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Al niajkunlaborantoj
Ni goje akceptas kaj akceptos la kunl.1borad on de niaj lega ntoj , sed estas dezirinde ke tiu help o ne malfaciligu la
pretigado n de la ga zeto nek forst~lu nian
:empo n.
Por tio ni petas, ee petegas ke niaj
·•unlabora ntoj atentu pri la j enaj avert oj :
rª Skribi ma lkun e la tekstojn esperantan kaj hispanan kaj sendi tiun ei las:an, kvankam la artikolo est u publiki gota
:mr espera nte .
2ª
Skribi nur sur unu flanko de la
Terkpape ro.
3ª Skribi tre klare kaj legeble la es;>erantan tekston por ev iti pre seraro jn kaj

.Con place r aceptamos y acepta remo s
la colaboración de nuestros lecto res, pero
es de desear que esta ayuda no dificulte
la pr eparación de la revis ta, ni robe nuestro tiempo.
Para esto pedimos, hasta suplicamos,
que nuestros colaboradores atiendan las
sigu ientes adve rtencias:
1.3 Escr ibir separadamen te los textos
esperanto y español, y enviar este último
aunque el artículo haya de publicars e
solamente en Esper ant o.
2 .ª
Esc ribir sólo en una cara de las
cuartillas .
3.ª Esc ribir muy claro y legible el
tex to Espe ranto para evitar erratas y
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faciligi la laboron de niaj kompostistoj,
kiuj ne konante nian helpan lingvon, ne
povas deeifri la vortojn per la senco de
la frazo.
Kun bedaüro ni estos devigataj ne
enpresi eiajn artikolojn, kiuj ne plcnumos
la suprediritajn kondieojn.
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facilitar el trabajo de nuestros cajistas
que, no conociendo nuestra lengua amaliar, no pueden descifrar las palabras po~
el sentido de la frase.
Con sentimiento nos veremos obligz.dos á no insertar toda clase de art ícul
que no cumplan las antedichas con!Lciones.

ORGANIZA KOMITATO

CIRKULERO 5.ª

Komunikajode O-ro ZAMENHOF
Lau la deziro de D-ro Zanzenhof, ni komunikas al la Esperantistaro, la j er.artikol eton, titolitan «klarigo» , kinn li sendis al ni, por pit blikig o en niaj cirku ler
Je la nomo de ]a Organiza Komi.tato :

Seberf.

KLARIGO
El leteroj kaj gazetaj artikoloj mi vidas, ke kelkaj esperantistoj ne guste ko:::
prenas la esencon de la «Centra Oficejo » kaj ili pensas, ke mi propravole fond is
novan legdonantan komitat on. Tia! mi devas iom klarigi la aferon.
La «Centra Oficejo » ne estas ia legdonanta komitato, gi estas simple oficejo.
estas simple loko, en kiu koncentrigas la lab oroj de la du komitatoj, kreitaj de
Bulonja Kongreso. La Kongreso )rreis provizoran Lingvan Komitaton kaj provi zo.
Organizan Komitaton, sed gi donis neniajn monajn rimedojn, por ebligi al la am
komitatoj sukcesan labora don; tiam trovigis sindonaj kaj malavaraj esperan tis:.;.
kiuj el sia propra poso donis (almenaü por la unu a tempo ) la necesan mono n, •apartan logejon, en kiu povas koncentrigi la laboroj de la ambaü kom itat oj, ;,.
dokumentoj, eiuj leteroj, irantaj al la diritaj komitatoj kaj de la komitatoj; ili aru:..
difinis kelkan salajron por aparta sekretario, kiu - kun konsento de la prezidantoJ
ambaü komitato j - devas plenumadi ' la necesan korespondadon registradon k. :.
Sekve la «Centra Oficejo» estas ne ia memstara legdonanta institucio, sed nur sim
helpa oficejo por la ambaü komitatoj kreintaj de la Kongres o.
Mi devas diri ankaü kclkajn vortojn pri mia persona rilato al la ambaü kom itz..
Pro la nunaj cirkonstancoj en mia patrujo kiuj iafoje por longa tempo detran eas de la tuta mondo esperantista, kaj parte ankaü pro la stato de mia sano, kiu nun
ne permesas al mi tiel multe labori ekste rprof esie, k iel antaüe, mi ne pov as ;:;
aktive partoprenadi en la laboroj de la ambaü kom itatoj elektitaj de la kongre so,
tia! mi petas, ke kun eio koncernanta la agadon de la komitatoj oni sin turn u n
mi, sed al la prezidantoj de la diritaj komitatoj, nome:
a) por la Lingva Kornitat o al S-ro Rektoro BmRA C.
b) por la Organiza Komitato al S-ro Genera la SEBERT.
Por konservado de bona ordo en la laboroj, estas utile, ke eiuj lete roj al ac
prezidantoj, laü ilia propra deziro, estu direktataj al ili per la «Centra Oficejo>.
.J:. .J:. 3amenhof
17 Februaro 1906.
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Al «Tra la Mondo»
Bedaürinde ni <levas ankoraii paroli kelkajn vortojn pri io malplaca por nia afero .
Ni ne petis de S-ro Montrosier senkulpi goj n, ni nur sendis al li verajn sciigojn
laii lia peto, sed li, malgraii siaj privataj promesoj, ne publikigis ilin . .
Niaflanke la afero estas tute finita, ec forgesita, sed ni jam sufice scias pri la
seopart ieco de «Tra la Mondo>.

Popolajrakontoj
LA

PUBL:IKA

OP:IN':IO

En malg randa vilago, kies nomo estas al ni senbezona, unu knabo, kíu estis ape naii sesjara, demandis al sia maljuna avo, kio estas la tiom nomita publika opinio.
«Vi ne povas ankoraii kompreni, kara nepeto-diris sia avo-la klarigon, kiun mi
pov us fari pri via demando; sed mi gin kompreoigos al vi per praktika ekzemplo.
Ni iru tuj seli nian azeneton kaj ni entreprenu mallongan vojagop, kaj mi certigas
ke, je nia reveno, vi jam scios, kio estas la pzeblika opinio.,
Ili eliris el sia vilago; la knabo rajdis sur l'azeno, kaj la maljunulo vojiris piede .
Apenaii ili mar sadis unu kilometron, k iam i1i renkont is du mulistojn, kiuj pasis
rigardante ilin insiste kaj dirante unu al alia: cHa! Kian malgrandan talenton! La
knabo, tiel juna kaj tiel facilmova, kiu devus piediri, rajd as sus azeno, kaj, kontraiie,
la malfelica maljunulo, kiu ne povas ec treni siajn piedojn, marsas piede ... !»
«Cu vi aiidis tion, kion ili diris pri ni?-demandis la avo al sia nepeto. - Ankoraii
do vi <levas turni la atenton al cio, kion aliaj sendube diros.»
Tiam la avo ordonis al la knabeto iri pied e, kaj li rajdis sur !'azenon, por komplezi la malkontentemajn kritikantojn. Post mallonge ili alvenis al la proksima urbeto,
kaj unu el la unuaj virinoj vidantaj ilin, ekkriis: «Rigard u, kian malmultan piecon!
la malfelica infano, tiel delikata, marsadas piede, kaj la sentaiiga maljunulo rajdas
oportune sur l'azeno! >
<CUvi aiidis?- redemandis la avo.-Daiirigu ankoraii vian observadon.>
Kaj ordenante ankaii al la knabo, ke li rajdu, ili trairis la urbeton, ambaii sur
l'azeno. Sed antaii ol eliri el gi, ili jam renkontis aliajn personojn, kiuj diris al ili
kun aiitoritata tono: «Kia malfaborema duajo! Ambaü sur l'azeno, ne kompatinte la
malfelican besteton, kiu ne povas iradi, subpremitan pro tiom da sargo!>
«Ni ambaii, do, rapidu malsupreniri» - diris la avo; kaj ili daiirigis sian vojiradon,
ambaii piede post la azeneto.
Fine i1i renkontigis kun alia viro, kiu, ne povante sin deten i, ekkriis : «Ho! Kiaj
du idiotuloj! lli marsas piede, sin lacigante, kaj la azeno trankvile port ante nenian
~ rgon!»
Kiam la avo aiidis tiuo ci lastan esprimon, diris al sia nepo: «Nu, kion vi konkludas el cio, kion vi aiidis?-Mi konkludas, aveto mia, ke la personaro sajna s esti freneza, ca r ciu havas aputan opinion.-Vi estas prava, mia kara nepeto; kaj n.un ni
¡am povas reveni domen, car vi estas ellerninta kio esta s la pzeblika opinio.
FERNANDO SOLER,

esperantigis .
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Sciigoj
Jen estas la sciigoj, kiujn enhavas la
februara numero de «Svisa Espero » pd
la d ua univ ersa la kongreso de esperantistoj, okazonta en Genevo de la 28ª de
Augusto gis ia 5ª de Septembro de la
nuna jaro :
cLa loka organiza komitato de l' dua
Kongreso lre ageme laborada s kaj havas
kunvenojn ciam pli oftajn: programo na skigis kaj farigas iom post iom pli precisa;
se ciuj detaloj de l' grava okazintaJo ne
estas ankoraü definitivc decidataj, tamen
la pro jekto alvokas jam de nun serioze
la atenton de l' samileanoj, kaj precipe
de la svisaj, kiuj eble pli facile ol aliaj
povas helpi kaj konsili la orga nizan ko mitaton; ci tiu esperas ke ciuj bonvoloj
unuigos por taüge prepari la kongreson!»
«Jenmaniere de nun ni povas skizi la
programan de l' festoj, laü kion diris
S-ro Boubier, la prezid anto de l' loka
komitato, en la lasta generala kunveno
de l' Geneva Grupo. Kompreneble tiu
programo devas est i aprobata de dokto ro
Zamenhof aü de l' Centra •Organiza Komitato, kiu siaflanke preparas nun la
programon de la laboraj kunsid oj . La
Kong reso komencos per solena kunsido
en Victo ria-Hall, tre lukse ornamita cambrego de Genevo, kun muzikaJoj, noroj
de naciaj ka ntoj kaj paroladoj. Sekvantaj
mateno j estos dedicitaj plej grandaparte
al laboro de la d iversaj komitatoj aü al
oficialaj kunsidoj en Aula de l' Universitato. Dum libera tago okazos §ippromenado sur la Geneva lago gis Veve y,
kie estos tagmango. Vesperon oni ha vos
literaturan kaj muzikangrandan kunsidon
en la teatro kun komedioj kaj recitoj de
diverslandaj aktoroj . Jam la organiza
loka komitato ricevis oferojn por ludi
rolojn. La Kongreso finigos per malferma
k unveno en Victo ria-Hall kiel komence.>
«Post la Kongreso, aü eble antaü,
okazos malgranda vojago de Espe ran -

He aquí las noticias que contiene el
número de Febrero de «Svisa Esper o
sobre el segundo Congreso unive rsal de
esperantistas que se celebrará en Ginebra del 28 de Agosto al 5 de Septiembr e
del presente año:
«El Comité de organización local de'.
segundo Congreso trabaja activament e y
celebra coft frecuencia reuni ones ; nació
el pro grama , q ue poco á poco se hace
más preciso; si todos los detalles de ta n
importante suceso no están todavía definitivamente decidid os, sin embargo, el
proyecto llama ya la atenc ión seriament e
de nues tros correligionarios y principa lmente de los suizos, que más fácilmen te
que los otros pueden auxiliar y aconse
jar al comité organizador; éste espe ra
unir todas las voluntades para prepar arconvenientemente el Congreso.•
«Desde luego podemos esbozar e1
programa de las fiestas, según lo que
dijo Mr. Boub ier, presidente del comitc
local, en la última sesión general de
Grupo de Ginebra . Co1110se comprend erá, este programa debe ser aprobad o po:
el Dr. Zamenhof ó por el Comité Centr.'..
Organizador , que , por su parte, pre pa.~
ahora el programa de las sesiones. E.
Congreso empezará por una solemne sesió n en Victoria -Hall, salón de Ginebn
lujosament e adornado, con música, cor
de cantos nacionales y d iscursos. Las s.
guientes mañanas serán ded icadas, en s_
mayor parte, al traba j o de los divers..
comités ó á sesiones oficiales en un ai:
de la Un iversidad . En un día libre se ~
rificar á un paseo marítimo sobre el la..:;
de Ginebra hasta Vevey, donde se da:-.
una comida. Por la tarde se celebra:r
una gran sesión literaria y musical en
teatro con comedias y recilad os de van
actores de diversos países. E l com:.
organizador local recibió ofrecim ien
para desempeñar papeles. El Congr
term inará por una sesión de clausu ra r
Victoria-Hall, como al pr incipio.>
«Despu és del Congreso, ó antes .:
bablemente, se efect uará un pequ e:.
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tistoj tra Svisujo, jen proponit e: Montreux, Montbo von , Chateau-d 'Oex, Thun,
Bern, Freiburg, Lausanne; en tiuj lokoj
la vojagantoj estos akceptataj de la lokaj
samidean oj. >
cPostan kart on de I' Kongreso oni
decidis krej kaj la Ioka orga niza kom itato
malfernias konk urson en kiu povas par top reni ciuj esperanti stoj; gi ankaü ko mencis aran gi belan ekspoz icion kiu j am
ke lkaj semajnoj antaü la Kongreso eks citos la intereson de la Genevanoj kaj de
la multaj fremduloj, kiuj somer e vizitas
la grandetan urbon .>
« La kosto de la festa karto, decid ita
anka ü de la Cent ra Organiza komitato,
estas IO frkj. Est as necese jam de nun
kon i la cirkaüan nombron de la part oprenan toj; tio faciligos la org anizan Iaboradon . Por ciuj sciigoj kaj per la aligoj
oni sin turnu al la prezidanto de la Ioka
orga niza komitato, D-ro A. M. Boubie r,
13, boulevard des Philoso phes, Geneve.

Anglujo.- Kiel m Jam anoncis en la
antaüa num ero, aperis nova gazeto «La
esperanta studen to~ dir ektata de fraülino
C. Oxendor f. Per gia tria num ero ni
vidas ke la celo de nia nov a kolego nur
estas sta rigi publi kan lernejon, kie la espera ntaj student oj povos ko rekte ellerni
nian du an lingvon; gi estas aliformigo de
niaj privataj rondirantoj . Ni tre gentile
petas de gia dir ek tan tino la unuan kaj
duan numerojn, kiujn ni ne ricevis.
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v1a¡e por Suiza; he aqu í el propuest o:
Montreux, Montbovon, Chatea u-d 'Oex ,
Thun, Bern, Freiburg, Lauskanne; en
ellos los ex curs ionistas serán r ecibid os
por los correli gionarios loca les.»
«Se ha d ecidido cre ar una tarjeta postal para el Congreso, y el comité local
organizador ab re un concurso en el que
pu ede n tomar part e todos los esperan tistas; también empe zó á organiz ar una
hermosa expo sición, qu e algu nas sema nas antes del Congres o excitará la at ención de los ginebr inos y d e los muchos
extranjeros que .en vera no visitan dicha
ciudad.>
«El coste de la tarj et a de festejos :fijado ta mbién por el Comité Central Or ga nizad or es de IO francos. Es necesario
ya desd e ahora cono cer el núm ero aproximado de los congresist as; esto facilitará
el tr abajo de organización. Para todas
las .noticias y para.adhesione s diri girse al
pr esidente del comité local organizador,
Dr. A. l\1. Boubier, 13, boulevard des
Philosophes, Geneve.

Niaj legantoj bonv olu sendi espera ntaj n eldona jojn , komercajojn: rimedojn,
katalogo jn aü ec postkar tojn aü letero jn
por la Esperanta ekspozicio organizata de
la Leed'a Societo kaj okazonta je la 16-17ª
Apr ilo. Jen la adr eso: S-ro. J. H. Beaumont, 19, Leathley Road, Hunslet, Leeds.

lnglaterra. - Como ya anunciamos en
nue st ro número anterior, apareció un
nue vo periódico, «La Esp erant a Stu den to» , dirigido por la Srt a. C. Oxendorf. Por su te rcer número vemos que
el propósito de nu estro nuevo cole ga sólo
es establec er una escuela púb lica don de
los estudiantes de Esperanto puedan
aprender correctamente nue st ra segunda
lengua : es una transformaci ón de nuestros rondirantos privados . Pedimos cortésme nt e á su dir ectora el primero y segundo núme ro, qu e no hemos recibido.
Suplicamos á nue stros lecto re s envíen
obr as, objet os, catálogos ó post ales y
cartas espera ntis tas para la exposición
esper anti sta org anizada por la Sociedad
de Leeds y que se celebrará el 16 y 17
de Abril. Diríjans e al Sr. J. H. Beaumont,
19, Le athley Road, Hun slet, Leeds.

Aiístrujo .-Grupoj fondigis en Eppa n
Tyrol) kaj Sanok (Galitcio ).

Austria.- Se han fundado Grup os en
Epp an, (Tyrol ) y Sanok (Galicia).

Belgujo.-Nia j bel gaj kun batala ntoj
merit as varma n gratulon. Dank'al iliaj klo-

Bélgica. - Nuestros compañeros belgas mer ece n calurosa felicitació n. Gra-
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podoj, la grava belga gazeto «Le XX• Siecle» decidis presigi ciusemaj ne, en la
diman ca aldono , mallongan artiko lon esperantan (la numero de 4ª Marto enhavis
la unu an). cLa Belga Sonorilo> petas niajn
samideano jn ke ili kunhelpu la redakta don de tiuj art ikoloj, kiuj povas esti ciuspeca j, sed pli dezireb le politikaj, arta j
kaj literatura j sciigoj . Oni sendu la art iko lojn, kiuj neniam estos pli longaj ol
25 jurna laj linioj, al 5-ro L. Blanjean,
83, rue du Collége, Ixelles.

cias á sus trabajos, la importante revi sta
belga «Le XX • Siecle> decidió insertar
semanalmente, en el suplemento de los
dom ingos, un pequeño artículo en esperanto (el núm . del 4 de Marzo publicaba
el primero ). ~,La Belga Sonorilo» pide á
nuestros correligionarios qu e coadyu ven
á la red acción de dichos artícu los, que
pueden ser de todas clases, pero con pre fere ncia sobre noticias políticas, artísticas
y literari as. Envíense los artículos, que
nunca serán más largos de 25 líneas de
periódico, ¡¡l Sr. L. Blanjeau, 83, rue du
College. Ixelles.

Bohemujo.--Ni ricevis ge ntilan saluton de la nova Reiche nberg'a Grupo. Je
la nomo de la hispana gruparo ni t ie ci
dankas la saluton de niaj samideanoj .

Bohemia.-· Hemos recibido el cariñoso saludo del nuevo Grupo de Reichen be rg. En nombre de los Grupos españoles, agradecemos públicamente el saludo
de nue stros corr eligionarios.

Francujo.-E n «La Revu e de l'Esperanto> ni legas utilan propooon celanta n
ligi ciujn espera ntistojn havenurbanoj
por akceptigi nian lingvon kiel plenigo
de la marsignala legaro. Ni varme aplau das tiun gravan ideon kaj helpos gin Jau
niaj fortoj .

Francia. -E n cLa Revue de l'Esp eranto> leemos una utilísima proposición
para unir á todos los espe rantistas residentes en ciudades marítimas para conseguir se acepte nuestra lengua como com·plemento del código semafórico. Aplaudimos calu rosamente tan importante idea y
le ayudaremos con todas nue stras fuerzas.

Svedujo.- Ni salutas la jus aperinta
gazeto « Espe rantisten > fondita de la
Stockolma Grupo, kiu montras ke niaj
svedaj samideanoj revenas en la batala
don tre energie . Ni ricevis gian dua n
num eron kaj deziru s ricevi ankaü la
unuan.

Suecia.- Saludamos á la nueva revista «Esperant isten», fundada por el Grupo
de Stockho lmo, que prueba que nue stro s
correli gionar ios suecos vuelven al combate con energía. Recibimos su segun do
número y desearíamos recibir tambi én e:
primero .

Svisujo.-En Genevo nova grupo fondigis t itolita cStelo Esperanta Societo,.

Suiza.-E n Ginebra se ha fundado un
nuevo Grupo con el título «Stelo Esperanta Socie to».

Hispanujo. - Jen la direktanta komitato de la Grupo de Orense: Honora pre kidant o, S-ro Salvador Padilla, direktoro
de la Generala kaj teknika Instituto de
Orense; prezidanto, S-ro Eduardo Macia;
vicprezidan to, Felipe Santiago; kasisto,
Casimiro P. Feinos; sekretario, Higinio
V. Ameijeiras; vocdonantoj: Manuel G.
$entis, Bartolomé Ro cafull.

España.- La ju nta directiva del Grupo de Orense es la siguiente: Pres idente
honorario, D. Salvador Padilla, dir"ct o:del Institut o General y Técnico de Ore nse; presidente, D. Eduardo Macía; vicepresidente, D. Felipe Santiago; dep ositario, D. Casimiro P. Feinos; secretar io
D. Higinio V. Ameijeiras; vocales, do::
Manuel G. Santis y D. Bartolomé Roczfull.

ESPERANTISTA
GAZET0
La firmo Estrader kaj Verdes, el Corunjo, akceptas esperantan korespondadon.
Nia fervora samideano S-ro Manue l
Esteban, el Burgos, sciigas nin ke en la
urbeto Torquemada (Palencia provinco)
baldaü ni trovos novajn esperantistojn.
La Kompostela Esperantista • Grupo
sendis al ni kelka jn amemajn linioj salutante la hispanan gruparon. Ni esperas
ke giaj fervoraj deziroj ne estos zmutaga
floro kaj ke la Kompostela grupo aktive
laborados por nía triunfo.
.'fitrnalaj artikoloj. S-ro Monteagudo
publikigis kelkajn artikolojn en «La Voz
de ·Galicia» kaj «El Noroeste de la Coruña», speciale ni citas unu tre interesan
pri «Esperanto kaj blinduloj».
S-ro Francisco Ariño publikigis du
artikolojn en •El Faro de Vigo>.
S-ro Higinio Almeijeiras unu «Malfermita tetero> en «El Miño>, de Orense,
defendante esperanton kontraü pasiaj
mallaüdoj.
S-ro Virginio Anguiane tri en «Tierra
Gallega>, de Corunjo.
S-ro Ricardo Codorniu unu titolitan
.:Esperanto kaj la internada paco> en
«Museo Exposición• de Alicante, kaj
alian en «La Verdad> de Murcio.
«La Correspondencia de Valencia»,
en unu el siaj Martaj numeroj enpresis
kelkajn laiídaj n liuiojn por la la lasta numero de LA SuN0 HISPANA.
Jus fondigis la Grupo esperantista de
Burgos kies direktanta komitato estas la
jena : Honora prezidanto, D-ro Ludoviko
Zamenhof; prezidanto, S-ro •Manue l Esteban; vicprezidanto, D-ro Heliodoro Casado Rodrigo; sekretario, S-ro Luis de
Cor ral y Usera; kasisto, S-ro Miguel de
Simón Mingo; bibliotekisto, S-ro Teofilo
Martínez Antigüedad; vocdonantoj, sinjoroj Eladio Escudero Romero, Santiago
Mira Pastor, Rafael Mejorada Núñez,
Jaime Hilari Grebu l, Mariano Gonzalo .
Nía samideano S-ro Soler Valls, el la
Engera Grupo, daiírigas la publikigadon,
en la Madrida revuo .:El Electricista•,
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La casa Estrader y Verdes, de Coru ña, acepta correspondencia en esperanto.
Nuestro fervoroso correligionario don
Manuel Esteban, de Burgos, nos participa que en Torquemada (provincia de
Palencia ) pronto encontraremos nuevos
esperantistas.
El Grupo esperantista de Compost ela
nos envió car iñosas líneas saludando á
los demás Grupos españoles. Esperamos
que sus fervientes deseos no serán fl or
de un dia, y que el Grupo compostelano
trabajará activamente por nuestro triunfo.
Articielos periodísticos. - El Sr. Monteagudo ha publicado algunos artícu los
en ,La Voz de Galicia> y en «El Noroeste de la Coruña»; citamos con especialidad uno muy interesante sobre el Esperanto y los ciegos.
D. Francisco Ariño ha publicado dos
artículos en «El Faro», de Vigo.
D. Higinio Almeijeiras, una «Carta
abierta> en «El Miño>, de Orense, defendiendo al Esperanto de críticas apasionadas.
D. Virginio Anguiane, tres en «Tierra
Gallega>, de Coruña .
D. Ricardo Codorníu, uno titulado
«Espera nto y la paz internacional», en
«Museo-Espos ición,, de Alicante, y otro
en •La Verdad•, de Murcia.
«La Correspondencia de Valencia»,
en uno de sus números de l'.farzo, publicaba unas líneas alabando el último número de LA SuNo HrsPANA,que agrade cemos mucho.
Acaba de fundarse el Grupo esperantista de Burgos, cuya junta directiva es
la siguiente: Presidente honorario, don
Luis Zamenhof; presidente, D. Manuel
Esteban; vicepresidente, Dr. D. Heliodoro Casado Rodrigo; secretario, D. Luis
de Corra l y Usera; cajero, D . Miguel de
Sim ón Mingo; Bibliotecario, D. T eófilo
Martín ez Antigüedad; vocales: D. Eladio
Escudero Romero, D. Santiago Mira Pastor, D. Rafael Mejorada y Núñez, D. Jaime
Hilari Grebu l y D. Mariano Gonzalo.
Nues tro compañero de ideas, Sr. Soler Valls, del Grupo de Eng uera, continúa
publicando en la re vista de Madrid, «El
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num ero 25ª de 1\1arto, de sia serio de
artikoloj konigantaj la Esperantan Gramatikon kaj la bonege con de nía k,tra
lingvo internacia.
Fondigis ankaií grupo esperantista en
L a Guardia (Jaén). Prezid anto, S-ro E.
Gómez, kuracisto; vicprezidanto , sinjoro
La urean o l\luñoz, farmac iisto; sekretari o,
S-ro S. Baudin Agüero .

Electricista>, de l día 25 d e Marzo, su
ser ie de artí culos dando á conocer la
Gramát ica Esperanto y las excelencias de
nu estra quer ida lengua internaciona l.
Se ha fundado tamb ién un grupo esperantista en La Guardia (Jaén ). Pre sidente , D. E. Gómez, méd ico; vicepres idente, D. Laureano l\luñ oz, farmacéutic o;
secretario, D. S. Baudín Agüero, profes or.

Bibliografio
P ola Antologio, elektis kaj tradu k is
Kabe, kun antaiíp aro lo de S-ro T . Cart.Firmo H achette, Parizo. Pre zo, 2 frank oj.
Apenaü ni forlasis la plumon jus skr ibinte kelkajn laüd ajn liniojn pri «La Inte rrornpita Kanto >, kiam goje ni gin
repre nas por kon igi al niaj legantoj novan verketon de S-ro Kabe , be legan noveletaron, kiu, krom la stilon de gia trad ukinto jaro klasikan, kiel diras la antaiíparo lanto, mont ras al ni verko jn de ne
tre ko nataj polaj literaturist oj, kv ankam
ínt er ili oni legas kelkajn de la mondfama
aiítoro de «Quo vadis?>, H. Sienkiewicz ,
kiu antaií nelonge ricevis la Nob el'an
premion.
S-ro Kabe, do, daiír igas sian entre pre non utilig i nian helpan lingvon por
disko nigi la slavan literaturon; tio estas
duoble laüdinda, car honora nte sampatrujajn verk istojn, li samtemp e pligr andigas nian bibliotek on per leg indaj libroj
kun kore kt a esperanta stilo; car trapasinte la tr adukan kribri lon, la verkoj de
Kabe restas ve re internaciaj, senigitaj de
ciu nad ismo, sed tame n be ligitaj de la
speciala carmo de la slava liter atura;
naciaj pensoj d rapiritaj per la vasta ves taro de nia inte rnada lingvo.
Kelkaj el la deknaií noveleto j de
«Pola Ant ologio » ve rkif.aj pri la plej diversaj temo j , estis publikigit aj en la esperanta revuo «Lingv o Internada».
Fine ni aldonu ke la verko, eldonita

A11tología Polac a, elegida y traduci da
por Kabe, con prólogo del pro fesor T.
Car t .- Casa Hach ette , Parí s. Precio, 2
francos .
Apenas aba ndonamos la pluma terminand o de esc ribir algun as líneas alaband o
«La inte rro mpita kanto» , cuando la tomamos nuevamente con alegría para dar
á conocer á nuestros lectore s una nuev a
obrita del Sr. Kabe , herm osa colección
de novel itas que , además del estilo de su
traductor, ya clásico, como dice el prologuista, nos presenta obritas de no muy
conocidos literatos polacos, aunque entre
ellas se leen alguna s del famoso au tor
del «¿Quo vadis?», H . Sienkiewicz, que
hace poco obt uvo el premio Nobel.
El Sr. Kabe, pues, continúa su em presa de utilizar nu estra lengua aux iliar
para esparcir la literatura eslava; esto es
doble ment e laudabl e, porque honrand o á
los esc ritore s nac ionales, al mismo tiem po aume nta nuestra biblioteca con libr os
dignos de ser leídos, de correcto estilo
Esperanto; porque al pasar por el tam iz
de la traducció n, las obras de Kabe qu eda n verdaderame nte internaciona les, despojadas de todo nacionalismo, pero embellecidas, no obstante, con el encanto
espec ial de la literatu ra eslava, pen samientos nacionales envueltos en el amplio
ro paje de nuestra lengua intern acional.
Alg unas de las diecinueve nov elitas
de «Antol ogía Polaca» , escritas sob re m uy
diversos temas , han sido publicadas en la
re vista esperant ista «Lingvo Internaci :i>_
Para terminar, digamos que la obra
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de firmo Hachette, aparte nas al «Kolekto
aprobita».

editada por la casa Hachette pertenece á
la «Colección aprobada».

Esperanta Slosilo, hispana traduko de
la propaganda verketo de S-ro cefee.

Tiuj «Prop agandaj slosiloj» estas riceveblaj de Iª eldonisto : E . "cefee, 45,
Christchurch Rd ., Streatham, London,
S. \V. Prezo de l' cento, 4'25 frankoj;
unu !llosilo 6 centimoj. ciulandaj postmar koj esta s akceptataj Jau efekt iva valoro,

Clave del Espercmto.- Traducción española de la obrita de propa ganda del
Sr. cefee.
Muy conocidas son las «Claves» del
Sr. Cefee, ya publicadas en inglés , alemán, francés, italiano y sueco; la edición
español a acaba de publicarse . Los espa ñoles podemos, pues, utilizar este excelente medio de propaganda .
A aquellos de nuestros lectores que no
lo conozcan, les diremos qué es esta clave .
Contiene una pequeña gramática breve, pero hábilmente explicada, con tab la
de subfij os y prefijos, regla para la composición de palabras y ejerc icios; completa el folletito un diccionario que contiene 1.85 7 voces .
En 24 páginas el Sr. cefee ence rró todos
los elementos que permi ten á un no esperantista la traducción de un texto espe ranto.
Estas «Claves de propaganda » pue den encargarse al ed itor : E. Cefee, 45,
Christchurch Rd., Streatham, London,
S. \V. - Precio del ciento, 4'25 francos;
una clave, 6 céntimos. Se aceptan sellos
de todos los país es por su valor efectivo .

Esperant o tt!an Lar are, esperan ta
gramatiko de P. Ahlberg .
Ni ricevis tiun ei beletan brosuron,
kiu enhavas, en sveda lingvo, la espe rantan g rama tiko n kaj kiel traduka ek zerco hindan legend on de H. Sienkiewicz
Jau traduko de A. Grabovski, kaj la
deklaracio pri la esperantismo donita de
la Unua internacia Kongreso ,
Ni es peras ke la nova verko treege
helpos la disvastigon de nía lingvo en
Svedujo .

Esperanto ttfan Larare, gramática es peranta de P . Ahlberg.
Hemos recibid o este bonito folletito,
que contiene, en lengua sueca, la gramá tica del Esperanto, y como ejercicio de
tra ducción una leyenda india de H. Sienkiewicz, traducida por A. Grabovsky , y
la declaraci ón sobre el esperantismo dada
en el primer Congreso internacional.
Esperamos que la nueva obra ayuda rá eficazmente á esparcir nuestra lengua
en Suecia.

Tre konataj estas la slosiloj de S-ro
cefee jam publikigitaj en angla , germana ,
franca, itala kaj sveda lingvoj; la hispana
eldono jus publikigis. Jam povas utiligi la
hispanoj tiun bon ega n propagandi lon.
Ni diru, al tiuj el niaj lega ntoj ne
konantaj gin, kio estas tiu slosilo.
Gi enhavas malgrandan gramatikon
mallonge sed lerte klarigitan, kun tabe lo
de prefiksoj kaj sufiks oj, regu lo pr i la
kunmetado de vortoj kaj ekzercoj, fine
kompletigas la brosureton vortaro enha vanta 1857 vortojn.
En 24 pagoj, S -ro Cefee enferm is
eiujn elementojn, kiuj ebligas al ne espe rantistoj tradukon de ia esperanta teksto.
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Miksajoj
La markizino de la Artisoko faris tre solenan k unigo n, al kiu si invitis la plej
altan ari stokraciularon. La eminenta S-ro Korkakapo eniris sojlon, kaj en la pordistejo vidis avizon enhavantan: «~eniu antauen pasu, ne lasante tie ei sian bastonon. »
Korkakapo malantaueniris en sian dom on kaj prenis bastonon por gin lasi en la
pordiste jo.
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Tusis samtempe abato kaj monafieto, kaj tiu éi diris:-Kian kataron havas la tu ta
monafiaro!
V. AsENSr,?astro.
Akvoportisto testis, k aj diris al notario:
-Mi donacas la domon de la strato A. al mia unua fi)o; tiu de la placo B.
dua, k. t. p.
- Mi ne sciis ke vi estas tiel rica, ~diris la Notario.
-Ne. Mi nur donacas la rajton alporti l'akvon al tiuj domoj.

a:

S. G. ÜLTRA, esperantigis .
Du kamparan oj observas kiel malproksimigas sipo . •
- Rigardu gin, ri gardu gin, sajnas sipeto; kaj kiam gi pasis tien éi, sajn is pregej o,
tiel granda gi estis
- Sed kolego, éu vi ne vidas, ke se gi nun estus tiel granda kiel antaüe gi ne
povus plu transpasi? Gi intertu sus la éielon.
***
- Knaboj, kio okazas al vi ke vi estas tiel malgajaj?
- Ke jus mortis nia avino.
-Kaj vi, senokupulo, kial ne ploras?
- car mi ne havas naztukon.
L. SANCHEZBENITO.

Du mallongaj militalparoloj.-Napoleono
al sía armeo en Egiptujo rimarkigante
al gi la piramidojn:
.
«Soldatoj: De la supro de tiuj piramid oj kvardek centjaroj vin riga:i-dadas!>
En Monterau:
«Ne nion timu, amikoj miaj, ankoraü ne fandigis la ku glo, kiu mortigos min!»
V. INGLADA
.

Estasstrange
...!
En bela kaj homplena urbo de la orienta marbordo de Ibera Duoninsu lo logi s
fama kuracisto, kiu disdonis sían temp on al la medicino kaj al la politiko; iafoje li
kandidatis la provincan deputadon, kaj promenante kun amiko eniris en la domo n
de politika samideano, terlaboristo tre rica kaj influa.
La amiko, turnante sin al la dirita terlaboristo, diris: «Mi havas granda n plezuro n
prezentante al vi doktoron Gimenez, kiu krom bonega kuracisto estas unu el la plej
fervoraj samideanoj. » - «De longe mi konas tiun ei sinjoron; troe mi !in konas, car
li estas horno, k iu trc multe malgojigis min », respondis la terlaboristo .
La mirigata kuracisto nur kuragi s diri: -« Vi klarigos •.. car mi ne rememoras
est i vidinta v in ... »-Antaü dek jar oj mi prezentis al vi •en via kliniko mian malsana n
edzinon kaj post kiam vi ekzamenis sin per kelkaj .1irurgiiloj, sekrete vi diris al
mi: «via edzino ne resanigos; si baldaü mortos ».- «Kaj cu la malfeliéulino efektiv e
mortis? »- «Ne , tut e ne , sinjoro; rigardu, jen si estas ».
Kaj li per sía montra fingro montris maljunulinon, kiu trikis st rump on apud la
fenestro de la salono.
ROMÁN AYZA.
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NOVAJ ANOJ DE H. S. P. P. E.
El Enguera (Valencia): 396, Juan Sanchis Rico; 397, Eduardo Palop Vera; 398'
José Palop L ópez; 399, José Palop Cabezas; 400, Fran cisco Cabezas Simón; 401,
Miguel Jordá García; 402, Srta. Matilde Poquet Piqueras.-Albaida (Vale ncia): 403,
Milagro Sempere Monzó; 404, Ju an Bta. Soler Valls.-Corzt1za: 405, María Barbeit o
Cervino; 406, Mario Español; 407, María Espinosa; 408, Pilar Espinosa; 409, Dolores
Fernández; 410, Natividad Fernández; 411, María Fernández Malde; 412, Teresa
García de Currás; 413, María García Carril; 414, Gloria Gómez Pérez; 415, Emilio
Macho Fernández; 416, Gabriel Nieto; 417, Sara Novo; 418, María Pau; 419, Teresa
Patiño Castro; 420, Purificación Ponte Máquez; 421, Carolina Ponte Máquez; 422,
Emilio Ramos; 423, Luis Ramos; 424, María Sáenz Máquez; 425, Jos é Sanjurjo; 426,
Carmen Silva; 427, Arturo Taracido; 428, Silvestre Valle Fernández; 429, Pilar
Valle Salgado; 430, Carmen Vida! Ojén.-Orense: 431, Salvador Padilla; 432, Eduardo Macía; 433, Felipe Santiago; 434, Hi ginio V. Ameijeiras; 435, Manuel G. Sentís;
436, Bartolomé Rocafull; 437, Aquilino Sánchez; 438, Miguel Aguilar; 439, José
Alvarez Vázquez; 440, Leoncio G. Garrido; 441, Casimiro P. Feinos. - Alconchel
(Zarago za): 442, Florentino Cano Lasheras.- Monjorte (Lugo ): 443, Felipe Pérez
Alvarez.-Santiago
(Coruña ): 444, Benigno Carro García; 445, Santiago Carro
García; 446, Tomás Carro García; 447 1 José Santaló Rodríguez. - Manresa (Barcelona): 448, Juan Bot ifull Solá.- Valencia: 449, Tomás Lluna; 450, José Sánchez
Ocaña; 451, José G. Pucho]; 452, Juan Llovet; 459, Eulogio Moreno Ferrer.-Sevilla:
453, Jerónimo Córdoba; 4-54,Jos é González; 455, Srta. María Ibarra Lloréns. - Car cagente (Valencia): 456, Domingo Taléns R odríguez .-Oviedo: 457, Joaquín Díaz
Velasco; 458, Ramón A. Caicoya.- Madrid : 460, Pedro Marcilla Ferrús.
·
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Korespondada
fakode"LaSuno
Hispana,,
SIN.JORO.J:

G. E., Murcia.- K. C., Burgos.-G.
E., Santiago. - A. K., Odessa (Rusujo ).J. L. R., E. G., J. B., M. M., frau. M. E., E. B., Coruña. - M. P., T olosa .- A. B., Fuerteventura. - G. C., J. G., Sevilla. - }. S. P., Almenara.-}.
F., J. B. G., Cabañal. ]. M. F., Sarriá. - J. M., Villacarlos.-E. R., Manresa.
Mi ricevis viajn abonpagojn. Dankon.
Kore salutas Vin,
A. Y. L.
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NIAJ

VIZlTANTOJ

N.º 30.- Antaüen Esperantistoj!! Lartiga, 106, Lima (Perno ). Jarab ono, 3 frank oj .
Jan. Feb. Marto 1906.- Centrameriko Esperantista. 8.ª Avenida Sur, 11, Cantón.
Libertad. Prezo, 0'12 $ ekzemplero.
24 Dec 1905.-EI Dominical.Marron a cuji, 43, Alto Caracas ( Venezieela). Jarabono, 6 pesetoj .
I 1 Feb. 1906.- Esperanto. Ceret, 4. Pir. Or. Franczejo. 24 numeroj sinsekvaj, 3 fr.
N. 0 i 1, 2, 3 kaj 4.- Esperanto.J"alta (Rztszejo). Jarabono, 8 fr.
Jan . 1906. - Esperanto . Papnovelde-Utcza, 6, Bttdapest, 4. Hzengaru_jo.Jarabono
3 frankoj.
'

N.º 1, Fe b. 1906. - Esperanto. S-ro N. D. Kovacev, Sofia (Bielgantjo ). 24 nu mc roj sinsekva j, 4 fr.
Dec . 1905 Jan . 1906 . - Espero Katolika. A Sainte Radegonde prés T ours (I n.ir_
et-Lo ire, Franettjo) . Jarab ono , 2,50 fr.
4, II, 18 Oec. 1905.- Espero Pacifista. 26, rue de Chartre s , Neuilly -sur- Sei3c
(E-ranettjo). Jarabono, 5 fr .
Feb. 1906. -E sperantisten. 3 7, Surbrunns gatan . Stocklzolm (Svedujo ), Jarab on'".
3'50 frankoj.
N.º 4.- Gefrataro Esperanta. Napolo, Lar go Gesu e Mario, n. 0 4. ltalu;Jo. Jar abo no, 4 fr.
.
Marto 1906 .- Germana Esperantisto. Prinzentrass e, 95, Berlin S. ( Germanuj ,1.
Jarab ono 3 mark oj .
•
N. 3, II" jar o. - Holanda Pioniro. ll ilver swn, lloland o. Jarabono , 3 fr.
Jan. 1906. - lnternacia Revuo Medicina. 33, rue Lacépéde. Paris. Jarab ono, 12 fr.
N. 0 1 kaj 2, IVª j aro .- Juna Esperantisto. 9, avenue des Vollandes, Gen,.:v
(Svisttjo). Jar abono, 2 fr.
4 kaj 5 II jaro. - La Algeria Stelo. 57, rue d'I sly, Alger (Algmtjo) . Jarabo no, 3 fr.
Marto 1906.- La Belga Sonorilo. S-ro J. Coox, Duffel, B elgttjo . Jarab ono, 4 fr.
Sep .-Ok t. 1905 .- La MeksikaLumturo.Sta . Rosa, Necoxtla , Veracmz (llfek siknju) . Jarab ono, 3 fr.
Marto 1906.- La Revuede !'Esperanto,26, ru e Wissoq, Bottlogne-szer-lVler (Fra ncujo). Prezo, O'IO fr. ekzem plero.
Marto 1906 .-La
Esperanta Studento. 16. Uppe r Westbourne Villas, Hov e,
Sussex. England. Jara bono, 2 fr .
Feb. 1 kaj 15 1906 .- Lingvo lnte r nacia. 33, rue Lacepéd e. P arís . Jarabon o, 5 fr.
Kun literatura aldono 7 fr. 50.
4, II, 18 l\larto 1906 .- Murcia . Sociedad, 14, Murcia. Jarab ono, 6 pesetoj.
1-16 Marto 1906. - Museo Exposición. Med ina, 37, Ali cante . Jar abo no, 5 pese toj .
Feb . 1906.-- Ruslanda Esperant isto . S. Petersburgo,
"2ols. Podjaceskaja, 24
Riesztjo. unu numer o 30 kopeko jn .
Jan. Feb. 1906. - Svisa Espero. 6, vieux College , Genéve (Svisujo ) Jarab ono,
2,50 frankoj.
Feb . 1906.- The British Esperantist. unuigita kun The Espera ntist . 13, Arund el
street, Strand. W. Q. London o. Jarab ono , 2 fr. Kun aldono literatura, 4 frankoj.
Feb. 1906 .- Tra la Mondo. 15, Boulevard des deux Gares, 111endon(S. et O.
E-ranC11,jo
Jarabono, 8 fr.
Marto 1906 .- Unua Paso. San Stefano, 26, Sofia, (Bztlgarujo ). Jarabono, 3 fr.
Ti pog ra fía Moderna,

ú ca r go de ~figuel Gimeno, Avc ll ::mas, u - Va lenc ia.

ANONCO,J
S-ro J . W. Eggleton .- Deutsches L ande rzieh ungsheim, H aubi nda, Streufd or f,
Meiningen (Germanujo ), deziras inter sangi postkarto jn, postmark ojn, kaj koresp ond i
pri edukado au pedagogio. Li tuj respondas .
La profesora kaj lernantoj de la kom erca lern ej o de la Piaj Skoloj de T olosa
petas de ciulandaj espera ntistoj kartojn, lete rojn, au revuo jn po r la espe ranta eksp o zicio, kiujn ili organizas por la proksima Junio. Ili tuj koresp ondos. Ad resu la kor es pondadon al profesora M. Plana. Colegio de las Escuelas Pías, Tolosa, (Guipú zcoa), España .

