias de él. 

Nuestro querido colega Notizie Espe-
rantiste no se publicará más, pero lo 
sustituirá ltala Esperantisto, revista men-
sual de doce páginas, en italiano y espe-
ranto. Abono anual, 1'40 Sm. Domicilio: 
S. Agostino, 6. Palermo. 

La importante revista llustrazione 
Militare Italiana, publicará artículos mi-
litares en esperanto é italiano. Saludamos 
respetuosamente y felicitamos de todo 
corazón á su director, que por tal medio 
se ha hecho aposto! del Esperanto en su 
país. 

En la escuela municipal de Gramalote 
(Colombia), se ha empezado un curso de 
Esperanto. 

Los esperantistas de Cucuta se han 
ofrecido para enseñar gratis el Esperanto 
á sus conciudadanos. 

Gaceta Republicana, importante dia-
rio de Bogotá, hace muy buenas referen-
cias del Esperanto. 

En Zagreg (Croacia), ha habido una 
reunión de esperantistas; se cantó, se de-
clamó y se pasó una buena velada, pro• 
vechosa para el Esperanto. 

El periódico .Esperanr;a que publican 
los seminaristas de Funchal (Islas Made-
ras), manifiesta el progreso del Esperan-
to ali/, y es digna también de poseerse, 
por los notables dibujos que contiene, 
hechos á mano y reproducidos por un 
copiador. 

Se han fundado grupos esperantistas 
en Camara de Lobos y Porto de Moniz. 

Según El Paladín, en Méjico se veri-
ficará el primer Congreso Nacional Espe• 
rantista en la segunda semana de Sep-
tiembre próximo. 

Respecto á Teziutlan dice, que es tal 
allí el entusiasmo por el esperanto, que 
en aquella población, que sólo tiene doce 
mil habitantes, se explican cuatro cursos 
de la lengua de Zamenhof, que hasta en 
las calles se habla, y se proyecta hacer un 
curso de comercio en eoperanto. 

Además de nuestro amigo El Paladín, 
los diarios mejicanos El Correo Efpañol 
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parcial, favore rilatas pri Esperanto kaj 
gin propagandas. La u11ua kredas, ke la 
hispa11aj esperantistoj logantaj en Meksi-
kujo, <levas aparteni al la hispanaj espe-
rantistaj societoj, ne forlasante la propa-
gandon en Meksikujo kaj la helpon al la 
meksikaj esperantistaj societoj. 

Esperanta Gazeto, ni3:. tiea kara kole-
go, farigis duonmonata. Gi daurigas var-
me la propagandon kaj sciigas la helpon 
de El Regional, El Porvenir, Mi suegrll 
kaj_Los sucesos el Guadalajara, El Correo 
el Cihuahua'o, El Aspirante kaj El Pais 
el Meksiko, kaj El Heraldo el Matehua-
la'o. 

Ankau gi enpresas, ke kun speciall 
penneso de Lia Mosto Sinjoro Josefo de 
Jesuo Ortiz, cefepiskoko de Guadalajara'o 1 
oni starigis esperantajn kursojn en la 
Normala Katolika Lernejo, por fraülinoj 1 
kaj ~n la Precipa Seminario, 

Ce kelkaj urboj el Norvegujo oni fara, 
kursojn kaj en Kristiania'o ankaií pot 
blinduloj. Novan grupon en Stavanger'o, 

S-ro Dworski el Polujo proponas sta-
rigi kapitalon, por subteni niajn centrajn 
oficejojn kaj propagandon de Esperanto 
en la mondo, per fondo de moneroj k un 
valoro proksimume 25 Sp. kaj ilin dis-
vendi inter la esperantistoj. Tiu ci kaj kia 
ajn permesitan rimedon provizi monob 
por tiaj aferoj sajnas al ni rekomendindaj, 

La grupo el Piotrkow'o pensis eldom 
propran kvaronjaran organon; sed gi dd-
cidis ne tion fari gis tiam, kiam lokaj sit,. 
mideanoj estas abonantoj al la nacia rd-
vuo Po/a Esperantisto. KioIIJ sagaj esto 
niaj Piotrkowaj samideanoj! Car alie, eblt 
estus malaperontaj la nacia kaj la regiona 
gazetoj. 

En Rumanujo multe laboras la espe-
rantistoj por nia kara afero, kaj kvan-
kam la rezultato ne estas tiel granda, kiel 
la laboro, Esperanto tie progresadas. 

En Rusujo Esperanto kreskas, kaj ni 
kredas ke baldaü pli kreskos, car gi estis 
tre bone akceptita kaj multe disvastigas 
inter tieaj universitataj studentoj. 

y El Imparcial tratan favorableme:ite al 
Esperanto y lo propagan. El primenl 
cree que los esperantistas españoles resi-
dentes en Méjico deben pertenecer á las 
sociedades esperantistas españolas, sin 
olvidar la propaganda en Méjico y el 
auxilio á las sociedades mejicanas espes 
rantistas. 

Esperanta Gazeto, nuestro querido 
colega de allí, se ha convertido en quin-
cenal. Continúa con calor la propaganda 
y notifica el auxilio de El Regional, El 
Porvenir, 111i suegra y Los Sucesos de 
Guadalajara, El Correo de Chihuahua, El 
Aspirante y El País de :Méjico, y El He• 
raldo de Matehuala. 

También inserta, que con expreso 
permiso del Ilmo. Sr. D. José de Jesús 
Ortíz, arzobispo de Guadalajara, se han 
establecido cursos de esperanto en lá 
Escuela Normal Católica, para señoritas, 
y en el Seminario Mayor. 

En algunas poblaciones de Noruega 
se hacen cursos y en Cristiania también 
para ciegos. Nuevo grupo en Stavanger. 

El Sr. Dworski de Polonia propone 
crear un capital para sostener nuestros 
centros oficiales y la propaganda del Es-
pcr,mto en el mundo, por la fundación de 
monedas, con valor aproximado de 25 Sp. 
y que se vendan entre los esperantistas, 
Este y cualesquier otro medio lícito dé 
obtener dinero para tales asuntos, nos 
parecen recomendables. 

El grupo de Piotrkow pensó en editar 
nn órgano trimestral propio; pero decidió 
no hacerlo hasta cuando los samideanoli · 
de la localidad se hubieran abonado á hí 
revista nacional Pola Esperantisto. ¡Qu~ 
sensatos son nuestros samideanos de, 
Piotrkow! Por que de otra manera, qui 0 

zás desaparecerían el periódico nacional_ 
y el regional. 

En Rumania trabajan mucho los espe• 
rantistas por nuestro querido asunto, y 
aun cuando el resultado no es tan grande 
como el trabajo, el Esperanto va progre-
sando allí. 

En Rusia el Esperanto crece y cree-
mos que crecerá más, porque ha sido muy 
bien aceptado y se propaga mucho entre 
los estudiantes de aquellas universidades. 
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Laü nia klera kolego Voéo de Kitra-
cistoj, Doktoro Koposov, direktoro de la 
Simbirsk'a malsanulejo, kaj siaj helpantoj, 
uzas esperanton antaü la malsanuloj, kiam 
dum vizitado oni parolas pri iliaj malsa-
noj kaj kuraciloj, tia!, ke la malsanuloj, ne 
komprenante esperanton sin sen tas trank-
vilaj, kio ajn oni diru pri ili. 

Laü sciigoj de nbj tieaj estimataj ko-
legoj Ruslanda Esperantista kaj La Ondo 
Esperantista, la grupoj sin movas kaj la 
rusa gazetaro ilin helpas. 

Svisujo ne dormas. Nia frato Svisa 
Espero sciigas pri novaj kursoj, novaj 
grupoj, kunvenoj, paroladoj, k. t p., ce 
dekses urboj el tiu belega !ando. 

Kelkaj csperantistoj de Kalvarj'o (Ca-
nadá), Usono, fondis, laü nia estimata ko-
lego Rolombia Stelo, esperantistan kolo-
nion, kiu nomigas «Agrikultura Kunhel-
panta Kolonio». 

Multe oni laboras por starigi Esperan-
ton en Sankta Kristoforo (Venezuelujo) 
kaj por publikigi nacian esperantistan 
jurnalon. 
,..,.,. En Altagracia'o jam estas unu grupo 
esperantista. 

Pri Hispanujo ankaü bonajn sciigojn 
n(havas. 

Según nuestro ilustrado colega La 
Voz de los llíédicos, el Doctor Koposov, 

director del hospital de ~imbirsk y sus 
auxiliares, usan el Esperanto delante de 
los enfermos, cuando durante la visita se 
habla de las enfermedades y remedios, 
por que los enfermos, no entendiendo el 
Esperanto estén tranquilos, dígase lo que 
se diga de ellos. 

Según noticias de nuestros estimados 
colegas de allí, Ruslanda Esperantista y 
La Ondo Esperantista, los grupos se 
mueven y la prensa rusa los ayuda. 

Suiza no duerme. Nuestro hermano 
Svisa Rspero, da noticias de nuevos cur-
sos, nuevos grupos, reuniones, discur-
sos, etc., en diez y seis poblaciones de 
aquel hermosísimo país. 

Algunos esperantistas de Calvary (Ca-
nadá), Estados Unidos de América, han 
fundado, según nuestro estimado colega 
Rolombia Stelo, una colonia esperantista 
que se llama «Colonia Cooperativa Agrí-
cola». 

Se trabaja mucho para establecer el 
Esperanto en San Cristóbal (Venezuela) y 
para publicar un periódico nacional espe-
rantista. 

En Altagracia ya hay un grupo espe-
rantista. 

Respecto á España, también tenemos 
buenas noticias. 

, El importante diario español ilustrado 
' A B C, publica ahora artículos de propa-

ganda del Esperanto, subscritos de nues-
tro laborioso samideano, presidente que 
fué de Hispana Societo, Sr. D. Román 
Ayza. La importancia de este hecho es 

La grava hispana ilustrita jurnalo 
A B C enpresas nun propagandajn ar-
tikolojn pri Esperanto, subskribitaj de 
nia agema samidcano, prezidinto de His- , 
pana Societo, sinjoro Román Ayza. La 1 

graveco de tiu fakto estas rimarkinda, 1 

car A B C estas unu el la cefaj ciutagaj 
jurnaloj el Hispanujo kaj gia disvendado 
estas vastega. 

Nia kara amiko la sinjoro Komandan-
to Elizaicin daürigas en sia interesa ga-
zeto llfuseo Exposición la esperantan 
propagandan, jen per bonaj esperante 
artikoloj, jen per sciigoj, kiuj faras espe-
rantemajn al giaj I_egantoj. 

~~~s-ro A. de P. refutas en La Voz de 
Alicante, per logikaj rezonádoj, artikolon, 
kiun publikigis La Correspondencia de 
Alicante kontraü esperanto. Ni ne konas 

digna de nota, pues A B Ces uno de los 
principales diarios de España y su circu-
lación es muy grande. 

Nuestro querido amigo el señor Co-
mandante Elizaicin, continúa en su inte-· 
resante revista Musao Exposición de Ali-
cante, la propaganda del Esperanto, ya 
por buenos artículos en Esperanto, ya 
por noticias, que hacen á sus lectores 
afectos al Esperanto. 

El Sr. A. de P. refuta en La Voz de 
Alicante, con lógicas razones, un artículo 
que publicó La Correspondencia de Ali-
cante contra el esperanto. Nosotros no 
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la atakantan skribajon, sed de la respon-
do ni deduktas, ke, kiu tiun skribis ne 
konas Esperanton sufice por paroli pri gi. 

Barakaldo'a urbestraro decidis sub-
vencii tiean grupon per 120 pesetoj ciu-
jare kaj oni esperas ke oni pliigos la su-
mon laií pliigos la grupánoj. 

La klera profesoro de tiu grupo sin-
j oro Vincento Echarandio, sukcesas per 
multprofitaj instruatoj kaj helpis propa-
gandi esperanton en la regiono per bonaj 
artikoloj en gazeto El Eko de Baraka/do. 

En Barcelono okazis sukcesplene es-
peranta vesperfesto, organizita de la gru-
po «La Kvinpinta Stelo>. 

Post ludado de la milita marso •Es-
peranto», originale verkita de nia amiko 
S-ro Jose Sanchez Roglá, okazis la beleta 
kataluna teatrajo titolata «Per una 
capa», bondirektita de S-ro F. Serrats, 
kiu kun f-ino R. Mestres estis tre aplaií-
ditaj, kiel ankaií S-roj Planas kaj Morell, 
ciuj anoj de la grupo. 

Tuj okazis esperantista koncerto de 
la famkonata barítono S-ro Reig, akom-
panata piane de la rhuzikverkisto sinjoro 
Suñé. Oni kantis «Kanto», «Mi Rakon-
tis» kaj «II Pagliachi» kaj estis varmaj 
aplaiídoj. 

Ankaií estis prezentita la esperanta 
monologo «La Vengemulineto» originale 
verkita de f-ino C. Saltiveri. La aktorineto 
fraiílino M. Roqueta tiel arte gin ludís, ke 
la ceestantaro faris por si koregan ova-
cion. 

La bonhumora noro «La Trumpeto•, 
kantis kelkajn sercajn kantojn, unp el 
ili titolatan «Esperant Sempre» (Ciam 
esperante), kiu aludis bone nian karan 
lingvon, kun tekstoj katalune kaj esperan-
te, kiujn kaiízis grandan entuziasmon en 
la ceestintoj, kaj la sama noro bonege 
interpretis nian himnon, orkestre akom-
panita kun artaj kaj humoraj ludiloj. 

Kiam finigis la kantoj, la organizintoj 
de la festo surmetis en la flagon de la 

conocemos el escrito acometedor, pero 
de la respuesta deducimos que quien lo 
escribió no conoce el Esperanto lo sufi-
ciente para hablar de él. 

El Ayuntamiento de Raracaldo ha 
subvencionado á aquel grupo con 120 pe• 
setas cada año y se espera que aumente 
la suma á medida que aumente el núme-
ro de socios. 

El ilustrado profesor de aquel grupo 
Sr. Vicente Echarandio, logra muchos 
discípulos aprovechados y ha ayudado á 
propagar el Esperanto en la región con 
buenos artículos en el periódico El Eco 
de Haracaldo. · 

En Barcelona ha tenido lugar, con 
gran éxito, una velada esperantista orga-
11izada por el grupo «La Estrella de Cinco 
Puntas•. 

Después de la ejecución de la marcha 
militar « Esperanto», compuesta por nues-
tro amigo D. José Sanchez Roglá, se re-
presentó la bonita obra catalana «Por 
una capa>, bien dirigida por D. F. Se-
rrats, quien con la Srta. R. Mestres fue-
ron muy aplaudidos, como también los 
Sres. Planas y M.orell, todos socios del 
grupo. 

Seguidamente tuvo lugar un concierto 
esperantista por el conocido barítono se-
ñor Rcig, acompañado al piano por el 
compositor Sr. Suñé. Se cantaron «Kan-
to», «Mi Rakonlis» y «11 Pagliachi>, y 
hubo grandes aplausos. 

También fué representado el monó-
logo Esperanto « La Vengemulineto-., 
composición original de la Srta. C. Salti-
vcri La pequeña actriz Srta. M. Roqueta 
con tal arte lo ejecutó, que el auditorio 
la hizo cariñosísima ovación. 

El coro humorístico «La Trompeta», 
cantó graciosas composiciones, una de 
ellas titulada «Esperant Sempre» (Siem-
pre esperando), que alude favorablemen-
te á nuestro querido idioma, con textos 
en catalán y esperanto, que dieron lugar 
á gran entusiasmo entre los asistentes, y 
el mismo coro interpretó nuestro himno 
acompañado con orquesta de artísticos y 
humorísticos instrumentos. 

Cuando se acabaron los cantos, los 
organizadores de _la fiesta colocaron en 
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fioro belan esperantan kravaton, kiel me-
morajo pri la festo. 

Fine, same kiel okazis dum la 5ª Kon-
greso estis dancitaj kelkaj katalunaj dan-
coj, kiel ankai:í «La Rondo». 

Je la 4ª matene, gojaj la eeestantoj, 
eliris el la salonoj de «Societat Claris», 
je kiu honoro oni faris la feston. 

« Centro autonomisto de Komercaj 
Oficistoj kaj de la Industrio» tre propa-
gandas esperanton, kaj en gia gazeto dedi-
cas portio specialan fakon. Je nunaj tagoj 
S-ro Brernon Masgraií faros paroladon 
pri nia kara lingvo en gia logejo, Con-
dal, 35. 

Per nia bona kunulo Semo ni scias, ke 
la Barcelona Federado de Sindikatoj 
«Solidaridad Obrera» fondis grupon no-
matan «Libero», kiu celos precipe la pro-
pagandon kaj disvastigon de Esperanto 
intcr la laboristoj; ke la esperanta grupo 
de «Ateneo Enciclopédico Popular» sta-
rigis esperantistajn vendredojn, je kiuj 
estos paroladoj kaj pridiskutoj esperante, 
kaj, ke oni malfermis novajn kursojn en 
«Centro Autonomista de San Gervasio» 
kaj en la grupo «Kvinpunta Stelo>. 

El la kataluna fako de ni11 kara sam-
patrujano Tutmonda Espero, ni prenas 
kuriozan klarigon, kiun tie publikigos 
S-ro Johano Berenguer pri tio, ke, kiel ok 
gramoj de oro je la proporcio 11/ 12 estas 
la samvaloro de 25 Fr. 26 centimoj kaj 
de IO Spesmiloj, la Spesdeko sarnvalo-
ros 0,2526 frankoj, kaj sekve, rnultipli-
kante Spesoj je 2.526 1 oni ricevas ilian 
samvalorajn frankojn: Ekzemple, 396 Sp. 
X 2.526 = 1 Fr. ooo 29. 

Barcelona'a gazetaro multe kaj bone 
diris pri vesperfesto kiun faris «Espero 
Kataluna> en teatro Fivaller. Oni ludis 
la esperantajn verkojn « Vivu Esperanto> 
«Vengemulineto> kaj «Tie ei oni parolas 
Esperante». La ludintoj fraiílinoj Saltive-
ri, Cases, Anglada, Roqueta kaj Cunill 
kaj sinjoroj Cases, Urbez, Astell kaj 
Bravo, ciuj montris, ke ili estas bonaj 
geesperantistoj kaj bonaj geaktoroj, kaj 

la bandera del coro una bella corbata es-
peranta, como recuerdo de la fiesta. 

Finalmente, como en el 5. ° Congreso, 
se bailaron algunos números catalanes, 
como también «La Rondo». 

A las cuatro de la mañana, alegres los 
concurrentes, salieron de los salones de 
la «Sociedad Claris>, en honor de la cual 
se hizo la fiesta. 

El • Centro autonomista de Depen-
dientes de Comercio y de la Industria» 
hace mucha propaganda del Esperanto, y 
en su revista dedica para ello una sección 
especial. En estos días el Sr. Bremón 
Masgrau dará una conferencia relativa á 
nuestra querida lengua en el local de la 
Sociedad, Condal, 35. 

Por nuestro buen compañero Semo 
sabemos que la Federación Barcelonesa 
de Sindicatos «Solidaridad Obrera» ha 
fundado un grupo llamado «Libero>, que 
tendrá por principal objeto la propaga-
ción y difusión del Esperanto entre los 
trabajadores; que el grupo esperanto del 
«Ateneo Enciclopédico Popular> ha es-
tablecido unos viernes esperantistas en 
los cuales habrá discursos y discusiones 
en esperanto y, que han empezado nue-
vos cursos en el «Centro Autonomista 
de San Gervasio> y en el grupo «K vin-
punta Stelo». 

De la sección catalana de nuestro 
querido compatriota Tutmonda Espero, 
tomamos la curiosa noticia que allí publi-
ca el Sr. Juan Berenguer, referente á que, 
como ocho gramos de oro en la propor-
ción 11/ 12 es el valor de 25 Fr. 26 cénti-
mos y de 10 Spesmiloj, el Spesdeko equi-
valdrá á 0,2526 francos, y por consecuen-
cia, multiplicando Spesoj por 2.526 se 
obtiene su valor en francos. Por ejemplo, 
396 Sp. X 2.526 = r Fr. ooo 29. 

La prensa de Barcelona ha dicho mu-
cho y bueno de la velada que hizo • Es-
pero Kataluna» en el teatro Fivaller. Se 
representaron las obras esperantas « Viva 
el Esperanto>, «La pequeña vengativa» 
y «Aquí se habla en Esperanto>. Los in-
térpretes de la obra, Srtas. Saltiveri, Ca-
ses, Anglada, Roqueta y Cunill, y los se-
ñores Cases, Urbez, Astell y Bravo, todos 
demostraron que son buenos esperantis-
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cstis premiita ilia mala vara laboro por I a 
publiko, kiu gaje disigis post kanti fiorc 
himnon «La Espero•. 

La Voz de Castilla el Burgos, kiu ofte 
kaj bon e sin okupas pri esperantistaj afe-
roj, publikigas la projekton de nova re-
gularo por Hispana Societo por propa-
gando de Esperanto. 

Diario de Burgos ankau bone kaj de-
tale raportas pri programo de Katolika 
Kongreso de esperantistoj. 

s.ro García l\Iartínez, nelacigebla kon-
sulo de Esperanto en Cartagena'o, dauri~. 
gns en tieaj jurnaloj El Porvenir kaj La 
il/ai'íana propagandajn kaj sciigajn arti-
kolojn. Per ili ni plezure scias, ke Societo 
Intelekta Juneco de Cartagena'o petis de 
c;rupo Esperantista, profesoron por ins-
trui esperanton al siaj anoj, kaj, ke grupo 
gentile nomis alían simpatian samideanon, 
al S-ro Andrés Rosigue. 

Tiu agema grupo kunsidis, kun ceesto 
de la plimulto el siaj anoj, la lastan tagon 
de la juspasinta Februaro kaj decidís sta-
rigi tri premiojn je dudek-kvin, dek-kvin 
kaj dek pesetoj, por la tri en ciu kurso 
aprobitaj lernantoj, kiuj plibone scias 
nian karan lingvon. 

La gazeto El Diario de Córdoba, pu~ 
blikigis multajn favorajn artikolojn pri 
fü1peranto. 

La tiea fako de cLa Ruga Kruco» es-
perantemigas kaj multaj krucruganoj 
farigis esperantistoj. 

Nia kara amiko la apostolo de Espe-
ranto en Gerona'o, S-ro Komandanto Ce-
sáreo Huecas, faris en Societo «Fomento» 
el tiu cefurbo, notindan paroladon pri 
esperanto, kiu vekis inter la ceestantoj 
deziron gin lerni. Poste li kaj lía nevino 
fraülino Ventura deklamis la faman poe-
zion de Campoamor ¡Se mi scius skribi! 
esperante tradukita de kapitano Inglada. 
La publiko varme aplaudís. 

«Aplec Esperanta Grupo> el Sabadell 

tas y buenos actores, y fué premiado su 
generoso trabajo por el público que ale-
gre se dispersó después de cantar á coro 
el himno «La Espero». 

La Voz de Castilla de Burgos, que 
con frecuencia y en buen sentido se ocu-
pa de asuntos esperantistas, publica el 
proyecto de un nuevo reglamento para 
la cSociedad Española para la propagan-
da del Esperanto>. 

El Diario de Burgos también satisfac-
toria y detalladamente se refiere al pro-
grama del Congreso Católico de espe-
rantistas. 

El Sr. García l\Iartínez, incansable 
cónsul del Esperanto en Cartagena, con• 
tinúa en los diarios de allí El Porvenir y 
La llfañana, artículos de propaganda y 
noticias, Por ellos sabemos con gusto, 
que la Sociedad Juventud Intelectual de 
Cartagena ha pedido al Grupo Esperan• 
lista un profesor para que enseñe el Es-
peranto á sus socios, y que el grupo ha 
tenido la atención de designar á otro sim• 
pático samideano, á D. Andrés Rosique. 

Aquel activo grupo se reunió, con 
asistencia de la mayor parte de sus so-
cios, el último día del próximo pasado 
Febrero y decidió establecer tres premios 
de veinticinco, quince y diez pesetas, para 
los tres discípulos de entre los aprobados 
en cada curso, que mejor sepan nuestra 
qncrida lcn¡{ua. 

El periódico El Díario de Córdoba, 
ha publicado muchos artículos favorables 
al Esperanto, 

La sección de allí de «La Cruz Roja• 
se aficiona á él y muchos socios de ella 
se hacen esperantistas. 

Nuestro querido amigo el apóstol del 
Esperanto en Gerona, el Sr. Comandante 
D. Cesáreo Huecas, ha dado en la Socie-
dad «Fomento» de aquella capital, una 
notable conferencia de esperanto que 
despertó entre los allí presentes, deseos 
de aprenderlo. Después él y su sobrina 
la Srta. Ventura declamaron la famosa 
poesía de Campoamor ¡Quién supiera es-
cribir!, traducida al Esperanto por el 
capitán Inglada. El público aplaudió calu-
rosamente. 

•Aplec Esperanta Grupo> de Saba, 
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nomis la jenajn smJoroj por gin direkti: 
Vilardell, prez.; Bracons, vic.; Pavia, sek.¡ 
Busqueta, bib.; Molins, Xipell kaj Reig, 
voedonantoj. 

Sinjoro Garzon, nia kara amiko kaj 
<lirektoro de nia simpa tia kunulo la litera-
tura esperanta revuo Gazeto Andaluzia, 
baptis en Sankta Ferdinando (Kadiz'o) 
filon, kiu ricevis la nomojn Francisko de 
Asis, Teodosio, Esperanto. Dio gardu la , 
jusnaskitan novan samideaneton. 

El Noticiero Sevillano, el Sevilja'a 
jurnalo, bone raportas pri ~kurso, kiun 
klarigas S ro Vilar en tiea «Sparema So-
cieto». 

Tarragona Grupo multe laboras por 
disvastigi esperanton en tiu eefurbo kaj · 
gia provinco, kaj celas gin instrui al la 
urbgardistoj. 

En la Pi&j Lernejoj el Tarrasa oni 
faras tri esperantajn kursojn, je kies estas 
profesoroj la skolapiuloj pastroj sinjoroj 
Jaime Muixi, Petro Carbonell kaj Joha-
kino Marti. Ankaü oni fondis grupon je 
pli ol naüdek societanoj sub la nomo 
«Pieco kaj Literoj». La entuziasmo estas 
granda. 

En Tiana (Barcelona provinco) oni 
starigis du grupojn; unu el ili por fraüli-
noj. Iliaj Direktaj komitatoj jen: por tiu 
de fraulinoj Encarnación Grañé, Prez-ino; 
Franjino Abril, Sek-ino¡ Dolora Galbany, 
Kas-ino¡ Kimeta Vila kaj Pakita Petit, 
Voédonantinoj, kaj por tiu de la sinjoroj, 
sinjoroj Vallverdú, Prez.; Reixack, Sek.; 
Petit, Kas.; Cebriá, Barbeta kaj Ribes, 
Vocdonantoj. 

La Utiel'a grupo nomis la jenan Di-
rektan komitaton: Sinjoroj Planells, Prez. 
kaj Konsulo; Carrasco, Vicprez.; Rigol, 
Sek.; Valcarcel, Vicsek.; Kilava, Ka<J.; 
Alonso, Bib.; Lacuesta, Gonzalez, Ponce, 
Marzo, Ballesteros, Nuevalos, Madrid I, 
Gadea, Moya, López, Madrid B. kaj Re-
quena, Voedonantoj. 

Okaze la nomfesto de la belsintena 
Julinjo Lacruz, §iaj lernantinoj kaj §i faris 
gajan esperantan ekskurson en kampa-
ron, pro kiu pligrandigis ilia reciproka 
amemo kaj oni propagandis esperanton. 

dell, ha nombrado á los señores siguien-
tes para dirigirlo: Vilardell, presidente; 
Bracons, vice.; Pavia, sec.; Busqueta, 
bibliotecario; Molins, Xipell y Reig, vo-
cales. 

El Sr, Garzón, nuestro querido amigo 
y director de nuestro simpático compa-
ñero la revista esperanta literaria Gazeto 
Andalrtzia, ha bautizado en San Fernan-
do (Cádiz) á un hijo,. al que se le han im-
puesto los nombres de Francisco de Asís, 
Teodosio, Esperanto. Dios guarde al 
nuevo samideanito recién nacido. 

El Noticiero Sevillano, diario de Se-
villa, hace una buena gacetilla referente al 
curso que explica el Sr. Vilar en aquella 
«Sociedad Económica•. 

El Grupo de Tarragona trabaja mu-
cho por difundir el Esperanto en aquella 
ciudad y su provincia, y se propone en-
señarlo á los municipales. 

En las Escuelas Pías de Tarrasa se 
hacen tres cursos de esperanto, de los 
que son profesores los padres escolapios 
Sres. Jaime Muixi, Pedro Carbonell y Joa-
quín Martí. También se ha fundado un 
grupo de más de noventa socios, que se 
llama «Piedad y Letras>. El entusiasmo 
es grande, 

En Tiana (provincia de Barcelona), se 
han establecido dos grupos; uno de ellos 
para señoritas. He ahí sus Juntas directi-
vas: para el de Srtas. Encarnación Gra-
ñé, Pres.; Francisqueta Abril, Seer,; Do-
lores Galbany, Tes.; Vilá y Pa-
quita Petit, Vocales, y para el de los 
señores, los Sres. Vallverdú, Presidente; 
Reixach, Sec.; Petit, Tes.; Cebriá, Barbe-
ta y Ribes, Vocales. 

El Grupo de Utiel nombró la siguien-
te Junta directiva: Sres. Planells, Pres. 
y Cónsul; Carrasco, Vice.; Rigol, Sec.; 
Valcárcel, Vicesec.; Eslava, Caj .¡ Alonso, 
Bibl.¡ Lacuesta, González, Ponce, l\larzo, 
Ballesteros, Nuevalos, Madrid I, Gadea, 
Moya, López, Madrid B. y Requena, Vo-
cales. 

Con ocasión de la fiesta onomástica 
de la gentil J ulita Lacruz, sus discípulas 
y ella hicieron una alegre excursión al 
campo, por la cual se aumentó su recí-
proco cariño y se propagó el esperanto. 

Javier
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Hispana Societo p. p. Esperanto 
PROTOKOLO 

En la ciudad de Burgos, á 21 de Marzo de 1910, previa convocatoria publicada 
en el núm. 75 del periódico esperantista LA Su No HISPANA y en el núm. 59 del diario 
de esta localidad titulado La Voz de Castilln correspondiente al día 10 del actual, 
reunidos para celebrar Junta general en el domicílio y bajo la presidencia del que lo 
es de_ la Sociedad, D. Manuel Esteban, los scilores socios que han tenido por conve-
niente asistir, bien personalmente ó por representación, hasta el número de 257, 
dióse lectura por el Secretario que suscribe del acta de la Junta anterior celebr,e.da ef 
13 de Junio último, que fué aprobada. 

Acto seguido fué puesto de manifiesto con sus comprobantes el estado de ingre-
sos y pagos hasta el día de hoy, en que resulta una existencia en Caja de 176'34 pe-
setas, cuyas cuentas fueron igualmente aprobadas. 

A continuación informóse á la Junta general de que, durante el último período y 
á propuesta de los respectivos grupos, habí.111 sido nombrados por esta Sociedad 
Consules de Esperanto los senores D. G,itnicl Alomar, para Palma de Mallorca; don 
fcderiw García Díaz, para l\Iedina del Campo, y D. José García Martínez, para Car-
tagena. 

Asimismo y en atención á los méritos contraídos por los interesados, han sido 
nombrados socios propagandistas los siguientes: Srta. Gregoria Pérez López, de Te-
ruel; D. José Perogordo, de Madrid; D. Paul Linarés, de Córdoba; D. Cesáreo Hue-
cas, de Gerona; D. Vicente Alonso y D. Pedro Rcvilla, de Burgos; D. Casio Pobal, de 
Sos; D. Luis Gómez Izquierdo y D. Julio Bekn~uer Nuez, de Teruel. 

Abierta discusión sobre los demás asuntos puestos á la orden del día, fueron to-
madas en consideración las estimables observaciones hechas por diferentes señores 
socios, singularmente las manifestadas por , , rito por 1 ). Fernando Soler, de Engue-
ra; D. Rodrigo Varo, de Anglés; D. Julio JI, lc-11i,.:11er, de Tcrucl, y ll. (ialHiel Castellá, 
de Igualada, secretario este último del nuevo ~rnpo /((ltoltki lde(l/o Igualmente fué 
tomado en consideración, aceptando las m11diticaciones que en el mismo se indican,· 
un voto particular formulado acerca del p1,, ·, ccto de Reglamento que se discute, por 
el Secretario que suscribe, en su propio 110111l>rc y en el de más de sesenta socios de 
illadrid, Gerona, Vitigudino y otras poblaciones. 

En consecuencia la Junta general resuelve lo que sigue: 
I. 0 Se acuerda la publicación del Anuarit> de la Sociedad, encomendando á la 

nueva Junta directiva el estudio de este asunt,1, para que, en el presenle año y lo 
antes posible, se publique. 

2. 0 Se aprueba el proyecto de Reglamcnto inserto en el núm. 75 de LA SuNo 
H1sPANA, pero con las modificaciones siguiente~: 

El art. 1.0 se redactará de este modo: «La Sociedad Española para la propaganda 
,fe! Esperanto, fundada en Murcia el I .0 de Febrero de 1903, tiene por ohjeto la pro-
pagación en España del idioma internacional auxiliar Esperanto por los medios lega-
les que crea más eficaces,. 

En el art. 3. 0 deberá agregarse el siguiente párrafo: «Este cometido se halla con-
fiado actualmente á la revista mensual LA SuNo H1sPANA, que viene publicándose en 
la ciudad de Valencia,. 

La definición que el art. 5.0 hace de los socios propagandistas, deberá decir: «Son 
.<ocios propagandistas los de número que, habiéndose distinguido por sus trabajos en 
la enseñanza de la lengua .. , (lo demás igual hasta las palabras «Junta directiva>). 
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El segundo párrafo del apartado relativo á los socios bienhechores ó protectores, 
dirá: «Los socios bienhechores serán declarados socios perpetuos de nuestra Sociedad, 
quedando exentos de la obligación del pago de la cuota anual, y tendrán derecho á 
una matrícula gratuita, en provecho propio ó de tercera persona por ellos designada, 
cuando el Comité permanente establezca cursos de Esperanto por correspondencia». 

Queda suprimido el apartado inmediato subsiguiente, que empieza con las pala-
bras «Los socios que posean» y termina «la cuota anuab. 

El apartado 5.0 del art. 12 se redactará de este modo: «Tres socios propagan-
distas, designados libremente por el mismo Comité y elegidos entre los que más se 
hayan distinguido en la prensa ó en la enseñanza por sus trabajos de propaganda del 
idioma». 

Por último se procedió á elegir Junta directiva para el bienio 1910-1911, en los 
términos que previene el art. Io del nuevo Reglamento aprobado, siendo proclama-
dos por unanimidad: 

Presidente, D. Manuel Esteban, y Vicepresidente, D. Rafael Mejorada, de Burgos. 
Vocales, D. José Ramón Ortíz, de Alicante; D. Juan Bausells, de Barcelona; D. Vi-
cente Alonso, D. Carlos Duquesnay y D. Rogelio Pérez, de Burgos; D. Andrés Rosi-
que, de Cartagena; D. Cesáreo Huecas, de Gerona; D. José Perogordo, de Madrid y 
D. Julio Belenguer, de Teruel. 

Y no habiendo otros asuntos de que tratar se levantó la sesión, de que yo el Se-
cretario certifico, IGNACIO CAsAs. -V. 0 B. 0 El Presidente, MANUEL ESTEBAN . 

. __ s_A_K_F A_K_o __ ----íííííí~--~ --• 
Sub la redakcio de Novejarque (Angelo) 

Aligintoj al la «Sakluda Esperanta Tu/monda Asocio> (S. E. T. A.) 
(gis la r5ª de Mario r9ro) 

S-ro. John Ellis, 159, North str, Keighlep.-Anglujo. 
> Jozefo Paluzie Lucena, Diputación, 337, Barcelona.-Hispanujo. 

D-ro. E. Puig y Puig, Fortuny, 14, r. 0
, 2.ª, Barcelona.-Hispanujo. 

S-ro. Angelo Novejarque, Tejedores, 34, 2.°, 4.ª, Valencia.-Hispanujo. 
» Francisco Novejarque, Tejedores, 341 2.º, 4.a, Valencia.-'--Hispanujo. 
> Alfredo Picoret, Laforja, 1841 Barcelo1ta.-Hispanujo. 
» George Melo, 32, ruede Montmorency, Parizo.-Francujo. 
> J. Fr. l\faetz, 45, rue du General Friant, Amiens (Somme).-Francujo. 
» Julien Heria, rue Rogier, 32, Verviers,-Belgujo. 

D-ro. N. P. Nielsen, Holstebro.-Danujo. 
S-ro. W. H. Hirst, Thornton Lodge, Huddersfield.-Anglujo(deziras esti komitatano). 

» Révész Jeno, Domb. u. 2, Debreczen.-fiungarujo. 
>i Erwin Heyweiller, Blutheustr, 15 1 , München, 31 (Baviera).-Germanujo. 
> S. Frantz, 21 1 alain Chantier, Parizo.-Francujo. 
» John H. Horsley, Woodhall Road, Jhorubury, Bradford.-Anglujo (deziras esti 

komitatano). 
> Arthur J. Pearson, 68, Hartington Terrace, Lidget Green, Bradford.-Anglujo. 
> George Gambles, 63, Sticker Lane-Laisterdyke, Brad/ord.-Anglujo. 
» Edouard Cavrel, 15, rue de Campulley, Rouen (Seine-Inferieure).-Francujo. 
)) Emilio Baez, 13, ruede Montenegro, Brztxelles.-Belgujo. 
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S-ro. Leoncio Trullá, Ronda de San Antonio, 78, 1.º, 1. 1!., Barcelona.-Hispanujo. 

> Domingo Sala, Balmes, go, bajo, Barcelona.-Hispanujo. 
> Josef Orlt, I Ovocny trh, 7, Praha ( Austrujo).-Bohemujo. 
,. E. Billiard, rue Touwille, St. Aubin-Ebeuf (Seine-Inferieure) Rouen.-Francujo. 

KORESPONDEJO 
S-ro. A. P.--Barcelono.-Giatempe ni publikigos slosilojn por sakludo. La posa 

~nktabuleto de S-ro. H. Horsley estas tre sprita kaj taüga. Mi notas vian proponon 
por la estonta komitato. 

S-ro. G. 111.-Parizo.-Mi jugas tre utila via11 intencon pri fondo de Pariza Grupo 
de esp-sakludantoj, kies membroj povus ali~i al S. E. T. A. Organizu tian Grupon! 

S-ro. S. F.-Parizo.-Ne, ankoraü ne ekzistas sakgazeto esperante redaktita. Tio 
estas unu el la projektoj de nia entrepreno. 

N. 

NOTINDAJO 
La famkonata sakprobl~misto el Barcelon" sinjoro Valentin Marin, petita de ni, 

ha vis la bonvolecon verki Sakproblemon por nia_Fako. La problema estas kiel lia ... 
ka¡ li gin dedicas al la sakanoj de la projektata S. E. T. A. 

Ankaü sinjoro Jozefo Paluzie el la sam~ ;.. · ,1rbo, autora de Sesdek Sakproblemoj, 
intcnce kaj samcele verkis alian bonegan S,dj" oblemon. 

La du problemoj aperos en venontaj numnoj • ...... ... 1/--,~~~ 
Bibliocratio 

Nadina Kolovrat. Teorio pri evolucio de l.·ono. Paris. «Le Monde Espérantiste>, 
3, r{!e Sophie-Germain. Prezo: fr. 0'50. 

(~i estas ekstreme interesa studo, kiun la lcrta autorino S-rino Kolovrat verkis 
en bonega esperanta stilo, kaj kiu havas la.jenajn partojn: «Sociala rolo de relígio kaj 
de p\astikaj artoj.-Sociala rolo de scienco.- SDciala rolo de i11dustrio>. 

I ekstaro de bonkonataj britaj kantoj, i ,1pilita de Ad. ~ejer ( Schajer ), sub la 
direkto de la Kantlibro komitato ( dua eldo110 1• Prezo: 12 sd. Ce la British Esperanto 
Association, 133-136 1 High Holborn. Londono (W. C.) 

Tiu ci bele eldonita verko enhavas tradukon de_ la plej famkonataj britaj kantoj. 
I ,a traduko farita de la lertega esperantistino. Ad. Sefer, estas tre bona kaj harmonia. 
I ,a unua eldono rapide elvendigis, car la verkon oni acetas milope en Britujo. Ni es• 
peras ke niaj legantoj rapidos gin aeeti, se ili volas gui la harmonion kaj farmojn de 
tiuj belegaj britaj kantoj. 

lnternacia instituto de Esperanto. Bro~ureto kelkpaga, en kiu oni klarigas la celon 
de la Internacia Instituto oficiale aprobita de la IVª Universala Kongreso de Esperanto 
(kreo de normalaj lernejoj kaj internaciaj diplomoj), kaj oni donas instrukciojn por 
fari la eksamenojn kaj ricevi la diplomojn (atesto pri studado, atesto pri kapableco, 
profesora diplomo) ciujn informojn oni petu laü la adreso: Bd. Pont d' Arve, 19. Ge-
néve (Svislando ). 
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ANONCOJ 
ESPERANTO EN USONO.-La progreso de Esperanto en Usono, ne baltas, gi 

iras rekte antaüen. La sekretario de la Esperanta Asocio de Nord-Ameriko translok-
igis de Cikago al Vasingtono, la kapitola urho de Usono. 

En Vasingtono, kie la sekretario nun restas, esperanto progresas tre facile, la 
tuta urbo oni esperas farigos esperantistoj; tío oni esperas, sed la vera., nombro, 
estas 3 .ooo, kiuj ili esperas havi esperantigitaj por la Sesa, por kio, ili, nun preparas. 

Estas ses esperantaj jurnaloj en Usono, sed du ne a peris en Decembro. S-ro Elner 
Nicholas, esperantisto, verkas éiu monate artikolojn pri Esperanto por diversaj 
jurnaloj en Usono. Multaj Jurnaloj nun enhavas traktojn pri Esperanto kelkfoje. 
Elmer, JJ1iclzolas, fl1iller, l'dissouri. (1) 

S-ro Gregario Garcia, San Vicente, 6, Valencia (Hispanujo), akceptas sangon de 
postmarkojn per postmarkoj aü lauvole;mi ankaü sendos postkartojn perpostmarkojn. 

Mi éiam respondas akurate kaj sendos per sama valorool sendo kiun mi ricevos (2). 

S-ro Franz Linke, Chemnitz (Germa-
nujo ), Zwkkaüerstrasse, 95, dezíras ko 
respondadi letere aü per ilustritaj post-
kartoj. Markon sur bildo (I). 

Sabadel I' o (Hispanujo) F-ino H. fli-
guerola-Monserrat 20. Deziras intersan-
gi l. P. kaj L. kun éiuj geeksterlandanoj, 
esperante; si éiam tuj respondas. (9) 

Sin/oro Pastro, Innokentio Serisev, Azia Rusujo, Siberio, urbo éita, oblast Regio-
no Zabajkalskaja deziras korespondadi per postkartoj kaj vidajkartoj. 

SE DESEA CORRESPONDENCIA EN POSTALES ILUSTRADAS 
W. Hahn, (Senador).-GOTHA, Alemania. 

Sinjoro Gabriel Alomar. Va!lori, 14. Palma pe Mallorca, Islas Baleares (España), 
deziras intersangi postmarkojr¡ kaj postkartojn. Ciam respondas. 

11/oderna lernejo por modernaj lingvoj, Frankfurt a M. Góthestr, ro, II, havante 
20 gelernantojn por Esperanto (I Japanon, 3 Rusojn, Anglon, Hungaron, Ita!on kaj 
Holañdon) kolektas la adresojn de la komercistoj, korespondante en Esperanto, por 
kolllposti adresaron. 

Gi ricevas plezurege trapasantajn gesamideanojn, metante al ilia dispono 300 es-
perantistajn librojn kaj pli o! 50 gazetoj. (3) 

Gesinjoroj Eiifrosino kay D-ro G. Robin ha vas la honoron sciigi vin pri la bapto-
ccremonio de sia baptofilu Gabrielo-Esperanto, filo de Gesinjoroj ¡)filuta Simion, kiu 
okazis Dimanéon la 31-an de Januaro (13 Febr.) 1910 je la 5-a hora posttagmeze, en 
Ja logejo de la gebaptopatroj Str. Gindaci, 81 Bukuresto. 

Sinjoro Elemer Bazar, Ingeniero, Vacz (Hungarujo), diras, ke li deziras kores-
pondadi per ilustritaj postkartoj k11n gesamideanoj esperantistaj de belega Hispanujo. 

------------------------------------
Tipografía Moderna, á cargo de Miguel Gimeno, Avcllana3 1 u.-Va\enda. 
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SLINO HISPANA 
Direktoro-Rd mi n istranto * Dlrector-fldministrador 

augusto Jlmenez Lolra 
PINTOR LÓPEZ, a=VAuE~CIA 

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

E~HA YO: En Vintro.-Sakfako.-Kroniko.-Anoncoj. 

CECILIA MARIN 
Teziutlán 

EN VINTRO 
-Post unu l' alia 

Ve! kiel nun falas negero 
Kovrante la kampojn 

Semante l' abundon en tero. 

- ílonven' al la nego 
Kiu bclc ricigas popolonl 

Bon ven' al la vintro 
Nun sían farante la rolonl 

-Sub nego, dormanta, 
Pli fresa eliros la greno. 

Sub densa malgojo 
L' anim' iomete cagrena. 

-Pli pura vekigos, 
Rapide traflugos cielon, 

Plej carme purigos, 
De nokto superos brilstelon. 

(Estados Unidos de Méjico). Olot (Gerona). S. PUBILL, SKOLAPIULO, 

* * * 
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SAKFAKO 
Sub la redakcio de Novejarque (Angelo) 

Kotsistem.o por niaj saRaj esprlmoj Notación para nuestras 
expresiones ae Bie«rez 

U nu el la taskoj por la es tonta U na de las tare as de la futura 
S. E. T., A. estas la redaktado de plena S. E. T. A. es la redacción de un com-
oficiala Sakvortaro; sed gis tiam ni uzos pleto Vocabulario de Ajedrez oficial, pero 
provizore la sekvantan. Cetere, car nia . hasta entonces, usaremos provisional-
laboro celas nur la faciligo pri internacia mente el siguiente. Por lo demás, como 
kompreno en tiu afero, ni kore kaj danke nuestro trabajo solo tiene por objeto 
akceptos eiujn sagajn rimarkojn al ni facilitar la comprensión internacional en 
faritaj de niaj karegaj samcelanoj. este asunto, cordial y agradecidamente 

aceptaremos todas las advertencias razo-
nadas que se nos hagan por nuestros 
queridos compañeros. 

Jen la vortareto, signoj kaj mallong-
igoj: 

He aquí el vocabulario, signos y abre-
viaturas: 

SAKTABCLO 
Simbola Notsistemo. 

NIGRO 
o DT DC DK RK Ré; RT .... au au au au au au a· bl) z POR BLANX.O TD CD KD D R KR CR TR POR NIGRO :;o 

(D :;,;-

1 - Q'Q> o ... 8ª Vico. lª Vico . ~:1 o -·-···. o. ('P:;,:: 

··º 7' . - • i 
, . < o . e:.,3 

~""'" ~-?W. ~-. e 'O _ ... 
C/l i:: 6' » 3' . :;o~ 2 e¡) ••• ,:$].. •1 Í)>C'D 

'.:;--' 2: 
s' . • 4' . P> (D ..... 

1 

¡:,~ 
<::j o 
¡::,~ 4' . s· . ("),::, 
<~; •••••••• n, -· <: 'O 
<:i- "" o ¡._ ¡:e¡ 3ª . 6' -< . o P> 

-~CU ~--·····¡ :;o "' llt- ... ('P o. cu o 2• > 7' . Q'Q> -· o. ......... ~-
1.o 1• . 8' . n, 

..9 .,., o. 
8 DT DC DK RC :"" 
el) D l{ RK RT 
t'l au au aí:í aí:í aíí aíí !"'" 
ixl TD CD KD KR CR TR "? 

BLANKO 
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NOMO DE LA SAKTABULAJ CELOJ LAU SIMBOLA NOTSISTEMO 
POR LA. BLANKO 

NICRO 

1
1 SDT .,,e , DK rn , • 1, RK rnt ORT 

1 7 DT 7 DC 7 DK 7 D 7 R 7 RK 7 RC 7 RT 
1 ¡------ - ---------

1

, 6 DT 6 DC 6 DK 6 l> 6 R 6 RK ó RC 6 RT I 

-- -- -- -- -- -- -- --1 

· 5 DT s DC 5 DK S ll S R S RK 5 RC 5 RT: 

3 DT 3 DC 3 DK 3 11 3 R 3 RK 3 R(: 3 RT 

1 

1
2 DT a Dé a DK a ll a R 2 RK 2 R(: • R T 1. 

-- -- -- -- -- -- -- --, 
I DT I DC I DK I II I R I RK I RC I RT 1 

1 

BLANKO 

POR LA NIGRO 

NIGRO 

4DT 4DC 4DK 4 RK 4 RC 4RT: 
i 

!_s_D __ T- _s_D_é __ s_D_K_ 5 RK 1 5 Ré 5 RT: 

1 1 ,--------

1
1::: ::: ::: :: :: ::: ::: ::;I 
8 DT 8 DC 8 DK 8 D 8 R 8 RK 8 RC 8 RT 

BLANKO 
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Algebra Notsistemo. 
a b e d e f g h 

8 aB b8 ca dB ea f8 ga h8! / ¡x x¡ ¡x x¡ x x¡ ¡x x 
X X X X X X X X, 

7 ¡x X 1 1 X X¡ 1 X X 1 1 X X 1 . a7 b7 c7, d7 e7 f7 g7 h7 ¡ 
X X X X X X X X i 

6 ¡x x\ ¡x x) ¡x x¡ ¡x x· a6 b6 c6 dr, e6 f6 g6 h6¡ 
X X X X X X X X1 

s x x\ ¡x x\ \x x\ \x x\ 1 as bs es ds ~$ f~ gs bs 
.X X X X X X X X j 

4 

3 

\ (x xl (x x¡ (>< x\ \x x 24 b4 e• d4 e4 f4 g4 h4I 
X X X X X X X /4 

x x¡ ¡x x¡ ¡x x¡ ¡x x¡ 1 ¡,,3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3 
,X X X X X X X X 

2 

I 

1 ¡x x¡ ¡x x 1 ¡x x¡ ¡x x 1 a• h• co da e2 fa g• h, ( 
1 X X X X X X X X 
x x¡ ix x¡ ¡x x¡ )x x¡ illl b• e, d1 e1 f1 g1 h, 1 
X X X X . X X1 X X i 

a b e d e g h 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

\::::º , Turo 

.s. l' Ccvalo 

(R). 

(D). 

(T) . 

(C). 

(K). 

(P) (*). 

1 * Rey tR). 

\

~Dama (ó Reina) (D). 

1 Torre (T). 

Ü Kuriero 

\ 8 Peono 

X 
t 

Iras ,1I ... (almovo de peco). 
l{aptas: 
Sako (SJ. , 
l,?uobla ~ako (S-S). 
Smato (Sm) (*"'). 

(*) Pri tiu peco,jen tio, kion diras S-ro Jozefo Paluzie 
en sia verko .-Sesdek Sakproblemoj•: •La aUtoro ne 
akceptas la vortoa S"l,iato proponhan de ahaj\ Cat 
k1om tio, ke g¡ havas Sajnon de participo, g¡ jam t;)i:í.gas 
por esprimi l1omon míJitantan. La vorto Peono tre inter-
nacia, pova~ esti utihga ta en aliaj tabulaiudoj kiel dam-
ludo. sieiludo, k. t. p. Kial ne krei apartan vorton por 
signiñ objekton tid kara.kterJzan en 11uj ludoj, kiel la 
Peono?, 

(••) «Se oni rifuzas la vortom mattJ, mati 1 éar la 
unua ~stas uzita, pot tradu'k.i ~a vortoJn mntte {fr.). ,nat 

J l ~f Caballo (C). 
Alfil (A). 

Peon (P) (*). 

X 
t 

Juega á ... (movimiento de pieza). 
Captura ó toma (pieza). 
Jaque (j). 
Jaque doble (j-j). 
Mate. (¡n.) (**). 

(*) Acerca de esta pieza, he ,aquí lo que .dice el se-
ñor Paluzie en EiU obra «Sesdek SakproblemoJ> (Sesenta 
Ptob\cmu. de A)ed1e1.): «El autot no ac~pta \avo~ Sol-
dato propuesta de otros, porque aparte de que tiene apa-
riencia de participio, ésta ya sirve para expresar hom• 
breque milita. La voz Pe<Jno muy internacional, puede-
aer utilizada e11 otros juegos de tablero, CQmO las damas, 
el asalwt t:tc. ~Por qué oo crear una voz especial para 
expresar un objeto tan característico en esos juegos, 
como el Peón?> 

(**) cSi se rechazan las vocea mato, maii, porqu~ La 
prim~ra e11tá usada para traducir Jaa voces Plttitte (ír,). 
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La plej bona almovo. La mejor jugada. 
Dube bona almovo au malbona. Jugada dudosa ó mala. 

,._, Alia ajn almovo. ..., Otra jugada cualquiera. 
0-0 Regsalto (de RT). 0-0 Enroque (con TR). 

0-0-0 • > (de DT). 0-0-0 » (con TO). 
-- Celo (nigra au blanka, lau ko- - Casilla (negra ó blanca, según el 

loro). 8. color). 
B Blanko. B Blancas. 
N Nigro N Negras. 

Slosilo.-(Hispane. Primera jugada ó clave (de la solución de un problema).-lta-
/e. Prima mossa, chiave di matto.-France. Premier coup.-Angle. First 
move, key-move.-Germane. Anfangszug, Einleitungszug). 

Regsalto.-(0 O) de RT. (0-0 O) de DT.-(H. Enroque.-]. Arrocamento.-F. Ro-
que.-A. Casling.--G. Rochade). 

Varianto.-(H Variante.-1. Variante.-F. Variante.-A. Variation.-G. Variante). 
Minaco -(H. Amenaza.-/. Minaccia.-f,~ l\lenace.-A. Threat.-G. Drohung). 
Almovo.-(H. Jugada.-1. Mossa, tratto.-F. Coup.-A. Move.-G. Zug). 
Promocio.-(H. Promoción ó coronación de un Peón al llegar á la última fila.-

]. Promozione ó trasformazione di un Pedone giunto alla ottava casa.-
fa. Trasformation d'un Pion arrivé á la huitiéme case.-A. Promotion, or 
queening á Pawn.-G. Umwandlung eines Bauern). 

Dualo.-(H. Dual.-] Doppia continua1.ione, doppia mossa.-F. Double coup.-
- A. Dual.-G. Doppelzug). 
Smatigi.-(H. Hacerse dar mate.-1. Farsi dar matto.-F Se faire donner le mat.-

A. To self-mate. -G. Sich selbst matsetzen). 
, Sakludo, Sakfako, Sakproblemisto, Sakludo (juego d,e ajedrez), Sakfako 

Sakmajstro, k. a. estas kompreneblaj. (sección de ajedrez), Sakproblemisto ( com-
positor de problemas de ajedrez), Sak -
majstro (maestro de ajedrez) y otras son 

Kaj aliajn vortojn, kiujn ni aldonos 
laübezone. 

RIMARKO. Kompreneble, la plej mul-
tan el la cititaj vortaj tradukoj kaj klari-
goj ne bezonas h esperantistaj sakludan-
toj, sed ni notis ilin, car nia intenco, mal-
ferminte ci tiun fakon, estas sakludistigi 
kelkajn nesakludemajn esperantistojn kaj 
esperantistigi kelkajn neesperantemajn 
§akl!,ldistojn. 

Cu ni traías tiun celan .. ? 
ÜPINIOJ. Ni petas de la §akamantoj 

opinion pri la jenaj punktoj: 

(angl.), Matte (germ.), k. t •. p., la ,aiítoro proponas an-
tai:ímeti la literon .S, tiel: Smato, Smati, kiuj estas mal-
longigoj de .fakmato, Íakniati. Neniel li povas akcepti 
la vorton mortlgi anstataií matt" protio, ke la unua el-
vokas ideojn funebrajn, kies enmiksig'o, dum la animo 
guas la ludan plezuron, Sajnas iom malsaga kaj negusta•. 

Tion diras S ro Paluzie en sia nomita verko, 
Tial ke ni konsentas pri la vorto S"mato, ni uzos ,i-in 

de nun, 

comprensibles. 
Y otras voces que "añadiremos según 

la necesidad. 
NOTA. Naturalmente, la mayoría de 

las traducciones de voces citadas y expli-
caciones, no las necesitan los ajedrecistas 
esperantistas, pero las anotamos, porque 
nuestra intención al abrir esta sección es 
hacer ajedrecistas algunos esperantistas y 
esperantizar algunos ajedrecistas. 

¿Conseguiremos este fin? 
OPINIONES. Rogamos de amantes del 

ajedrez opinión acerca de los siguientes 
puntos: 

mat (ingl,), Jl;fatte (~lem.), etc., el autor~propone antepo--
ner la let~a S, así; $_,mato, s",,rati, las cuales son abrevia-
turas de Sakmato! Sakmati. De ningún modo puede acep-
tar la voz mortigí en vez de mati, porque la primera evo-
ca ideas ftlnebtes, cuya intrusión, mientras el alma goza 
el placer dd juego, parece algo imprudente é injusta». 

E8tO dice el Sr. Paluzie en su nombrada obra. 
,.. Puesto que nosotros asentimos acerca de la voz 

Smato, la usaremos desde ahora. 
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I. Kia notsistemo estas preferinda, la 
Algebr(] aií la Simbo/a~ 

2. Cu la signoj notitaj estas sufice 
gustaj por esprimi gian sencon, aií ekzis-
las aliaj internacie pli taiígaj? 

3. Cu la sakvortareto estas klare in-
ternacie komprenebla? 

I. ¿Qué notación es preferible, la Al-
gébrz"ca ó la Simbólica ó descriptivar 

2. ¿Los signos anotados son bastante 
justos para expresar su sentido, ó exis-
ten otros que aprovechen más internacio-
nalmente? 

3. ¿El pequeño vocabulario de aje-
drez es comprensible con claridad inter-
nacional? 

Bonvolu sendi al ni la respondojn postkarte. Ni danke ricevos kaj kolektos ilio 
por jugi; sed ni nur atentos pri la sagaj opinioj. 

Pliaj aligintoj al la Sakluda Esperanta Tutmonda Asocio (S. E. T. A.) 

(Gis la 15ª de Aprilo 1910) 

S-ro J. B. Mello Souza, Ruada Quitanda, 48, 2. 0 andar.-Rio de Janeiro (Brazilujo). 
» Conto Fernandez, Rua Rozo, 41.-Rio de Janeiro (Brazilujo). 
> Hernani Mendes.-Rio de Janeiro (Brazilujo ). 
» Julio Cezar Mello Souza.-Rio de Janeiro (Brazilujo). 
» G. Corssen, Coblenzerstrat, 5.-Bremen (Germanujo). 
, Vicente Marzal Mustieles, Ribalta, 6.-Valencia (flispanujo). 

Kroniko 
Kun granda bedaiíro kaj esprimante 

al iliaj familioj nian kondolencon, ni scii-
gas pri la morto de sinjoroj: 

t Profesora I. Hermano Baas, famko-
nata verkisto de la Medicina historio, kle-
ra kunlaboranto de bonega gazeto Voco 
de kuracistoj, en Worms (Germanujo). 

t W. B. Treadwell, advokato, fervo-
ra samideano en San Francisko (Usono). 

t M. Burney, delegito de U. E. A. en 
Melbourne (Aiístralio). 

Kun kora cirkaiípreno, kiu honoras 
nin, de sinjoro Codorniu, ni ricevis luk-
san brosuron, kiun li sendas al ni kaj en-
tenas la belegan paroladon, kiun Ji diris 
en la Zaragoza'a Kongreso antaií la •His-
pana Asocio por Progresado de la Scien-
coj >. Lia temo estis: «Graveco de la al-

Crónica 
Con gran sentimiento y expresando á 

sus familias nuestro pésame, damos noti-
cia del fallecimiento de los señores: 

t Profesor I. Hermann Baas, famoso 
escritor de medicina histórica, é ilustrado 
colaborador de la magnífica revista Voz 
de los médicos, en Worms (Alemania). . t W. B. Treadwell, abogado, fervo-
roso samideano en San Francisco (Esta-
dos Unidos de América). t M. Burney, delegado de. U. E. A. 
en Melbourne (Australia). 

Con cariñoso abrazo, que nos honra, 
del Sr. Codorniu, hemos recibido un lu-
joso folleto que nos ha enviado y contie-
ne el hermoso discurso que pronunció en 
el Congreso de Barcelona ante la «Aso-
ciación Española para el Progreso de las 
Ciencias». Su tema fué: «Importancia de· 
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preno de helpa internada lingvo por la 
sciencia progreso» kaj Ji pruvis, ke por-
tiu celo la tauga lingvo estas la nía ka-
rega. 

Ankau ni ricevis de S-ro Ignacio Ca-
sas portreton de lia kvinjara fileto Ferdi-
nando, vestante kostumon, kiun tiu bele-
ta infano surportis ce lasta karnavalo por 
prezenti alegorie esperanton. Lia tuta 
vesto, ec la capelo, estas farita el silka 
stofo (atlaso) kiel jene: panlaloneto, ve~-
to, gantoj kaj kravato blankaj, kaj capelo, 
frako kaj strumpoj verdkoloraj. La suoj 
agrafitaj per snuretoj ankau silkaj kaj 
verdkoloraj. La capelo alta forma estas 
cirkauita de blanka rubando kun verdaj 
steloj pentritaj; la kravato estas ornamita 
per pingla verdsteleto preskaií nevidebla, 
kaj sur la fiako montrigas, kvazau orde-
no, verdavelura stelo sur blanka karnpo. 
Li kunportis flagon, same sil kan enhavan-
tan la jenan surskribajon pentritan per 
oraj literoj: « Esperanto, Lingvo Inter-
nacia>. 

Jen du niaj amikoj tiel amantaj de es-
peranto, ke ili ne preterlasas okazon gin 
propagandi; ambau estas okupegataj sin-
joroj, kiuj ripozas kaj sin amuzas iel ba-
talante por triumfigi nian sanktan celon. 

Sub la titolo «Tutmonda Amikaro de 
Publikoficistoj> (T. A. P.), estas fondita 
societo, kies celo estas: 

Disvastigi la uzadon de la Zamenhofa 
lingvo ínter la publikoficistoj. 

Krei per tiu lingvo rilatojn inter ili, 
kies nomaro estos ciujare eldonata. 

Eldoni artikolojn, sciigojn, k. t. p., 
pri la T. A. P. 

Verki priadministracian vortareton. 

Jarkotizo 396 Spesoj. 
Por pli detalaj informoj, S-roj Balles. 

teros, Vitigudino (Salamanca); J. llausells, 
Montseny, 67, Barcelona; T. Belenguer, 
San Esteban, 5, Teruel, kaj M. Doue, 
provizora sekretario, 5, St. Sivel, París. 

Nova gazeto trimonata, organo de la 
Internada propagandejo esperantista, jus 

la adopción de un idioma auxiliar ínter- ; 
nacional para el progreso científico>, y 
probó que para ern la lengua á propósito, 
es la nuestra queridísima. 

También hemos recibido de D. Igna- · 
cio Casas, un retrato de stt hijito de cin- • 
co años Fernando, vistiendo el traje que , 
aquel bonito niño llevó el último carna- • 
val para representar alegóricamente el 
esperanto. Todo el vestido, incluso el 
sombrero, era de raso de seda, así: cal-
zas, chaleco, guantes y corbata blancos. y 
sombrero, frac y medias verdes. Los za-
patos abrochados con cintas también de 
seda verde. El sombrero, de copa, con 
una cinta blanca con estrellas verdes pin-
tadas, la corbata adornada por un alfiler ' 
con una estrella verde casi invisible y os-
tentaba en el frac, á guisa de condecora-
ción, una estrella verde de terciopelo so-
bre fondo blanco. Llevaba una bandera 
también de seda, que contenía la siguien-
te inscripción con letras de oro: «Espe-
ranto, Lengua Internacional>. 

He ahí dos amigos nuestros tan aman-
tes del esperanto, que no pierden ocasión 
de propagarlo; ambos son señores ocupa-
dísimos, que descansan y se divierten Ju-, 
chando de alguna manera por el triunfo 
de nuestro santo fin. 

Con el título «Tutmonda Amikaro de 
Publikoficistoj> (T. A. P.), se ha fundado 
una sociedad que se propone: 

Difundir el uso del idioma de Zame-
nhof entre los empleados de oficinas pú-, 
blicas. 

Crear por dicho idioma relaciones en-
tre ellos, cuya relación nominal será pu-
blicada cada año. 

Editar artículos, noticias, etc., refe-,. 
rentes á T. A. P. 

Hacer un pequeño diccionario de ad-: 
ministración. · 

. Cotización anual 396 Spesos. 
Para informes más detallados, los se-

ñores Ballesteros, Vitigudino (Salamanca);. 
J. Bauselles, Montseny, 67, Barcelona; 
T. Belenguer, San Esteban, 5, Teruel, y 
M. Doue, secretario interino, 5, calle Si-
vel, París. 

Nueva revista trimestral, órgano de la, 
casa Internacional de propaganda espe-, 
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aperis. Estas gia nomo La Propagandisto 
kaj celas konatigi la diversajn interna-
ciajn propagandilojn de e~peranto kaj 
precipe la fame konatajn Slosilojn kaj 
Jutojn de S-ro Herbert F. Hoveler (E. 
Cefee). La unuaj jam estas tradukitaj je 
dekses Jingvoj kaj «Tuto Esperanto» je 
sep. Ni deziras ke nia estimata kolego, 
kiu logas en Anglujo, 135, High Holborn, 
London, W. C. kaj kies jarabono kostas 
du-cent spesoj, trafu gian celon. 

En tiu lando, kiel ankau en triando, 
en Skotlando kaj en la ceteraj Britaj lan-
doj, esperanto antaiíeniras pligrandi-
gante, kiel negbulo sur nego rulanta. 

Dum proksima Pentekosta Pasko 
( I 5ªº kaj IÓª" de Majo) okazos en Wien'o 
(Aiístrujo) la «Unua Tutaiístria Internada 
Esperanto-Tago». 

La «Ligo de german-lingvaj austriaj 
grupoj esperantistaj > korege invitas eiujn 
gesamideanojn iri Wien'on. 

Kun ceesto de ministroj kaj eminentaj 
militistoj, kapitano Eugel faris paroladon 
en militista kazino el Wien'o. La temo 
estis «Problemo de helpa lingvo interna-
cia; Espera11',o, kiel plej bona solvo~. 

En Samos'o (Azia Turkujo), estis es-
perantista balo kiun honoris kun ilia ce-
esto Lia Princa Mo§to Andre'o Kopasis 
kaj Lia edzino Sia Princino Mo§to Eleno, 
ambaü portantaj belegajn esperantajn in-
signojn. Ankaií ceestis S-roj Konsuloj 
el Italujo, Germanujo bj Híspanujo ... 
kaj ne plu diri pri graveco de Esperanto 
ce la historia insulo. 

La esperantistoj el Belgujo invitas la 
tutmondajn samideanojn al la esperantista 
Kongreso, kiu okazos en Brugo la tagojn 
ISª" kaj r6an el la proksima Majo. 

La grupoj el tiu !ando ne cesas labo-
radi. 

N_iaj karaj kolegoj el Bohemujo c"aso-
pis Cesk)lch Esperanti.stu kaj Cesk)l Espe-
rantista, raportas pri kursoj. festenoj, 
paroladoj, k. t. p, ce pli ol kvar-dek ur-
boj, kio pruvas la progresan de esperanto 
en tiu !ando. 

rantista, acaba de aparecer. Es su nom-
bre La Propagandisto y su fin dar á co-
nocer los diversos instrumentos de pro-
paganda del esperanto y principalmente 
las famosas Claves y ,Tutoj del Sr. Her-
bert F. Hoveler (E. Cefee). Traducidas 
las primeras á diez y seis idiomas y «Todo 
el E~peranto» á siete. Deseamos que 
nuestro estimado colega, que reside en 
Inglaterra, 135, High Holborn, Lon-
don W. C. y cuyo abono anual cuesta 
doscientos spesos, logre su propósito. 

En aquel país, como también en Ir-
landa, en Escocia v en los demás britá-
nicos, el esperanto avanza aumentando 
como bola de nieve, que sobre nieve 
rueda. 

Durante la próxima Pascua de Pente-
costés (I 5 y 16 de !\layo) se verificará en 
Viena (Austria), el «Primer día interna-
cional de esperanto de todo Austria». 

La «Liga de grupos esperantistas aus-
triacos de lengua alemana>, cariñosa-
mente invitan á todos los samideanos de 
ambos sexos, á que vayan á Viena. 

Con aistencia de ministros y eminen-
tes militares, el capitán Eugel hizo un 
discurso en el casino militar de Viena. El 
tema fué: «Problema de lengua auxiliar 
internacional; el Esperanto, como mejor 
solución>. 

En Samos (Turquía Asiática), ha ha-
bido un baile esperantista que honraron 
con su presencia SS. AA. los Príncipes 
Andrés Kopasis y su esposa Elena, lle-
vando ambos preciosas insignias espe-
rantas. También estuvieron los señores 
Cónsules de Italia, Alemania y España ... y 
nada hay más que decir de la importan-
cia del Esperanto en la histórica isla. 

Los espernntistas de Bélgica invitan á 
los samideanos de todo el mundo al Con-
greso esperantista que se verificará en 
Brujas los días 15 y 16 del próximo Mayo. 

Los grupos de aquel país no cesan de 
trabajar. 

N1;1estros queridos colegas de B,ohe-
mia Casapis Cesk),ch Esperantista y Cesky 
Esperantista, dan noticias de cursos, 
banquetes, discursos, etc., en más de cua-
renta poblaciones, lo que demuestra el 
progreso del esperanto en aquel país. 
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«Centra Asocio Bohema Unio Espe-

rantista» havis gentilecon, kiun ni danke• 
gas, sendi al ni po§tkarton kun vidajon 
el sia eleganta kaj gaja logejo, el tiuj, 
kiujn gi jus eldonis por propagandc,, kaj 
gi sciigas nin, ke: 

La urbestraroj de Praha kaj de Plzen, 
al kiuj oni adresis petskribojn pri sub-
vencio, respondis favore per leteroj asig-
nantaj subvenciojn respektive po 100 
kronoj. En la generala kunveno de tiu 
esperantista korporacio, oni elektis; pre-
zidanton S-ron Prof. Dr. V. Rosicky; Vic., 
S-ro Ing. Sitko; Sekr., S-roj Ed. Kühnl 
kaj J. Pech; Kas., S-ro B. Davidek. Laií 
la raporto de la Komitato estis la spezo 
en jaro 1909ª preskai:í IO.ooo kronoj 
(4.100 S. m.). La grupigitaj 50 kluboj re-
prezentas 1.600 esperantistojn bohemajn. 
Nove estis fonditaj societoj en Brno (Mo • 
ravio), Radvanice (Silezio), Golcuv-Jeni-
kov, Usti nad Labem, Humpolec, Novy 
Bydzov kaj Louny, kiuj aligis al B. U E. 
Ekzamena komisio donis, ce sep kunsidoj, 
atestan al 21 ekzamenitoj. U. E. A. estas 
nun reprezentata en Praha de S-ro K. Pro-
chazka. Estas preparita kaj baldaií ape-
ros esperante gvidlibro tra la «Bohema 
paradizo», roka, pentrinda regiono, apud 
urbo Turnov en norda Bohemujo. La 
verketo enhavos 16 grandajn bildojn sur 
apartaj folioj. Oni traktas pri vizito de 
bulgaraj esperantistoj al Praha, okazonta 
post la Bulgara Kongreso, kaj tiam oni 
fiksos la precizan datan de la Bohema 
Kongreso, okazonta en la famkonata 
bierurbo Plzen'o. 

En Petropolis'o (Brazilujo), okazas 
Tria Brazila Kongreso de Esperanto por 
kies sukceso multe klopodis niaj brazilaj 
samideanoj. 

• Laií nia kara kolego La du Steloj el 
Cilujo, )a tieaj gesamideanoj multe amu-
zigas. Gi raportas pri kantoj, muzikludoj, 
paroladoj, teatrajaj kaj kinematografajaj 
prezentadoj, festenoj, ekskursoj... kaj 
kompreneble, cío tio esperantigas la lan-
don, kaj ankoraü pli, car la presaro tre 
bone komentarias tiujn faktojn. 

La «Asociación Central Unión Espe-
rantista Bohemia•, ha tenido la atención, 
que le agradecemos muchísimo, de en-
viarnos una postal, con vista de su ele-
gante y alegre domicilio, de las que acaba 
de editar para propaganda, y nos mani-
fiesta que: 

Los ayuntamientos de Praha y Plzen 
de los que se solicitaron subvenciones, 
contestaron favorablemente por escritos 
concediéndoles respectivamente 100 co-
ronas. En la reunión general de aquella 
corporación esperantista, fueron elegidos: 
Presidente el Sr. Prof. Doc. V. Rosicky; 
Vic., Sr. Ing. Sitko; Seer., Sres. Ed. Kü-
hul y J. Pech; Caj ., Sr. B. Davidek. Según 
la manifestación del Comité, fué el gasto 
en el año 1909 casi de 10.000 coronas 
(4.100 S. m.). Los 50 clubs agrupados 
represe11tan 1.600 esperantistas bohemios. 
!:-e han fundado nuevas sociedades en 
Brno (Moravia), Radvanice (Silesia), Gol-
cuv-Jenikov, Usti nad Labem, Humpolec, 
Novy Bydzov y Louny, que se han adhe-
rido á B. U. E. La comisión de exámenes 
ha dado en siete sesiones certificados á 
21 examinados. U. E A. está representa-
da ahora en Praha, por el Sr. K. Prochaz-
ka. Está compuesta y pronto aparecerá 
una guía en esperanto de «Bohema Para-
dizo•, región pintoresca y rocosa, próxi-
ma á la ciudad de Turnov, al Norte de 
Bohemia. La obrita contendrá 16 grandes 
vistas en distintas hojas. Se trata de una 
visita de los esperantistas búlgaros á 
l'raha para después del Congreso Búlga-
n•, y entonces se fijará la fecha del Con-
greso Bohemio, que se ha de verificar en 
l'lzcn, famosa ciudad de la cerveza. 

En Petropolis (Brasil), se está verifi-
cando el Tercer.Congreso de Esperanto, 
para cuyo éxito han dado muchos pasos 
nuestros samideanos brasileños. 

Según nuestro querido colega La du 
Steloj de Chile, los samideanos de ambos 
sexos, de allí, se divierten mucho. Se re-
fiere á cantos, música, discursos, repre-
sentaciones de obras teatrales y cinema-
tográficas, banquetes, excursiones ... y na-
turalmente todo eso esperantiza al país, y 
todavía más, porque su prensa comenta-
ría muy bien esos hechos. 
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Je la fino de la proksima Augusta mo- j 
nato kaj dum tri tagoj, okazos esperan-
tista Kongreso en Kopenhago (Danujo), \ 
organizita de «Centra Dana Esperantista [ 
Ligo>. Kongreskarto, kiu rajtigas parto- 1 

preni en ciuj Kongresaj festoj, kostos 
3 Sm 500. 

Estas koninda la merita laboro, kiun 
faras en tiu )ando S-ro \Vulf por disvas-
tigi nian karan lingvon inter tieaj blindu-
loj, tradukante puntskribe esperantistajn 
verkojn kaj Ji mem verkante aliajn. 

En Francujo, dum la pasinta jaro, plii-
gis la grupoj gis cent, pli malpli. Tion, la 
laborojn de la Federacioj, la naskigo de 
•Franca Federacio de la Junaj Esperan-
tistoj> kaj la movon de la katolikaj espe-
rantistoj, tion montras nia pionirestro 
Lingvo lnternacia, kiel cefaj laiídindajn 
okazintajoj. 

Kongreso de esperantistoj de la Nor-
da Federacio okazos en Amiens'o la 
5an el Junio kaj tiu de la Esperantista 
Rhodana Federacio en Sankta Etienne'o 
la tagojn I San kaj Igªn el la sama mona to. 

Nova esperanta gazeto Esperanto et 
Croix-Rouge__ aperis en Parizo la lastan 
Februaron. Gia titulo montras sian celon, 
kaj kiel ambaií simpatiaj aferoj estas sam-
patrine naskitaj, nun kune kaj frate faros 
bonan iradon. Kore, korege, ni salutas 
kaj deziras multan frukton, el gia propa-
gando al nía kara kolego. 

La muzikeldonisto S-ro Besnard, 26, 
rue Antoinette, el Parizo, eldonis belan 
kaj rekomendindan mazurkon de sinjqro 
Atanasov, titolitan «Koraj Sonoj». Gia 
prezo, 0'75 fr. Li havas aliajn bonajn mu-
zikajojn. Petu de Ji katalogon. 

Vic-Admiralo Baylc, granduniforme 
vestita, prezidis la disdonon de premioj 
de Pariza Grupo, kaj finante belegan pa-
roladon Ji diris: «La propagando de es-
peranto estas bonfara kaj humana ago, 
por kiu Francujo <levas alporti sian tutan 
kunhelpon, car la historia rolo de nia 
kara patrujo estas fari sia ciun entrepre-
non, kiu esta'> bona, nobla kaj bela>. 

A fines del próximo mes de Agosto y 
durante tres días, tendrá lugar en Copen-
hague (Dinamarca), un Congreso espe-
rantista que ha organizado «Centra Dana 
Esperantista Ligo». El billete de Congre-
sista, que da derecho á tomar parte en 
todas las fiestas del Congreso, costará 
3 Sm. 500. 

Es digna de ser conocida la meritoria 
labor que hace en aquel país el Sr. Wulf 
por propagar nuestro querido idioma en-
tre aquellos ciegos, traduciendo en escri-
tura de puntos obras esperantistas y com-
poniendo otras por sí mismo. 

En Francia, durante el año pasado, 
aumentaron los grupos hasta cien, poco 
más ó menos. Eso, los trabajos de las 
federaciones, la aparición de «Federación 
Francesa de Jóvenes Esperantistas» y el 
movimiento de los esperantistas católicos, 
lo indica nuestro cabo de gastadores Lin-
gvo lnternacia, como principales elogia-
bles sucesos. 

El Congreso de esperantistas de la 
Federación del Norte, tendrá lugar en 
Amiens el 5 de Junio, y el de la Federa-
ción Esperantista del Ródano en los días 
18 y 19 del mismo mes. 

Nuevo periódico esperantista Espe-
ranto JI Cruz Roja ha aparecido en París 
en Febrero último. Su título indica su 
propósito,y como ambos simpáticos asun-
tos han nacido de la misma madre, ahora 
juntos y hermanados harán buena mar-
cha. Cariñosa, cariñosísimamente saluda-
mos, y deseamos mucho fruto de su pro~ 
paganda, á nuestro querido colega. 

El editor de música Sr. Besnard, 26, 
rue Antoinette, París, ha editado una bo-
nita y recomendable mazurca, que se ti-
tula «Koraj Sonoj». Su precio 0'75 fr. 
Tiene otras buenas obras musicales. Pí-
dasele catálogo. 

El Vice-Almirante Bayle, de gran uni-
forme, presidió la distribución de premios 
del grupo de París y terminando un mag-
nífico discurso dijo: «La propaganda del 
esperanto es obra benéfica y humana, á la 
que Francia debe aportar toda su cuope-
ración, porque el papel histórico de nues-
tra querida patria es hacer suya toda 
empresa buena, noble y hermosa». 
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«Kongresaj Fako» estas kreita de 

« Esperantista Scienca Asso,cio» Jau pro-
pon o de generala Sebert Gia rolo estas 
traduki esperante la skribajojn ricevitajn 
je diversaj lingvoj kaj ilin publikigi, same 
kiel la kongresajn protokolojn, post la 
finigo de la Kongresoj. 

«Tutmonda Esperanta Kuracista Aso-
cio:. havos Kongreson en Augsburgo 
(Germanujo) la 6ª0 de la proksima Au-
gusto. , 

La Ciujara lfunveno de la Esperantis-
ta Societo el Gibraltaro okazis ce La 
Borso merkrede, la 16an de Marto. La 
anoj aprobis la Raporton de 1909 kaj 
elektis komitaton por 19IO. La Sekretario 
cstis autorizita organizi preliminaran ek-
zamenon por geknaboj, ago gis 16 jaroj, 
sub la auspicioj de la «Brita Esperantista 
Asocio». Krom la atesto de la Asocio, la 
4 au 5 plej sukcesaj ekzamenitoj ricevos 
premiojn donitajn de la Societo. 

Ankau éeestis la kunveno S-ro Pierre 
Gras, el Brest'o, Subleutenanto sur la 
franca krozsipo «Fobin:., tiam anklita en 
la haveno. 

Nia kara kolego Nederlanda Aatalika 
rilatas pri laboroj de la katolikoj el Ho-
lando, kiuj éiutage pligrandigas la socie-
ton • Nederlanda Ka to l i ka Esperan ta 
Ligo>. 

S-ino Marie Vivoschi, la famkonata 
rumana propagandistino rilatas danke pri 
la akcepto, kiun si havis en Budapest'o 
(Hungarujo) de S-ro A. de Marich, de lía 
familia kaj de ceteraj tieaj gesamideanoj. 
Nedube per esperanto venís en la mondan 
novan gradigon de parenceco: la sami-
deaneco. 

Kraata Esperantista, nía estimata ku-
nulo el Kroatajo sciigas pri novaj grupoj, 
pri loko luita de «Kroata Esperantista 
Societo~ por legejo, pri arangoj de kon-
certoj kaj dancadoj kaj pri aliaj laboroj, 
kiuj montras la agemecon de niaj karaj 
tieaj samcelanoj kaj la tiea antaueniradon 
de Esperanto. 

La gazetaro el Meksikujo sin okupas 
favore al esperanto, kiu disvastigadas en 
tiu ]ando. 

•La Asociación Científica Esperantis-
ta», á propuesta del general Sebert, ha 
creado una«Sección deKongresos:..Su fin 
es traducir al esperanto las comunicacio• 
nes recibidas en diversos idiomas y publi-
carlas, así como los protocolos de los con-
gresos, después de la terminación de éstos. 

«Tutmonda Esperanta Kuracista Aso-
cio,, tendrá Congreso en Augsburgo 
(Alemania), el 6 de Agosto próximo. 

La reunión anual de la Sociedad Es-
perantista de Gibraltar, se verificó en La 
Bolsa el 16 de I\larzo. Los socios aproba-
ron la Memoria de 1909 y eligieron nue-
va Junta para 19m. El Secretario fué au-
torizado para organizar un examen preli-
minar para muchachos de ambos sexos, 
hasta I 5 años, bajo los auspicios de «Brita 
Esperantista Asocio». Además del diplo-
ma de la Asociación, los 4 ó 5 examinados 
que logren mejor éxito, recibirán pre·-
mios de la Sociedad. 

Estuvo también en la reunión el se-
i1or Pedro Gras, de Brest, subteniente del 
acorazado francés «Fobin>, anclado en el 
puerto. 

Nuestro querido colega Nederlanda 
A·atolika, relata trabajos de los católicos 
de Holanda, quienes cada día aumentan 
la Sociedad •Nederlanda Katolika Espe-
ranta Ligo>. 

La Sra. María Vivoschi, la famosa 
propagandista rumana, se refiere con 
.igradecimiento á la aceptación que tuvp 
en Budapest (Hungría) del Sr. A. Marich, 
de su familia y de todos los demás espe-
ranlistas de allí. Indudablemente por el 
esperanto ha venido al mundo un nuevo 
grado de parentesco: el de samideano. 

Kraata Esperantista, nuestro querido 
compañero de Croacia, da noticias de 
nuevos grupos, de local alquilado por 
«Kroata Esperantista Societo:o para gabi-
nete de lectura, de preparativos para 
conciertos y bailes y de otros trabajos 
que demuestran la actividad de nuestros 
queridos colegas en propósitos y la mar-
cha avanzando del Esperanto allí. 

La prensa de Méjico se ocupa favora-
blemente del esperanto, que se va espar-
ciendo por aquel país. 
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La komizoj de Matehuala'o lernas es-
peranton, kiun al ili instruas S-ro Dokto-
ro J. M. Barba. 

Niaj samideanoj de urbo l\'Ieksiko, 
kiuj gis nun logis gaste, de nun havas pro-
pran humilan lokon pri kiu diras nia frato 
Verda Stelo: 

«Tie, cio estas malrica: la cambro, la 
meblaro, la ornamo, la lumigado: Sed tie 
regas bonhumoro, entuziasmo kaj bon-
volo». 

Vere la plejbonaj casistoj ne estas 
tiuj, kiuj kunportas la plej bonajn pafi-
lojn. 

Pola Esperantisto, nia kara kunbata-
Ianto el Polujo, rilatas pri diversaj faktoj, 
kiuj evidentigas la progresadon de espe-
ranto en tiu universale eslimata !ando. 
Inter ili estas sciiginda la frumatureco de 
kvinjara infaneto ]anejo Rozanowicz, kiu 
bonege deklamis poeziajojn en vesperkun-
veno okazinta en Pietrkow'o. 

Rumana Esperantisto kaj Rumana 
Gazeta Esperantista, esperantistaj gaze-
toj el Rumanujo montras per sciigoj pri 
festoj, kursoj, paroladoj ... ec pri baptiga-
doj, okazintaj en Bukaresto kaj aliaj tieaj 
gravaj urboj, la triumfan iradon de espe-
ranto tra tiu simpatia !ando. 

En la tuta Usono oni faras grandegan 
propagandon, antaúan de la sesa Kongre-
so, kio esperigas ke gi estos grandioza. 

Inter aliaj rimedoj por prepari favore 
publik,,n opinion, estas laudinda tiu de 
S-ro Arthur Baker la agema eldonisto de 
bonega gazeto Amerika Esperantista, kiu 
faris propagandan ekskur:1on tra dudek-
kvar gravaj urboj. 

La Sesa okazos definitive en Washing-
ton de la 141' gis la 20ª de Augusto. 

La amerikanoj intencas fari la aferon 
per granda maniero. 

La kongreskartoj oni povas aceti po 
kvin dolaroj ( dek spesmiloj), kaj kiu gin 
prenu antau la Iªª Junio, tiu nur pagos 
kvar dolarojn. 

Por gi:i aceto kaj por kiu ajn kongre-
sa afero, sin turnu al S-ro Edwin C. Reed, 

Los empleados de Matehuala estudian 
el esperanto, que les enseña el Sr. Doctor 
J. 1\1. Barba. 

Nuestros samideanos de la ciudad de 
Méjico, que hasta ahora han vivido de 
huéspedes, desde ahora tienen un mo-
desto local propio, respecto al cual dice 
nuestro hermano Verda Stelo: 

«Allí, todo es pobre; la habitación, el 
mobiliario, la decoración, las luces; pero 
allí reina buen humor, alegría y buena 
voluntad•. 

Verdaderamente, los mejores caza-
dores no son los que llevan consigo las 
mejores escopetas. 

Pala Esperantisto, nuestro querido 
compañero de lucha de Polonia, se refie-
re á diversos hechos que evidencian el 
progreso del esperanto en aquel país, 
universalmente estimado. Entre ellos es 
digno de publicar la precocidad del niñito 
de cinco anos ]anito Rozanowicz, que 

1 declamó perfectamente unos versos en 
una reunión vespertina de Pietrków. 

Rumana Esperantista y Rumana Ga-
zeto Esperantista, periódicos esperantis-
tas de Rumanía, demuestran con noticias 
de fiestas, cursos, discursos ... hasta de 
bautizos habidos en Bucarest y otras im-
portantes poblaciones, la marcha triunfal 
del esperanto á través de aquel simpático 
país. 

En todo Usona se hace inmensa pro-
paganda preliminar del sexto Congreso, 
lo que hace esperar que será grandioso. 

Entre otros medios para preparar fa. 
vorablemente la opinión pública, es digno 
de loa el del Sr. Arturo Baker, el activo 
editor de la magnífica revista Amerika 
Esperantisto, que hizo una excursión de 
propaganda á veinte y cuatro poblaciones 
importantes. 

El sexto tendrá lugar definitivamente 
en Washington del 14 al 20 de Agosto. 

Los americanos se proponen hacer el 
asunto en grande. 

Los billetes de congresistas se pueden 
comprar por cinco dollars ( diez spesmi-
los), y el que los tome antes del I .º de 
Junio, so!o pa~ará cuatro dollars. 

Para su adquisición y para cualquier 
otro asunto relativo al Congreso, diríjan-
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Sek. de la Sesa Kongreso de E~peranto, 
Washington, D. C. Unuigitoj Statoj de 
Ameriko, aií al la «Centra Oficejo Espe-
rantista>, 5 I, rue Clichy, Pariz'o. 

Ordinare oni povas logi kaj mangi en 
unua klaso Washington'a hotelo po kvar 
aü ses spesmiloj por unu tago, kaj oni 
ricevas bonajn logadon kaj mangadon po 
dekdu aü dek-ses spesmiloj por unu se-
majno. 

La vojago el Eüropo gis Nov-York'o 
kostas en sufiee komforta dua klaso cent 
spesmilojn kaj de Nov-York'o gis Was-
hington'on, unua klaso, dek spesmilojn, 
ordinare, kaj estos arangitaj fervojajn ra-
batojn por la kongresanoj. 

»Universala Esperanta Societo», Ge-
nevo, Svislando prenis sur sin arangi ope 
la unuan vojagon. Sin turnu al gi la 
irontoj. 

Nordamerikaj esperantistoj, portante 
esperantajn devizojn, akceptos en la alve-
nejoj de vaporsipoj kaj fervojoj la frem-
dajn esperantistojn. 

Oni arangas ekskursojn kaj vizitojn 
ce la vidindajoj de la urbo kaj giaj cir-
kaüajoj. 

Postkartoj kun Washingtonaj vidajoj 
kaj Kongresmarkoj jam estas pretaj, kaj 
oni povas ilin peti de la Sekretario. Ilia 
prezo estas: 500 spesoj po dek-kvin el la 
unuaj kaj 500 spesoj po cent markoj. 

Literatura Konkurso okazos. Oni de-
vas sendi la verkojn antaü la 1ª de Julio. 
Jen la gis nun konitaj premioj kaj temoj: 

Medaloj de Organiza Komitato: 
Por la plej bona prozajo ( I .000-2.000 

vortoj) pri la Universala Frateco. 

Por la plej bona poezio (20-25 linioj) 
pri la Universala Frateco. 

Por la plej bona rakonto, originala 
ptozajo ( 2. 500-3 .ooo vortoj). 

Por la plej bona rakonto, originala 
prozaJo (2.500-3.000 vortoj) verkita de 
junulo aü junulino (15ª 20" jaragaj). 

El nekonataj: 
Libroj por blinduloj. 

se al Sr. Edwin C. Reed, Secretario del 
Sexto Congreso de Esperanto, Washing-
ton, D. C. Estados Unidos de América, ó 
á la «Oficina Central Esperantista», 51, 
rue Clichy, París. 

Ordinariamente se puede estar y co-
mer en un hotel de 1.ª clase de Washing-
ton por cuatro ó seis spesmilos cada día 
y se tienen alojamiento y comida buenos 
por doce ó diez y seis spesmilos cada se-
mana. 

El viaje de Europa á New-York en 
segunda clase con suficiente comodidad, 
cnesta cien spesmilos, y de New-York á 
Washington, primera clase, diez spesmi-
los, ordinariamente, y se dispondrán re-
bajas de ferrocarriles para los congre-
sistas. 

« Universala Esperanta Societo,, Gine-
bra, Suiza, se ha encargado de preparar 
colectivamente el primer viaje. Diríjanse 
á ella los que hayan de ir. 

Esperantistas norteamericanos, que 
llevaran esperantas insignias, recibirán á 
la llegada de vapores y ferrocarriles á los 
esperantistas extranjeros. 

Se preparan excursiones y visitas á 
donde haya cosas dignas de verse en la 
ciudad y sus alrededores. 

Tarjetas postales con vistas de Was-
hington y sellos del Congreso ya están 
hechos y se pueden pedir al Secretario. 
Sus precios son: 500 spesos, quince de 
las primeros y 500 spesos, cien sellos. 

Habrá un Concurso Literario. Se de-
ben enviar la'3 obras antes del I. 0 de Ju-
lio. He ahí los premios y temas conocidos 
hasta ahora: 

Medallas del Comité de Organización~ 
Para la mejor obra en prosa ( 1.000 á 

2.000 palabras) referentes á la Fraterni-
dad Universal. 

Para la mejor poesía (20 á 25 líneas)> 
referente á la Fraternidad Universal. 

Para el mejor cuento original en 
prosa (2.500 á 3.000 palabras). 

Para el mejor cuento original en 
prosa (2.500 á 3.000 palabras), hecho por 
joven de uno ú otro sexo de 15 á 20 años. 
de edad. 

De desconocidos: 
Libros para ciegos. 
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Por la plej bona verkajo pri la utileco 
de Esperanto por blínduloj. 

Verkoj de D-ro Zamenhof specíale 
binditaj. 

Por verkajo pri temo «La Simileco 
inter Za,!llenhof kaj Líncoln». 

En Cikago funkciadas cTeozofia Ligo 
Esperantista• kaj estas opínío de gravaj 
spiritistoj esperantístoj, ke oni devas pení, 
ke la spiritistaj gazetoj estu esperante 
redaktitaj por celi la tutmondan spiritis-
tan interligon. 

Oni intencas la unuígon de ciuj Bar-
celonaj esperantistaj grupoj en nur unu, 
kies nomo estus «Barcelona Esperantista 
Societo». 

La grupanoj de «Semo>, faris espe-
rantan ekskurson al Horta, kle i\i estis 
bonege akceptitaj el éiuj, kaj specia\e ce 
parko de S-ro Markizo de Alfarrás kaj 
bíerfabriko «La Bohemia», vidindaj lokoj. 

Ce la grupo «Kulturo», kunvenis kel-
kaj prezidantoj de Barcelonaj esperantis-
taj grupoj, por paroli pri organizo de es-
peranta societo por kultura amuzado. 

S-ro Doktoro Bremon Masgrau faris 
bonegan paroladon ce la komercaj kaj 
industriaj komizoj, konigante al ili la taú-
gecon scii esperanton por plibone plenu-
mi ilian oficon. En tíu festo ili inaügura-
ciis sian flagon. 

En societo « Espero Kataluna> estas 
kursoj de la roª gis la I 1ª vespere, kiujn 
klarigas la agema propagandista sinjoro 
Carlos Urbez. 

La grupo «Esperanta Frateco• el 
Pueblo Nuevo (Barcelona'o) inaúguracíis 
esperantan ekspozicion kaj belajn festojn 
kiujn prezidadas nia kara amiko la kata-
luna apostolo S-ro Alfonso Sabadell. 

Sinjoro profesora Sidonio Pintado 
Arroyo el Bercero (Valladolid'o) faris ce 
«Societo de Instruistoj» de Tordesillas 
belan paroladon pri Esperanto, kiu vekis 
ínter la ceestantoj dezirojn gin lerni. Li 
ankai:í propagandas nian karan lingvon en 
tiu regíono per la lokaj jurnaloj kaj per 
aliaj rimedoj. Tre bone, karega §ami-
deano! 

Para la mejor obra respecto á la uti-
lidad del Esperanto para los ciegos. 

Obras del Dr. Zamenhof, especial-
mente encuadernadas. 

Para obra referente al tema «Símil 
entre Zamenhof y LincoJn,.. 

En Chicago funciona una «Liga Espe-
rantista de Teología>, y es opinión de 
importantes espiritistas esperantistas, que 
se debe procurar que los periódicos espi-
ritistas estén redactados en esperanto 
para conseguir la unión espiritista en 
todo el mundo. 

Se intenta la unión de todos los gru-
pos esperantistas de Barcelona, en uno 
solo, cuyo nombre sería «Barcelona Es-
perantista Societo•. 

Los socios del grupo •Semo•, hicieron 
una excursión esperanta á Harta, donde 
fueron de todos muy bien recibidos y es-
pecialmente en el parque del Sr. Marqués 
de Alfarrás y en la fábrica de cerveza 
«La Bohemia", lugares dignos de verse. 

En el grupo «Kulturo», se reunieron 
algunos presidentes de grupos esperan-
tistas de Barcelona para tratar de la orga-
nización de una sociedad esperantista de-
dicada á cultas distracciones. 

El Sr. Dr. Bremón Masgrau, pronun-
ció un buen discurso á los dependientes 
de industria y comercio, dándoles á cono-
cer la conveniencia de saber el esperanto 
para desempeñar mejor su cometido. En 
aquella fiesta inauguraron su bandera. 

En el grupo «Espero Kataluna•, hay, 
desde las 10 hasta las 1 I de la noche, 
cursos que explica el activo propagandis-
ta D. Carlos Urbez. 

El grupo « Esperanta Frateco» de 
Pueblo Nuevo (Barcelona), ha inaugurado 
una exposición de esperanto y bellas 
fiestas que preside nuestro querido amigo 
el aposto! catalán D. Alfonso Sabadell. 

El señor profesor Sidonío Pintado 
Arroyo de Bercero (Valladolid), hizo en 
la «Sociedad de Maestros» de Tordesi-
llas, un hermoso discurso referente al Es-
peranto, que despertó entre los presentes 
deseos de aprenderlo. También propaga 
nuestro querido idioma en aquella región 
por los periódicos locales y por otros me-
dios. ¡Muy bien, queridísimo samideano! 
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S-ro García Martínez, Konsulo de Es-

peranto en Kartagena'o, sciante ke en -La 
Union'o, Totana'o, l\lazarron'o kaj aliaj 
urboj el tiu regiono estas gecsperantistoj 
intencas starigi grupon en ciu el ili. 

Nian bonvenon al nova hispana gazeto 
lí..ataluna Esperantisfo, kies unua nu-
mero alvenis al ni. Gi estas oficiala or-
gano de la «Kataluna Esperantista Fede-
rado», senpaga por la gefederacianoj, 
lerte esperante skribita sur dek-ses pagoj 
de luksa papero. Redakcio kaj adminis-
tracio, strato Gracia, n. 0 12a, Sabadell 
(Barcelona). 

Pri esperantista movado gi rilatas, ce 
Tarrasa'o, Vik'o, Reus'o, Olot'o, Bala-
guer'o kaj mem Sabadell'o. 

S-ro Garzón Ruíz prenis sur sin la la-
boron rifuti en gazeto Reflejos el San 
Fernando (Kadizo) artikolon titolitan «La 
hispana lingvo, lingvo internacia> kiun 
publikigas alian tiean gazeton gin prenan-
te de alia itala. Plie la bonegajn kialojn de 
nia kara amiko por montri la neeblecon 
de la afero, ni rimarkigas la naivecon de 
la propano. 

Sinjoro Prezidanto de Valencia'a f(ru-
po skribis al ni, ke ciutage pligrandigas la 
nombro da giaj grupanoj, ke tie estas 
tri kursoj por sinjoroj kaj unu de tre stu-
demaj fraülinoj, ke oni decidís ke ciujaií.-
de oni faru esperantistajn kunvenojn de 
la kvina gis la oka vespere ce la grupejo, 
placo de la Princo Alfonso, n.0 12, kaj ke 
ci tiu viveco estas okazinta pro premio, 
kiun grupo atingis el la «Regiona Ekspo-
zicio», tiu konsistis el diplomo kaj argen-
ta medalo. 

Nian varman gratulon al S-ro Aguilar, 
kiu tiom penis por enporti en la ekspozi-
cion riprezentadon de la grupo, al sinjoro 
Novejarque, kiu tiel arte, kaj kun mal-
multe da mono, kaj malavare, direktis la 
starigon kaj laboris en gi, al liaj ankaií 
malavaraj helpantoj sinjoroj fratoj An-
guiano kaj sinjoro Ferrando, kaj laste al 
niaj karaj gekungrupanojn pri kies age-
meco oni diras al ni. 

El Sr. García Martínez, Cónsul de Es-
peranto en Cartagena, con conocimiento 
de que en La Unión, Totana, Mazarrón y 
otras ciudades de aquella región hay es-
perantistas, se propone establecer grupos 
en cada una de ellas. 

Nuestra bienvenida á la nueva revista 
española Kataluna Esperantista, cuyo· 
primer número nos ha llegado. Es órgano 
oficial de la < F ederacion Esperantista 
Catalana•, gratuíta para los confederados 
de ambos sexos, bien escrita en esperan. 
to, en diez y seis páginas de lujoso papel. 
Redacción y administración, calle de 
Gracia, núm. 12, Sabadell (Barcelona). 

Se refiere á movimiento esperantista 
en Tarrasa, Vich, Reus, Olot, Balaguer y 
el mismo Sabadell. 

El Sr. Garzón Ruíz se ha tomado el 
trabajo de refutar en el periódico de San 
Fernando (Cádiz) Reflejos, un artículo 
titulado «El español, lengua internacio-
nal> que publica otro periódico de allí 
tomado de otro italiano. $obre las muy 
buenas razones de nuestro querido amigo 
para demostrar la imposibilidad del asun-
to, nosotros hacemos notar la inocencia 
de la proposición. 

El señor Presidente del grupo de Va-
lencia nos escribe, que cada día aumenta 
el número de los socios, que hay tres 
cursos para señores y uno de señoritas 
muy estudiosas, que se ha decidido que 
todos los jueves se hagan reuniones por 
la tarde, desde las cinco hasta las ocho, 
en el local del grupo, plaza del Príncipe 
Alfonso, n.0 12, y que de esta animación 
ha sido causa el premio, que alcanzó el 
grupo de la «Exposición Regional» y que 
consistió en un diploma y medalla de 
plata. 

Nuestro caluroso saludo al Sr. Agui-
lar, que tanto trabajó por llevar á la Ex-
posición una representación del grupo, 
al Sr. Novejarque que tan artísticamente, 
y con poco dinc;ro, y desinteresadamente, 
dirigió la instalación y trabajó en ella, á 
los auxiliares de él, también desinteresa-
dos señores, hermanos Auguiano y se-
ñor Ferrando y últimamente á nuestros 
queridos consocios, de cuya actividad se 
nos dice. 
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''Ruslanda Esperantisto'' 
CENTRA ORGANO DE L'RUSAJ ESPERANTISTOJ 

Ilustríta eiumonata jurnalo de l'scienco, arto, literaturo kaj sporto, eliras en rusa kaj 
esperanta lingvoj kun kunlaborado de konataj rusaj kaj eksterlandaj verkistoj. 

Rusujo, St. Peterburgo, Nevskij 40. .fe Telefono N.º fl 6-f 8 

S-ro Gregorio Garcia, San Vicente, 6, Valencia (Hispanujo ), akceptas sangon de 
postmarkojn per po~tmarkoj aü lauvole; mi ankaií sendos postkartojn per postrnarkoj. 

Mí eíam respondos akurate kaj sendos per sama valoro o! seudo kiun mi ricevos (1). 

1,1oderna lernejo por modernaj lingvoj, Frankfurt a M. Gothestr, IO, II, havante 
20 gelernantojn por Esperanto (I Japanon, 3 Rusojn, Anglon, Hungaron, Italon kaj 
Holandon) kolektas la adresojn de la komercistoj, korespondante en Esperanto, por 
kofI!posti adresaron. 

Gi ricevas plezurege trapasantajn gesamideanojn, metante al ilia dispono 300 es-
perantístajn líbrojn kaj pli o! 50 gazetoj. (2) 

* INSIGNIAS ESPERANTISTAS * 
COLECCIÓN VARIADÍSIMA 

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

N.º I y 2. Usuales. 3. Fondo oro. 
4. Fondo blanco. (Modelo5 Cefee). . 

Se desean representantes en todas las 
provincias. 

Representante General: llfanucl de ta 
Fuente, Conde Asalto, 143, 1.º. Barce-
lona. (4) 

Sabadell'o (Hispanujo) F-ino H. Fi-
guerola-Montserrat 20. Deziras intersan-
gi l. P. kaj L. kun ciuj geeksterlandanoj, 
esperante; fü eiam tuj respondas. (8) 

S-ro Gregoir Ribin, studento, Consís-
torium Jaroslavl (Rusujo) deziras kores-
pondadi postkarte kun esperantist(o-ino). 

Romercistoj! Interrilatu kun «Com-
mercial Club». Skribu al S-ro Tom Ri-
chardson, Administranto, Portland, Ore-
gon. Usono. 

Bercero, Valladolid (Hispanlando ), str. Antaiíurbo, 16. F-lo S. P. Arroyo, ins-
truisto, deziras intersangi postkartojn ilus~ritajn kaj postmarkojn tutlandajn kun gesa-
mideanoj; li eiam tuj respondas. 1 

F-ino Asunción Pérez, Gran Vía de Cervantes, letra I, pral. / 
> María Pérez, Pelayo, 30, 2. 0 V ¡ · (H" · ) 
> Aurora Yangüas, Gran Vía tle Cervantes, letra, I, entr. 0 l ª encta tspanu¡o • 
> Soledad Yangüas, Pelayo, 29, z O J 
Deziras korespondadi postkarte kun ciulandaj g~esperantistoj. Ili eiam respondos 

akurate. 

l'ipografia Moderl\8, á <;argo de Miguel Gimeno, Avellanas, u.-Valencia. 



Junio * 1910 

SUNO HISPANA 
Direktoro-lld mi nistranto * Di rector-Administrador 

Rugusto Jtmenez Loira 
PINTOR LÓPEZ, 3 = VAUENCI Jl 

La Redakcio korelltos la manuskriptojn laiihezone, kaj la nepresitajn gi ne resendos 

:ENHAVO: Kion mi pensos.-Sakfako.-Kroniko.-Hcz.ultato de la •Unua Konkurso <le 1910:t de LA SuNo 
HISPAN A. -Bibliografio.-A noncoj. 

F-INO DOLORES SABADELL • 
Diputación, 281)1 

Barcelona. -( Hispanujo) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KABE. 

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

• 
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SAKFAKO 
Sub la redakcio de Novejarque (Angelo) 

SAKPROBLEMO N.0 1 

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

la projektata S. E. T. A. 
NIGRO (12) 

BLANKO (7) 

Ekludante, Blanko smatos per la TRIA almovo. 

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

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

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

• 
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PREMIITARO EL LA BARCELONA SAKTURNIRO 
POR STARIGI LA URBAN GAMPIONECON 

NOMBRO DA SAKLUDADOJ 

Poentoj Gajnitai K vitaj 1 udoJ Malgajnitaj 

1. S-Ro FR~Nc1sco MARTIN0 (Málaga), 

2. 

3. 

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

IO. 
II. 
12. 

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

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

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

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

28½ 

26 

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

23 II 

25 2 

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

Al la ceteraj nepremiitaj partoprenantoj cstis donacataj §akverkoj. Jen ili: 
S-ro L~opoldo Lafuente (Palencia) .. rg i¡~ 17 5 

» Manuel González (Avila) .. 18 l/2 17 3 
» José Puntas (Barcelona), . 16 ½ 15 3 ,. Bartolomé Estades(Balearaj Insuloj) 16½ 16 l 
> Manuel Zaragoza (Barcelona). • 15 ½ JO Il 
» Henburt Kohlmann (Germanujo) .. 15 II 8 
» Luis Mestres (Tarragona). S½ 4 3 
» Carlos Godoy (Granada) .. 4 4 o 

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

LA SPECIALAJ PRE.MIO} ESTAS: 

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

4 

I I 

II 
IO 
13 
14 
IS 
13 
13 
15 
14 
13 

16 
18 
20 
21 
17 
I;J 
31 
34 

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

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

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

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

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

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

t Kolonelo Saudier unu el la plej 
fervoraj francaj samideanoj. 

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

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

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

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

estu instigantaj de la Spirito de Jesuo 
Kristo. 

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

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

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

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

Crónica 
Con sus familias lamentamos la pér-

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

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

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

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

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

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

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

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

espiritual. 
b) Que los gobernantes y legislado-

res se inspiren en el Espíritu de Jesu-
cristo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El Sr. Elb ha traducido al alemán el 
folleto de propaganda francés del tenien-
te Bayo\, Esperanto y Cruz Roja. 
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La Aprilaj numeroj de niaj estimataj 
Germana Esperantisto kaj Germana Es-

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

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

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

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

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

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

En Cinakota'o (Kolombio) fondigis 
esperantista grupo. 

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

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

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

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

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

En Alkmaro (Holanda), se ha fundado 
1111 grupo, y en La Haya prqgresa el 
Club de empleados de tranvías «Ciam An-
taií.en», con auxilio monetario de la So-
ciedad de tranvías. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• 



90 LA SUNO HISPANA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• 

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

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

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

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

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

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

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

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

El periódico La Razón de Morón 
(Sevilla), publíca un buen artículo de 
propaganda, suscrito con el pseudónimo 
Didvolo. --~ 



ESPERANTISTA GAZETO 

Okaze «Floraj Ludoj» okazontaj en 
Palma (Maljorka Insulo) dum «Sporta 
Semajno>, «Esperantista Klubo» de tiu 
urbo proponis premion por skribajo en 
kiu ajn lingvo parolanta en hispanujo 
(ga ljege, kastile, katalane, maljorke, vas-
kone, k. t. p.), kies temo estas «Esperanto 
kiel rimedo por esprimi novajn ideoJn>. 

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

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

Tie instruas esperanton S-roj Torrue-
lla kaj Martí. 

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

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

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

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

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

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

Allí enseñan el esperanto los señores 
Torroella y Martí. 

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

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

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

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

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

MALSANCO 

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

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

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

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

MIZERA 
BIENULO 

'\ Revenan te 

.,,. ~r:n~vil;º~:~g~~ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BARCELONA KONGRESO KAJ VALENCIA POSTKONGRESO 

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

* INSIGNIAS ESPERANTISTAS * 
COLECCIÓN VARIADÍSIMA 

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

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

Se desean representantes en todas las 
provincias. 

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

• Barce-
lona. (3) 

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

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

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



LA SUNO HISPANA 

* (\ 

POSVORTARO 
V 

BALDAU APERONTA 

INDISPENSABLE AL ESPERANTISTA 
Próximo á publicarse_un diccionario de bolsillo ESPAÑOL ESPERANTO 

y ESPERANTO ESPANOL con más de 

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

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

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

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

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

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

APARECERÁ EL PRÓXIMO MES 

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

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

. ONI KORESPONDAS ESPERANTE 

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


