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l<ondolenco
La morfo, la nelacigebla morto, forrabis respektindan kaj virtan viron, sinjoron Jaime Bosch!
Neripareblan perdon ploras nun nia prezidanto S-ro Ricardo Codorniu; la patro
de lia edzino ankaií estis por li vera kaj amega patro, kaj tial la neevitebla disigo
estis pli l<ruela.
•
Ne ciam per vortoj oni povas esprimi la animajn sentojn, sed devigataj pro la
foresto konfidi al vortoj éion, kion kasas nia koro, ni, hodiai:ípublike, kiel hieraií
private, kondolencas kun Gesinjoroj Codorniu, okaze la bedai:írindaperdo de tiel
nobla viro.
La sencesa kunlaborado por ebenigi la vojon al nia celo unuigas nin por cio;
gojoj l<ajfunebroj ne povas frapi nur iun el nia rando; ili frapas ciujn kune.
Resignacion!!
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Sciigoj
Anglujo.- Firmo «Stephens Inks» disdona s al eiuj esperantistoj inksorbilojn
kun esperantaj anoncoj kaj sciigoj pri siaj
diversaj fabrikajoj. Bela katalogeto ankaü
esperante redaktita prezentas la prezojn
vere malaltajn de eiuj komercajoj akireblaj el tiu sama konata firmo.
La paketo de inksorbilo j kaj anoncoj
enhavas leter on de D-ro Zamenhof; per
gi petas nia i\1ajstro al eiu esperantista
kelkajn sciigojn por la arango de tute
gusta adresaro de esperantistoj.
Tiuj el niaj legantoj, kiuj ankoraü ne
ricevis la Stephens'an paketon, bonvolu
peti gin per esperanta postkarto kun
nomo kaj adreso legeble skribitaj, al sinjoro H. C. Stephens, 57-59, Aldersgate
g reet, London, E. C. kaj poste plenumi
la deziron de D-ro Zamenhof.
Gis nun firmo Stephensdisdonis 25.000
paket ojn. Por tío certe gi faris grandajn
elspezojn, kaj kvankam espereble gi ne
perdos tiun monon, ni, la esperant istoj
dankas gin pro la help o donita al nia
afer o.
Fondigis grupoj en Burnley kaj en
Batley, k aj klub o esperantista en Cardiff.
Francujo. - S-ro Th. Cart faris plenan
kurs on de Esperanto en la Politeknika
Lernej o, en Parizo.
Grupoj fondigis en Lens, Dunkerque
kaj Donai, kaj aperis en la franca jurna laro multego da bonegaj artikoloj pri
Esperanto .
Lund on zf\ de Julio, leütenant o Bayo!, instruist o ee la specia la militista lernejo de St. Cyr, faris al la militlernant oj
paroladon pri «Esperanto kaj giaj aplikadoj dum militiro ». Antaü la parolado

lnglaterra.- La casa , Stephens Inks:.
distribuye entr e t odos los esperantistas
secantes con anunci os en esperanto y noticias sobre sus divers os prod uctos . Un
bonito catálogo, también escrit o en Esperanto, p resenta los pre cios verdadera mente econ ómicos de t odo s los objetos
que pueden adquirirs e en tan famosa
casa.
El paquete de secante s y anuncios
contiene una carta del Dr. Zamenhof; por
ella pide nuestro Maestro á cada esperantista algunas noticias para el arreglo
de un cadresaro » de esperantistas totalmente exact o.
Aquellos de nuest ros lectores que
aun no hayan recibid o el paquete de Stephens , pídanlo por posta l en Esperanto
con el nombre y direcci ón escritos con
claridad al Sr. H . C. Stephens, 57-59,
Aldersgate street, L ondon, E. C., y cumplan luego el dese o del Dr. Zamenhof.
Hasta ahora la casa Ste ph ens ha distribuíd o 25 .000 paquet es. Grandes gast os hizo ciertamente para est o, y aunque
es de esperar que no perder á ese dinero,
nosotros los esperantistas le damos las
gracias por la ayud a dada á nuestro
asunto.
Se han fundad o gru pos en Burnley y
en Batley y un Club espe ra ntista en Cardiff.
Francia. - Sr. Th . Cart ha dado un
curs o completo de Esp eranto en la Escuela Politécnica de Par ís.
Se han fundado grupos en Lens, Dunquerque y Donai, y en la prensa francesa
se han publicad o much os ex celen tes ar~ículos sobre el Es peran to .
El lunes 23 de Julio, el teniente Bayo!,
profes or de la escuela espec ial militar de
Saint Cyr, dió una confer encia á los alumnos sobre ~El Esperant o y sus aplicacio nes en campaña. » Antes de la conferencia
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generalo Marcot instigis la oficirojn al
Esperanto.
ce alía militista lernejo Politeknika
ekzistas esperantista grupo organizita de
la militlernant oj.
Multe da francaj oficiroj kaj gene raloj
estas esperanti stoj; nun ni memoras generalojn Bailloud de la XXª Korpuso,
Girardel de la XIIIª, Gillet de la 3ª divizio kaj Debatis se de la IP Korpuso; tiu ei
lasta akompanis nian regon Alfonson dum
lia vizito al Francujo .
Du gravaj esperantistaj societoj fondigis en Parizo: Sekcio industria kaj ko
merca de la esperantista grupo Pa riza
kaj Tutmonda labora Societo.
La unua prenas sur sin la taskon
transdoni eiun komunikajon esperantan
al personoj ee ne esperantistaj el la komercistaro de Parizo kaj eirkaúurbo.
La dua precipe celas unuigi la espe rantisto j n gesalajrulojn por plifaciligi la
rilalojn inter geoficistoj kaj gelaboristoj
el simila ofico aú okupado, kaj havigi
oficon aú !abaron al la senlaboraj anoj .
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el general 1\1arcot alentó á los oficiales
al estudio del Esperant o .
En otra escuela militar Politécnica
existe un grupo esperantista organizado
por los alumnos.
Muchos oficiales y gene rales france ses son esperantistas; recordamos ahora
á los generales Bailloud, del XXº Cuerpo;
Girardel, del XHI. º; Gillet, de la 3. ª División, y Debatisse, del II.° Cuerpo; este
último acompañó á nuestro rey Alfonso
durante su visita á Francia.
Dos importantes sociedades esperan tistas se han fundado en París : Sección
industrial y comercial del grupo esperantista de París y Sociedad mziversal de
trabaj o.
La primera toma sobre sí el trabajo
de trasladar toda comunicación en Espe ranto á personas no esperantistas del comercio de París y arrabales .
La segunda tiende principalmente á
unir á los jornaleros esperantistas para
facilitar las relaciones entre empleados
y trabaj adores de oficio ú ocupación se mejante y proporcionar destino ó traba jo á los socios sin trabaj o.

Beigujo. - La Ministro de Publika Inst ruad o petis al nia fervora samideano
komandanto Lemaire, raporton pri la
formebleco de profesoroj de Esperanto.

Bélgica.- Ei l\1inistro de Instrucción
Pública pidió á nuestro celoso correligionario Comandante Lemaire una l\Iemo ria sobre la posibilida d de formar un
profesorado esperantista.

Aliaj landoj. - S-ro Duyos pretigis artikoleton pri la prog resoj faritaj de Espe ranto en la tuta mondo dum la unua
duonjaro jus pasinta, sed ni prokrastas
gian publikigon gis la venonta monato
kiam por la Kongreso Geneva niaj plej
fervoraj samideanoj fervojagos en _Svisujon k aj malmultaj sciigoj estos raportotaj.
Tamen ni sciigas plezurege al nia Iegantaro, ke Esperanto multe progresas en
Japanujo kaj oni malfermis novan kurson
en Okayama kun 433 lerna ntoj, el kiuj
350 estas japan oj.

Otros países .-EI Sr. Duyos prepa ró
un artículo sobre los progresos hechos
por el Esperanto en el pasado semest re;
pero retrasamos su publicación hasta el
mes que viene, cuando por el Congreso
d e Ginebra nu estros más fervien tes correligionarios marcharán á Suiza y hab rá
pocas not icias que public ar .
Sin embargo, comunicamos con gusto á nue stros lectores que el Es pe ran to
progresa mucho en el jap ón y que se ha
abiert o un nuevo curso en Okayama con
433 alumnos, de los cuales 350 son japoneses.
También se han fundado grupos en
Melbourne (Australia ) y pro nto se funda rá otro en Christchurch (Nueva Zeland ia).

Ankaú fondigis grupon en Melbourne
(Aústralio ) kaj baldaú fondigos alia en
Christchurch (Nova Zeland a) .
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Hispanujo
. - La somera libertempo
eble haltigos iom nian propagandon; la
fortaj ,1armoj, malgraií la fizikaj reguloj,
malvarmigas kelkajn samideanojn kaj ankau ni ciujn atendas la sukceson de la
nova Kongreso por havi novajn fortojn
kaj pruvojn helpontajn al la batalado.
l\Iultaj forlasas sian logejon sercante someran sestejon kaj la grupoj disigas ...
Sed kien ajn vi iros, tie vi trovos esperanti gotan iun, tie vi trovos kulturigeblan kamp on, sekve vi <levas labori. Via
laboro esto s pli facila car viaj amikoj
senigitaj de la ciutaga j okupadoj, trovos
en la lernado de Esperanto, amuzon, kiu
estos tutkore akceptata por fari pli agrabla la trankvilan someran vivadon.
Jen ni havas bona n ekzemplon.
Kelkaj valenciaj amikoj, kiuj somerrestas en la proksima vilageto Rokafort'o,
utili gas sian libertempon por lerni kaj
disvastigi Esperanton. Lernejon ili ne
bezonas, car ili kunsidas sub la brancoj
de ombriga arbo, kie la ciutaga lekciono
estas klarigata de la plej bonega lernanto.
Laiídebla estas ilia deziro kaj ni esperas
ke baldau niaj amikoj farigos lertegaj esperantist oj, kaj vintr e vastigos la Valen cian Grupon.
Ni deziras ke ili havu multajn imitantojn.
La Organ iza Komitato de la Pedago gía Konkurso de Santiago, laií peto de
niaj tieaj samideanoj, akceptis temon pri
Esperanto, kies premio, donacata de Hispana Societo, konsistis el ke lkaj bonegaj
esperantistaj verkoj . Speciala jugantaro
estis nomata por tiu temo, kaj niaj amikoj
S-roj Ayza, Duyos kaj Jiménez Loira ple numis plej senpartie kiel eble tiun hono •
ran taskon.
El la verkoj senditaj ricevis la premian tiu titolita «Nuna kaj estonta stato
de Esperanto», sed la jugantaro ankaií
citis en sia decido kiel laudindajn verkojn, tiujn, ]des lemoj estis « Donacu vi
benon al nía laboro, donacu vi forton al
nia fervoro», «La pereza intelectual es el
mayor obstáculo á la propagación del

España.-L as vacaciones veraniecras
detendr án probablemente un poco nu~stra propagan da; los fuertes calores, á pesar de las leyes físicas, enfriarán á algunos samid eanos, y todos esperamos también el éxito del nuev o Congreso para
tener nuevas fuerzas y pruebas que han
de ayudar en el combate. l\1uchos abandonan su re sid encia bHscando pun tos de
veraneo y los grupos se deshacen ...
Pero dondequiera que vayáis, allí encontraréis á alguien por esperantizar, allí
encontraréis campo cultivable; por cons iguiente debéjs trabajar . Vuestro trabajo
será más fácil, porque vuestros amigos ,
despojad os de las cotidian as tareas, encontrarán en el estudio del Esperanto
una distracción que será cordialmente
aceptada para hacer más agradable la
tranquila vida de veran o.
Aquí tenem os un buen ejemplo:
Algunos amigos valencianos que veranean en el cercano pueblecillo de Rocafort utilizan sus vacaciones para aprender y difundir el Esperanto. Escuela no
necesitan, porque se reunen bajo las ramas de umbroso árbol donde la lección
diaria es explicada por el mejor estudiante. Laud able es su deseo, y esperamos
que pront o nuestros amigos serán excelentes esperantistas y engrosa rán durante
el invierno el grupo de Valenc ia.
Deseamos que tengan muchos imita•
dores.
El Comité organizador del Certamen
Pedagógic o de Sant iago , á petició n de
nuestros compañeros de allí, aceptó un
tema sobre Esperanto, cuyo premio, regalado por la Sociedad Española, se componía de algunas buenas obras esperantistas. Un jurado especial fué nombrado
para e·ste tema, y nuestros amigos seño res Ayza, Duyos y Jimén ez Loira cumplieron imparcialmente tan honrosa tarea.
De las obras enviadas mereció el premio la titulada •El Esperanto en la actualidad y en el porvenir>, pero el jurado citó también en su fallo, como laudables obras, aquellas cuyos lemas eran:
«Donacu vi benon al nia laboro, donacu
vi forton al nia fervoro», La pereza -intelectual es el mayor obstáculo á la propa-
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Esp eranto » kaj «Por Dio kaj la homaro».
Ni gratulas la Orga nizan Komitat on
de tiu Pedagog ia Konkurso pro la kora
akcepto de la esperanta temo, kaj ankaií
ni sendas niajn g ratuloj n al la aiítoroj de
la supre nomitaj verkoj, kies nomojn ni
anko raií ne konas, car la presada laboro
<levigas nin sendi tiujn ci liniojn tre frue
al la kompos tistoj; sed ni publik igos ilin
en la venonta numero.
Ni jus rice vis post la presado de la
antaií.a paragrafo la nomojn de la personoj premiitaj:
La premio oferdonita de la H . S. p.
p. E. por la plej bona verko pri Esperanto, estas liberit a de la komisio al la
verk o de S-ro Emanuelo Monteagudo ,
el Korunja .Proksimajoj, al sinjorinoMaría
Barbeito, profe sorin o el Korunj a, al S-ro
SaPtiago Carro García, el Santiago, kaj al
S-ro Andreo Bravo del Barrio, el Madrid .
Nian plej sinceran gratulajon al la diritaj
personoj.
Kaiíze de la libertempo ·multaj el niaj
korespondantoj sercis pli malvarmetan
re stejon kaj tia! ne pov is sendi al tiu ci
redakcio plenan nomaron de la artikoloj
publikigitaj en hispanaj jurna loj pritraktantaj Esperanton. Ni tamen citas tiujn
publikigitajn de S-ro Cod orniu en la mur ciaj jurnaloj kaj ni priparolos la aliajn en
la venonta numero.
En Sabadell fond igis «Akademo esperantista», kies direktant a komi tato
estas:
Honoraj Prezidant oj : D-ro L. Zamenhof kaj S-ro l\Iark o L!ir ó,' skolapi ulo.Prez idanto, S-ro F élix Sotorra, doktoro
de medicino ka! nirurgi o. - Vicprezidan to, S-ro Josefo Facher, pastro, licenciato
de legoscienc o, filozofio kaj literatura .
- -Ka sisto, S-ro i\liguel Fon olleda , med icina studento .- Sekretari o, S-r o Johano
V. Lladó, adv okato kaj sekretar io de la
sabadell'a ju goficejo.- Bibliotekisto, S-ro
Josefa l\Ianáu, advokat o.- Vocdonantoj,
S-roj Pascual, dokt oro de legoscienco:
Pablo l\l. Llo bet , komer cisto, kaj Ramo no Masats, dir l!ktoro de la sabade\la re vuo «Agricultura ~.
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gación del Esp eranto» y «Po r Dio kaj la
homaro .»
Felicitam os al Com ité organizado r
de ese certamen pedagógico por la cordial aceptación del tema de Esperanto, y
enviamos asimismo nues tras felicitaciones á los autores de las obras citadas,
cuyos nombres todavía no conocemos,
porque el trabajo de imprenta nos obliga
á enviar con antel ación estas líneas á lo,
cajistas, pero los publicarem os en el númer o próximo.
Acabamos de recibir, después de impreso el p árra fo anterior, los nombres
de las pers onas premi adas.
El premio ofrecido por la H. S. p . p .
E. al mejor trabajo sob re el Esperanto ha
sido adjudicado por la Comisión á la
composición de D. Manu el Monteagudo
de Coruña. Accésits á D.n María Barbei to de Coruña, á D. San tiago Carro García
de Santiago y á Don _Andrés Bravo del
Barrio. Nuestra .más sincera enhorabuena
á las citad as personas.
A causa de las vacaci ones, muchos de
nuestros corresponsale s bu scaro n su residencia veraniega y no pudieron enviar
á esta redacción lista completa de los ar tículos public ados en la prensa española
relativos al Esperanto. Sin emba rgo, citamos los publicados por el Sr. Codorníu
en los peri ódicos de Murcia y en el pró ximo número hablarem os de los demás .
En Sabadell se ha funda do la «Akademio esperantista"', cuya junta directiva es:
Presidentes honorar ios: Dr. L. Zamenhof y D. l\Iarcos Llir ó, escolapi o.- Presi den te, D. Félix Soterra, doct or en medi cina y cirugía .-Vicepresidente , D. José
Facher , presbítero, licenciado en Dere cho, Filosofía y L et ras . - Depositario,
D. Miguel Fonolleda, estudiante de Medicina. - Secretario, D. Juan V. Llad ó,
abogado y secretario del juz gado de Sabadell. - Bibliotecario , D . José i\lanáu,
abogado.-Vocales, Sre s Pa scual, doctor
en Derecho; Pablo i\l. Llovet, comerc iante, y Ramón i\lasats, direct or de la revista de Sabade li, «Agricultura • .
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Oni devas gratuligi la tuta espe ranEl esperantismo está de enhorabuena,
tista ro, car estis elektita en Romo Ge- pues ha sido elegido en Rom a para Pre nerala Preposito de la Skolapiuloj la pósito General de los Escolap ios el ReR. P. Emanue lo Sanchez, kiu estas unu verendísimo P. i\lanuel Sánchez, un o de
el la unuaj kiuj en Valencia konis kaj . los primeros que en Valencia conocieron
y protegie ron con entus iasmo nuestra
protektis entu ziasme nian aferon. Ni tutkore gratulas !in kaj nin mem, kaj deziras cau sa. De todo cora zón le felicitamos y
al li multajn kaj grandajn felicajojn en nos felicitamos, y le deseamos muchas y
lia tiel altega kiel delikata rolo.
grandes prosperidades en su tan elevad o
como delicado cargo .
Laü ni legis en la jurnalo La Gaceta
Según leímos en el diario La Gaceta
de Galicia la 26ª de Julio lasta okaz is en de Galicia, el 26 de Julio pasado tuvo !uSantiago de Composte la grandega festa gar en Santiago de Com postela una magkunveno organizita de la tieaj espe ran- nífica velada organizada por los esper antistas de allí. El Sr. D. Salvado r Padilla ,
tistoj. S-ro Salvador Padilla, direktoro
de la oficiala Gimnasio de Orense faris Director del Institut o de Orense, pr onunplenan paroladon pri Esperanto, kiu mul- ció un discurso acabado sobre el Espeteg e placis al la tuta audantaro kunmetita
ranto que agradó muchísimo á todo el
en sia plej granda parto el sinjorino j kaj auditorio, compuesto en su mayoría de
fraülinoj. Ankaü poste parolis pri sama señoras y señoritas. También después
temo S-ro Santaló, prezidanto de la Gru - habló sobre el mismo tema el Sr. Santapo . Ni tulkore gratulas kaj dankas la ló, Presidente del Grupo . De todo coraelparolintajn k aj la esperantistojn de San- zón felicitamos y dam os las gracias á los
tiago.
oradores y álos esperantistas de Santiago.

Bibliografio
Un'ora d' Esper,rnto, conferenza in forma de dial ogo pubblica ta da J. l\leazzini
(Arezzo, Italujo ) . Prez o: 0,50, ce la autora.
Tiu ci bel a eldon ita bro~ureto estas bonega traduko de la franca verko de sinjor o
Cart , Une he1m: d' Esperanto, k iun jam konas niaj legantoj. di cert e helpos al la
disvasti go de Esperanto en Italujo kaj montras la fervorecon por nía afero, de sinjor o
l\lazzine, kiu ankau prenis nur sin la redaktadon de la Vortaro itala -esperan ta, baldaü
aperont a. Sendu be Une heiere a'Esperanto gua s ank aü la saman felicon, kiun sorto
difinis al la verk oj de S-ro Car t, (t. e. est i tradukita j en diversaj lingvoj), car laú nia
sci!go, gi baldaú aperos en hispana lingvo. Komp reneble , tion ja tro meritas tiun ci
propaganda teatrajo .
Ynlio Cezaro, tragedia en kv in aktoj de \V. Shakespeare, tradukita de D. H .
Lambert, B. A. (Oxo n). Eldono de la Brita Esperantista Asocio (13, Aru ndel St.,
Strand. W. C.'i. Pr ezo z fr.
Jen anko ra'ú nova esperanta traduko de Sekspira tragedia? Nia litera tu ra estas en
plena senhalta disvolvigo. La lastan monaton ni raportis prí la Bajron'a verko "cielo
kaj T ero, kaj hodiaú ni dev as sciigi pri Ynlio Cezaro. Kompreneble car la argumento
estas jam sufice konata, ni nur parolas pri la esperantigo de la verko. La traduko
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estas tre Ierte .farita per senrimaj versoj: la stilo estas klara, simpla kaj korekta ,
malgrau la grandaj malfacilajoj, kiujn oni trovas ciam ce ver sa t raduk o: la autoro
celis esperantigon lauvortan kaj internacian , tiamaniere, ke la esperanta tekst o estu
klarigilo po r tiuj, kiuj ne bone ko mprenas kelkajn frazojn de la origi nala vers ajo .
Ni povas g ratuli S-ron Lambert, ca r la afero al li prosperis, kaj rekom endi la verkon
al ciuj esperantistoj, en la certeco, ke ili ne pentos esti trale gintaj :f 1tlioiz Cezaron.

Kelkaj fl oro) esperantaj agrablaj legajoj kun multaj ilustrajoj de a.-S. Witter yck.
(Serio I, número II). Prezoj por unu numero: en eksterbelg aj landoj, 0 1 25 fr.; po r
kvin numeroj, I fr.
La libreto estas kolekto da spositajoj, kiujn oni legas tre plezure . Ni kon silas g in
al tiuj niaj legant oj, kiuj ial estas malbonhumoraj, ili certe ridos kaj goj os legante
tiun interesan verketon de Sro. \ Vitteryck.
Lern olibro de esperan/a stm ografio (mzztiga sistemo S tolzr1-Schrey) verkis Pastro.
Frederiko Schorceberger. Eldono de Esp erant ü verlag 11/ oller de B orel . Berlino S
52. Prezo: 0 1 80 markoj .
Kiel tre sage diras la autoro en antauparolo: cju pli disvasti gas la Iingvo interna cia
«Esperanto>, des pli gi bezonas simplan mallongan skribon por la sciencaj kaj kome »caj interrilat oj; kun la stenografio estas eble mallongigi la skriban Iaboradon gis unu
»kvaronon au sesonon» tempo estas mono! Bezono do spari monon, spa rante temp on,
•estas pli malpli ciuhoma , Tia! li celis presenti al ni sistemon, por kiu oni sukcesas
skribi tre rapide niam lingvon internacian kva nkam jam diversaj steno grafiaj sistemoj estas alfaritaj por Esperanto, kaj tute ne deprenante de la legantoj la liberecon,
ke ili elektu tiun, kiu al ili §ajnos plej bona kaj facila, ni rekomendas al ciuj samideanoj la novan verkon de la fervorega propagandista, unue car la libro aparten as al
«kolekto aprob ita », kio tre alte parolas pri giaj satinda j mer itoj, kaj due, car S-ro
Schneeberger uzis sian sistemon ste nografian «Esperanto» dum la lasta Bonlogne'a
kongreso , kie Ii tie sukcese transkribis la paroladojn de ciuj, kiuj part opren is en la
ku nsidoj.
Dektriope unuakta salona komedio tradukita de grafo Albert Sallois. Prez o : 0 '7 0
(afrankite ), ce la tradukinto en R iolimato (provinco de ?IIodena). Italujo.
Nía senlaca batalanto en la belega itala lando, presenta s al ni tre purstilan tradu kon de sprita salona komedio, cio estas en la verketo delikata, bongust a, kaj carma .
Legu niaj legantoj Dektriope kaj ili konvinkigos ankorau u!m fojon p ri la satindaj
tradukaj eroj de Esperanto.
Verkar o de V. N . Devjcttnin (ru sa esperantista ), libro unua . Librej o Ha chette
kaj K.0 Panzo . Prez o: 2 fr.
S-ro Devjatnin apartenas al tiu merit oplen a aro da rus aj Espe rantistoj, kiuj distingigas per majstra posedo de E spera nt o en verk ado kaj tradukado de literaturaj
~ekstoj. Tio ci suficas, por ke n iaj legantoj tuj komprenu, ke ni aludas S-rojn Grabwski, Leo Belmont, Kofman, Kabe, Lojko, Gern et , Kazy, Girej ... Ili aligis al nia
afero en la unuaj jaroj post la elpenso de Esperant o, k aj fervore bat aladis po r la
prop agando de la lingvo internacia, en tiu tempo, kiam Esp erantistoj cie ricevis
senescepte nur mokojn kaj malakceptojn. Tiam Ji ver k is kaj traduk is multajn litera :i;rajn tekstojn, kiuj enpresigis en «Esperantis to» au aparte publikigis en la Kajero j
de la Bi blioteko, kiun eld onis O-ro Zamenh of. :Nun li havis la bona n ideon ku ne
pub likigi ciujn siajn esperantajn verkojn, en kolekto apr obita de firmo Hachet te, kio
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donos al mul taj novaj es perantistoj la eblon, konatigi kun tiuj belaj tek stoj anta iílonge ve rkitaj. L a unua libro de «Verkaro de V. N. Devjat nin », enhava s k elka p
apartajn versajojn kaj la verkojn: «Nevol a mort iginto» (rakonto ), «Boris Godun O\·
(dramon de A. Pu skin) kaj , Demono» (orienta rakonto el Lemon tov ).
La libro havos tre g randan sukceson kaj ca r la fra nca firmo Hachette j am cldonis «Kondukan to de la internad a parolado kaj antologio» de S-ro Gra b owski kz;
«Pola Antologio» de S-ro Kabe, cu gi ne farus grandan servon al nia afero, publi ki gante ankau la verk arojn de la aliaj jus nom itaj rusaj esperanti stoj , speciale tiu n de
S-ro Kofman, kiu dum mu ltaj jar oj sin donis al pliri eigo de la esperanta literatur oSendube tiuj kolektoj da belaj verkoj estus tre favore akcept itaj de ciuj esp erant ist oj, kiuj nun bedaüra s ne povi konatigi kun ili, ca r la plejmulte el la verk oj de
S-ro Kofman, Gernet , k . c., enpresigis en «Es perantist o» kaj aliaj gazeto j aü brosur o;
kiuj nun jam estas nea cet eblaj.
V.

I NGLADA •

•

La T zdm onda :Jarli br o Esperantist a por 1906 jus ape'ris. Gi enhavas pli ol 30.ooc
nomo jn kaj adresojn de Esperantist oj kaj konsistas el 506 pagoj dense pr esitaj. _atentigas niajn leganto jn pri la granda utilec o de tiu propagandilo por la lingvo Es
peranto, ca r gi ebligas, ke la E spe rantistoj facile inter ko natigu, kaj anka ü gi mont ~
la potencan disvas t igo n de Esperant o tra la mondo, Postkarto estas enmetita en (j.
no va eldono; kaj dank' al c i tiu postkarto oni pav as sendi .,al la redakc io novajn aligojn aü sango jn de adreso. k. t. p. La kosto estas fr. 3,50. Sin turni al la firmo H achette kaj Kº, 79, boulevard Saint-Germain, París (France ) aü al giaj riprese ntant oJ
ekster Francujo.

•

f!,j,t:i;f;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~?i.?a

BlindaAdvokato
En la pedagogia historio de Australia la plej rimarkinda okaz o estas tiu d e !::
edukado de blinda junulo de Christchurca, kiu jus finis en Sidney, siajn uni ver sitat aJ::
studojn.
Kiel bo ne diras Sidneya jurna lo, la mal he lpagoj naturaj est is jam sufice grav aJ
sed la postulajoj de la administran taro treege pligrandigis ilin, car videble on i fans
multe malpli o! ti o, kion ni povis esperi por helpi al S-ro i\lac \ Villiam.
Komence, oni diris al Ji ke est as tu te neeble ke li sin prezentu po r la une::
ekzameno. Tamen li ne malkuragig is, kaj fine on i konse ntis ke li konkuru diktan::e
al· skribisto siajn respondoj n al la demandoj al li legotaj . Li daürigis la saman farmaniero n gis la fino de sia unua jaro de arta fakultato, kaj kva nk am lia ekzamen o
farigis sub speciala inspektorado, lia verko matematika rezultis tiel bonega ke la
ekzame nint oj suspektis ke la skribisto estis helpinta lin. Tia! ili dev igis !in suferi
novan, altvocan ekzamenon, en kiu Ji sukcesis tiel, ke oni ne volis r ipeti la pruvon .
Ne estas facile ke stud ento havante ordi nar an okulv idon imagu la malhe lpajojn,
kiujn S-ro i\Iac \Villiam devis venk i. Ekzemp le, por la matematika kurso, car Ji
neniam vidis la diagramojn de la Eüklidaj propozicioj Ji estis devigata venigi de
Anglujo diagramojn reli efe sta mpitajn, kaj dum unu plen a jar o Ji studadis per la
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belpo de tiuj rimedoj. Sed la vespero mem antau la ekzamen o oni sciigis al Ji ke
estis neeble utiligi tiujn apar acojn .
Nu, li neniel povis riski malsukceson en la matemati ka ekzame no, kaj dum la
tuta nokto Ji pripensadis la aferon . l\Iatene li proponis al la ekzamenontoj ke ili
permesu al Ji utiligi §talan ringon, kiu figurus rond on kun iom da fadeno por la
rek taj linioj kaj kup rafadeno por la angu loj. La ju gantaro akceptis tiujn ilojn provizorajn, kaj per ilia helpo l\Iac-William sukc esis havi po 88 el ciu cento da markoj .
Li ne havis sufican monon po r aceti Latinajn tekstlibrojn Braille-e pre zitajn-ti o
estas la presado reliefa kiun uzas la blinduloj-tial ke Ji estis devigata arangi ke oni
legu ilin al Ji dum Ji tradukis la tekstojn lau la Braille-a sistemo. Je la fino de cio Ji
ricevis sian diploman kun honoroj. l\Ialgrau multaj kontrauajo j Ji decidís farigi advo kato, kaj nun li nur atendas ke la korporacio nomu !in en la venonta lega kurso. N i
kreda s ke li estas la unua en la tuta Imperio kiu, spite tiom da malfacilajoj, eniris la
legan profesion. Lia sukceso estas glora atesto pri lía kurago kaj persistec o.
(El «The Pre so», Christchurch N. Z.)
Iradu kis N. i\lA CLEAN.

Kuriozajoj
por la cigarfumantoj
«Diversaj estas la metodoj uzitaj gis nun kaj celantaj k oni la karakteron kaj pasiojn de la homoj per la ekstera j signoj; tiaj estas la frenologio, la fizionomiaj studadoj, la grafologio k. t. p. kiuj pretendas trafl la saman celon .
Ni tute ne scias, kiu elpensis alian procedon, k iu sin apogas sur la tenado del
cigaro kaj sur la fummaniero de la persono, kies karakteron oni deziras elserci . La
rezultatoj de la obsevadoj efektivigitaj estas la jenaj, Jau jurnalo de kiu ni tion -ci
detrancas: «Tiu, kiu fumas la cigaron de unu ekstremu gis la alia, estas avarul o,
egoisto.-El dek cigarfumantoj, nau estas avaraj .- Kiu fumas rapide demetante ne niam la cigaron de la bu so, estas ekkolerema, jaluza, karakterfirma kaj procesema. Kiu skuadas ofte la cindro jn de la cigaro, estas subakvigata en gravaj pensoj au en
profunda j moralaj doloroj.-Kiu
ludas je la cigaro gis kiam li bruligas siajn fingrojn kaj kiu bruldifektas al si la lipojn pro distro, estas au poeto au jurnalisto . El dek
cigarfumantaj, du estas poetoj Kaj ok jurnalistoj. - Kin portas delikate la cigaro n per
la montra kaj longa fingroj, estas mensagemulo, - Kiu enspiras multe da fumo estas
sana horno kaj, kontraue, kiu faras malgrandajn enspiradojn, estas malenergiulo.Kiu fumas k iam sinjorinoj alestas, estas leginta nenian lerno libron pri gentileco .- La
virino kiu fumadas, (estu viglaj! edzoj! ) volas atingi la virajn rajtojn .-Kiu fumadas
ce la Parlamento meritas esti forpelata.-Kiu fumas dum parolado au parolas dum
fumado estas ... tute pura fumo ».
Kiu elpensis tion supre diritan? l\ii opinias «ke ne estis leono la desegnisto», cu ne
vere? Nek mi ankau, mi diras, sed mi amas ke iu ajn faru kion li volos, farante tion,
kio estas permes ita kaj zor ge penante neniun difekti Jau la dirajo de Cicerono.
Esperantigis: JoHANO GARCÍA i\IARTÍN Sk.
Esp. ro.6r.¡.
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la bonfarintagardenisto
(El Schmid)
l\laljuna kaj honesta garden isto faris multe da bono al la malri culoj. Li disd onaos
al la_ malfeliculoj, kelke da malgrandaj monsumoj, kiujn Ji estus povinta uzi por
havigi al si kelkajn plezur ojn. Tiam, Ji diris : «tio ci estas pomo jetita trans la circaüilon.» Dema ndite pri la senco de tiuj ci vortoj, «Unufoje - diris Ji- mi alvoki s al mi.
gardeno kelkajn infanojn kaj permesis al ili man gi la frukt ojn, kiuj sin trovis sur l.
ar boj, sed malpermesante ke ili enmetu ilin en siajn posojn».
« Unu el infanoj je tis multajn fruktojn trans la circaü ilon por retrovi ilin, elirank
el la gar deno. Tiu ci artifikajo donis al mi instrua t:an lecion on. l\Ii diris al mi meE1
tio, kio ok azis al tiuj ci infanoj ce mia garden o, ankaü okazas tre ofte al la homoj éc
la tero. Ni guas la mondajn bonojn alporta nte nenion kun ni, sed cion, kion ::..
donacas al la matri culoj, ni jet as trans la gardenan circauilon por gin retrovi ce l:.
E te rnec o .
Esperanti g is FRANC ISCO DOM INGO.

Miksajoj
Du grandaj mens oguloj interparolas en kafej o.
Iu, kiu plene ilin konas, dira s al apudestanta sinjoro:
- Miru, sinjoro; ili estas tiel mens ogemaj ke por trompi sin recipro ke, ili estas kpablaj diri la ver on.
J AKOBO GARCÍ A, lradn kis .
* * *

En amika vespera inte rkunv eno fraüiino laüte legas versajon titolit an: «Se 1m c•tns birdo», terure longan kaj enuigan .
ceestanto, kiu ne cesas osced i dum legado de la kvaza u senfina poezio, ekk ri:
sub ite en ko ler a hum oro : «Se nli lzavus pafil on!»

* **
En oficejo oni d isputas malgentile kaj laütege ec neatentante, ke la estro sidas eapuda cambro. En disputa flameco, oficisto alparolas :
- Vi estas sentaugu lo.
Kaj vi ... ? ek respondas la alia.
- <:u povas ekzisti en la mondo viro pli malsaga ol vi, idiotul o?
L a oficejestro el interne:
- Sinjoroj: cu vi forgesis ke mi staras tie ci?
V. I NGLADA, tradttkis .
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Korespondada
fakode"LaSuno
Hispana,,
Sll\"'JOUO .T:

E. C., Sigüenza.- R. T. V., i\Iarikuppam, Angla Hinduj o.-A. B. Manitra.=G . N.,
Málaga.- H . F. S., L ondon.- i\1. S., Valencio.- P. T., Madrid.
i\1i recivis viajn abonpagojn. Dankon.
Kore sa lutas Vin,

NIAJ

A .:/.L.

VIZITANTOJ

N. 0 35.- Antaüen Esperantistoj!! Lartiga, 106, Li ma (Peruo ). Jarabon o, 3 fr.
N.º 29.- Espero Katolika. A Sainte Radeg onde pr és Tours (l ndre et-L oire
Francujo ). Jarab ono, Francujo , 4 fr.; alilando, 5 fr.
N .º r1. - Espero Pacifista. 26, rue de Chartre s, Nen illy-s nr -S eine (Francujo ),

Jarabono, 5 fr.
N.º 3.- Esperantisten. 37 , Surbrunns gatan. St ockltolm (Svedujo), Jarab ono.
1
3 50 frankoj.
N.º ro, r r kaj rz. - EI Mundo Ilustrado. Aguila, 60, H abana . Numero ro ctoj,
I , 2 kaj 3.
N .0 i r al r2.-Esperan to. Papnovelde -Uteza, 6, Budapest IV , (Hun garu jo) Jara bono, 3 frankoj .
N.º 7.- GermanaEsperantisto. Prinzentrass e, 95, Berlin S. (Germanujo). Jarabono 3 markoj.
N.0 2.- ldealo. Corso Calatafini, 495, Palermo, lt aluj o. Jarabo no, 3 fr.
N .0 3.- lnternacia Revuo -Medicina . 33, rue Lacépéde. París . Jara bono, r2 fr.
N. º 4.- Juna Esperant ista . 91 Avenue des Vo!landes, Genéve (Svisujo). Jarabono,
2 fr. 50.
N.0 ro II jaro.-La Algeria Stelo. 57, rue d'Is ly, Alger (Algeruj o). Jarab ono, 3 fr.
N.0 47.-La Belga Sonor ilo. S-ro J. Coox, D nffel , (Belgujo). Jarabon o, 4 fr.
N.º 121.- La Revue de !'Esperanto, 26, ru e Vvissoq, B onlogne-sur -lJller (Francujo). Prezo, o' ro fr. ekzemplero.
N.0 7, 8.-La Esperant a Studento. 16. Upper W estbourne Villas, H ove, Sussex•
En gland. Jarabono, 2 fr.
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N. 0 142.- Lingvo lnternacia. 331 rue Lacepéde. Paris. Jarabono, 5 fr. Kun literatura aldono 7 fr. 50.
N. 0 128, 129, 130.- Murcia. Sociedad , 14, Murcia. Ja rabo no, 6 pesetoj.
N.0 146, 147.- Museo Exposición. l\'ledina, 37, Alicant e. Jarabono, 5 pesetoj.
N.0 6.- Revista de Menorca. Ateneo científico. Jlfahón. Jarabono, 6 fr.
N.0 5.-- Ruslanda Esperan tisto. S. Petersbur go , Bol§. Podjaceska ja, 24 (Rusuj o).
Unu numero 30 kopeko jn.
N.º 6.-Svisa Espero. 6, vieux College, Genéve (Svisujo ) Jarabono , 2,50 frank oj}
N.0 19.- The British Esperantist. unuigita kun The Esperantist. 13, Arunde.
street, Strand . \V. Q. Lon dono. Jarabono, 2 fr. Kun a,ldono literatura, 4 frankoj.
N.0 12.- Tra la Mondo. 15, Boulevard des deux Gares, Jlfendon (S. et O.)
(Francu j o) Ja rabo no, 8 fr.
N.º 7.-U nua Paso. San Stefano, 26, Sofia, (Bulgaru jo ). Jarabono, 3 fr.

Tip ografía l\'Ioderna,

á car go de l\figuel Gimeno , Av ellanas, u-Val

encia.
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Tiu nova Revuo, tute reda kta ta en Esperant o, estos pure literatura, gi enhavos:
novelojn, romanojn, poezio jn, komedio j n, dramojn, serioza jn studio jn pri historio,
geografio, statistiko, popolmorojn, k. c., kroniko n tre mallongan pr i la cefaj mondaj
okazintajo j , bibliografio.
Cío politika, relig ia, aü kio povus nask i disputojn estos malakceptata de la
Redakcio .
D~ro L. L. Zamenhof sola povos ve rki artiko lojn pri la lingv o.
La 1ª numero aperos la 1an de Septembro 1906 okaze de la 2ª Universala Kongreso de Esperanto.
KOSTO: ciu numero ..
jara abono . .

o fr. so
6 fr.

En H ispan uj o, oni povas j am de nun abon i ce :
La firmo Y, Espasa, 579, calle de las Cortés, Barcelona.
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