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2.ª UniversalaKongreso
Esperantista
en Genevo
La glora sukceso atingita de la Gene va
Kongreso plene desiras la estontecon
vualon. Pli ol neniam ni povas certigi la
universalan triumfon de nia homamaideo,
kiu ve re superrekompencos eiujn niajn
laborojn, eiujn niajn dezir~n kaj esperojn. Supren la koroj, esperantistoj!!
Post jara laborado fine alvenis, kiel
supera apoteozo, nia 2. ª Kongres o. Meritplena estas la agado de niaj samideanoj,
kiuj ne malsparis la tempon dum la unua
jaro de oficiala vivo de nia kara lingvo .
De la Bulonja al la Geneva Kongreso nur
pasis unu jaro, sed kiom kreskis kaj disvastigis nia afero!

El glorios o éx ito alcanzado por el
segundo Congres o en Ginebra rasga por
completo el velo del porven ir. Hoy más
que nunca podemos asegurar el triunfo
de nuestra idea humanitaria, ·que verda deramente recompensará con creces todas las molestias, todos los trabajos, todos
nuestros deseos y nue stras esperanzas.
¡Arriba los corazones, espera ntistas !!
Después de un año de continuada
labor llegó por fin, como suprema apoteosis, nuestro segu ndo Congreso. Admi rable labor la de nuestros sainid eanos,
que no han perdid o el tiempo durante el
primer año de vida oficial de nu estra
querid a lengua. Desde el Congreso de
Boulogne hasta el de Ginebra no ha tran s-
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Kurage antaüen, gis atingo de la dezirita celo!
LA SuNo HI SPANAtutkore aligas al la
gojo esperantista . gratulante la organiz intoj de la Kongreso.
Gi sendas re spektplenan saluto n al nia
ka re ga majstro, doktoro Zamenhof kaj
al la tuta esperantistaro, okaze la sukceso
de nia 2." Kongreso.

Dank'al ceestado de du el niaj redak toroj, Pastro Guinart lrnj sinjoro Ayza , ni
povas prezenti al niaj gelegantoj, en tiu
kaj sekvantaj numeroj, plcnan ra po rton
pri tiu eksterordinara okazo . Nepre trai ronte niaj ekskursa nt oj Barcelonon ili penis por sin unuigi kun S -ro Alfonso Sabadell, prezidanto de la Grupo Espera ntista
Barcelona, pri kiu oni sciis ke li cees tos
la Kongreson kune kun lia edz ino. Vere
estis tutkora kaj frata la akcepto de sinjoro Sabadell por la valenciaj esperantistoj. La sciigo tie ricevita, pri la alveno
en la morgaüa tago de S-ro Norman
Maclean, prezidanto de la :Murcia Grupo,
ankaü akompanata de sia ed zino, decidís
la hispanajn kongresanojn
pa sigi tiun
nokton en Barcelono kaj ili ne pentis. La
cirk onstanco, ke S-r o Sabadell havas
bonegan fonografon kun cilindroj impr esitaj de Boirac, Fruictier, Copée, Inglada
kaj aliaj eminentaj esperantistoj havi gis
al niaj amikoj, borran vesperon, dum kiu
ili ricevis plej delikatajn kont enti gojn el
1 a tuta familio . S-ro Sabad ell elmontris
s iajn dezirojn posedi cilindron impres it ajn de ciu el siaj gastoj, kaj ciu volente
konsentis.

curr ido más que un año; mas, ¡cuánto ha
crecido y se ha divulgado nuestra causa !
¡Adelante con arro jo, hasta la conse cución de nu estro deseado objetivo!
LA SUNOHISPANA,de todo corazón se
une á la alegría de los esperantistas, felicitando á los organ izadores del Congreso.
Su Redacción envía un respetuos o
saludo á nuestro querido maestro el docto r Zamenhof y á todos los esperantis tas,
con motivo del éxito alcanzado por el
segundo Congreso.

Merced á que han asistido á él dos de
nue stros redactores, el P. Guinart y el
Sr . Ayza, podremos ofrecerá nuestros lectores, en est e número y sucesivos, un a
relación detallada de tan extrao rdin ari o
acontecimie nt o. Teniendo que pasar nue stro s excursionistas necesariamente por
Barcelona, trataron de unirse al señor
D. Alfons o Sabadell, presidente del Grup o
Esperantista de Barcelona, del cual sabían
ya que había de asistir al Congreso acompañado de su señora. Grandes fueron, en
verd ad, las muestras de atención y de cariñoso afec to con que fueron recibid os
por el Sr. Sabadell los esperantistas valencianos. La noticia recibida allí de que llega ba al día siguiente, también acompañado de su señora, el Sr. Norman Maclean ,
pre sidente del Grupo de Murcia, en dire cción á Ginebra, decidió á los congresist as
españoles á pern octar aquella noche en
Barcelona, y á fe que no tuvieron por qu é
arrepentirse.
La circunstancia de po seer
el Sr. Sabadell un magnífico fonógra fo
con cilindros impresionados por Boir ac.
Fru itier , Copée , Inglada y otras emine ncias del Esperantismo, proporcionó
a
nuestro s amigos una excelente velad a.
después de haber recibido los más delicados obsequ ios de toda la familia. E
Sr . Sabadell manifestó sus deseos de
pose er un cilindro impresionado por cad a
un o de los huéspedes, á lo cual accedi eron ellos gustosísimamente.
Kiam alvenis gesinjoroj Maclean kaj
Llegad os los Sres . Maclea n y org anio ni organizis la ekskurson, ciuj forlasis
zada la expedición, abandonaron tod os
Barcelonon kaj ni preterla sas la serion
Barcelona: pasamos por alto la serie de
a agrablaj impr esoj ric evitaj precipe de agradabilísimas
impresiones recibid as.
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sobre todo de la natural eza, duran te un
viaje he cho e n las mejo res condiciones de
rap idez y co modidad en el lar go tray ecto
que hay desde Barcelona hasta Macó n,
d onde los expedicionar ios dejaron el tre n
para esperar el que de sde Parí s pasaba
por allí á las dos de la madrugad a en
direcc ión ,l Ginebra.
Ili j am porti s sur la brusto la verdan
Llevab an ya colocada sobre el pecho
ste lon, kiu malgraü la duon ombro reganle verd e estrella que, á pesar de la pe ta en tiu parto de la bordmarsejo est is numbra que re inaba en aquel pu nt o del
ekv idata de ang lo, S-ro Marechal, kiu andén, fué notada por u n inglés, el se ño r
amind e demandis ilin Esperante : cu vi l\larechal, quien con mu cha amabilida d
estas esp erantist oj ? Nedirebla estas la les preguntó en Esp cra nto: - ¿Son ustedes
ciesa gojo, kiun ili manprenis sin kiel esperantistas? - Ind ecible fué la alegría de
fratoj kaj eki nterparo lis inti me, car si- todos al estrechar sus man os come her njoro l\farechal, simpatía bel kresk a ju - manos y trabar íntima conversac ión,
nulo r ap idis prezenti al ili sian junan
pues al Sr. ?llarecha l, jov en simpático d e
edzinon kaj sampatru jan profesoron ma - ga llarda estat ura, le habb faltado t iempo
turaga n, kiu ilin akompanis . Enigi ntaj en para presenta rles á su jov e n espo sa y á
la unua esperanta interp arolad o kun
un prof eso r de su nación, hombre ya de
fremduloj, niaj amikoj pasi5 antaií la alguna edad, que les acomp añaba . Abs pordo de restorac io, kie multe nombra
traídos con la p rimera conve rsación en
g rupo de voj agant oj mangetis Sed kiam
Esperanto que tenían con extran je ros
la grupo rimarkis la esperantistojn , c iuj hubieron de pa sar por la pue rta del res levigis , kva zau per riso rto , el la se goj kaj taura nt, donde un grupo numeroso de
ku ris cirkauprem i varme siajn novajn viajeros tomaba su re frigerio . Mas al
kunvoja ga ntoj n.
notar el g rupo de los esperantistas, movidos co mo por un resorte dejaron á una
las sillas y corrieron á abrazar con efusión
á sus nuevos compat'íeros de viaje .
Alveninte Av injonon, la esperanli stoj
Llegados á Aviñón, los esperantistas
tute plen igis jam kelk ajn vago nojn . Tie llenaban ya alg unos vagon es por entero.
estis kie per la unua fojo audi g is la Allí fué la primera vez que se oyó e l
ekk rio: vivu Esperanto!, kiu bru egc re - g rito de : ¡viva el Esperanto!, y qu e sonó
sonissub la vitraj apsidoj de la sLacidomo. ruidosamente bajo las vítr eas b óvedas de
K1j kiam ili forlasis la vagonaron e n la estac ión. Y cuan do en Gin ebra abanGenevo est is tia la nombr o de per sonoj do naba n el t ren era tal el número de
montrantaj sur la brusto la verdan ste lon, pers onas que ostentab an en el pecho la
ke oni j am povi s antau diri la gran<lan C!.t rella ve rde, que hacía ya augu rar presukces on de la Kongreso. La' en lo~igo ma luram ente el g ran éxito de l Con g reso .
farigis sen ia ma lfacilajo. Gen cvo, kiu El hospe daje se efe ctuaba sin dificull ad
enhavas cen t ojn da hotelo j k un centoj de alguna. Gine bra, que posee centenares
de hotele s con cente na re s de habi taciocambroj,n e bezonis sin pretigi. El 150 .000
logan toj de tiu urb o, 40 .00 0 estas turi stoj nes cada uno, no necesitó prepararse.
fremda j , kiuj sen cese iras ad miri la I.Je- De los r 50.000 habitantes que tiene esta
leco n de la urb o kaj la ca rmojn de la ciudad, los -+º
·ººº son turis tas extranje !ando . Ti a!, momente, malap er:s tiu grup o ros que van <le continuo á admi rar la be da esperantistoj, sed ne tute, car baldaü
lleza de la ciudad y los enc anto s del país .
de la omnibuso on i vidis ondiganta sur Por eso de mom e nto quedó como eclipsa la H otel d,: la Post,: la espe rant istan fla- do aquel núcleo de espera ntistas; más no
gon, ne trompa pruvo ke tic logas gra n- de l todo, po rq ue muy pronto desde el óm-

la Naturo dum vojago farita en la plej
bonaj kondi coj pri rapid eco kaj oportu neco en la longa interspa co de Barce lono
gis Macono , kie la voj agantoj forlasis la
vagonaron atendante tiun, kiu de Parizo
pa sis tra tie j e la dua maten e al Genevo.

100

LA SUNO

dan nombron.
Alia esperantista flago
ornamis la belan facadon de la Hotel de
l' Ecu, kiam jam est is adveninta la klera
autoro de Esperanto , O-ro Zame nhof,
akompanata de sia frato .

La jena Honora Komitato fondigis
okaze la Kongreso : Henri Jasi, p rezida nto
de la Stata Konsilanaro; Berl ie kaj Victor
Charmonet , stataj konsilanoj; Adv iend
Lachend, nacia deputato; Erne st Nav iele,
el la Franca Instituto; J. W est heimer,
J . J. Gourd , Paul Motiand, Henri Jehz,
H enri Mercier kaj Lui s Choe lat, universitataj profesoro j ; Luis Bertrand , direk toro de la Komerca Lern ej o , Tiu Honora
Komitato ne povis esti pli bone elektita,
car ciuj giaj anoj estas reg antaj hom oj
kaj sciencul oj plej famekonataj .

En la publika j anoncejoj, estis grandaj anoncoj arte pres itaj, k iuj vokis la
publikon al Kongr eso kaj al Esperan ta
Ekspozicio. ce la jurnalaj vendejoj on i
v íd is en prefera loko gazeto jn kaj revu ojn
esperantistajn. T iel, do, kvankam ne tute
plenigis Genevon kiel okazis en Bulo njo,
la esperantistoj multe bruegís por ke eiu
indiferentulo, kiu tiam tie sin truvi s, sur prizigis kaj miris.

Sed ni sekvu niajn samlandanoj, kiuj
sin dírektís tra la strat o de Generalo Dufour al Komerca Lern ej o, k ie sidis la
Generala Sekretariejo de la Kon g res o.
La strato estas be lega , pura kaj lar ga,
!de l preskaü eiuj de la popolhava urb o,
modelo de pureco, kies tero tre bone
povas konkuri kun tiu de niaj plej bonaj
promenejo j.
Ekstere, la Komerca Lern ejo estas
stona granda konstruajo; interne, belega
st uparo imp er ia alkondukasen ciujn eam -
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ni bus se divisaba ondea r sobre el Hot el tk
la Poste la band era esperant ista, señal inequívoca de que allí se albergaba gran
número de ellos . Otra bande ra espera n t ista adornaba la hermosa fachada del
H otel de l' Ecu, donde había llegad o ya
el escla recido auto r del Espe rant o, do c tor Zamenhof, acompañado de su her mano.
Un comité de honor habíase cons ti tuíd o con mot ivo del Congreso , form ado
po r Henri Jazi, preside nt e del Consejo de
Estado; 'Berlic y Vícto r Cha rm one t, con sejeros de Estado; Adrien Lachend, diputado naci onal ; Erne st Nav iele , del Instituto de Franc ia; J. Westheimer, J. J
Gourd, Paul l\Iotíand , Henri Jer , H enn
l\forcier y Lu is Choc let, profesores de la
universidad; Luis Bertrand, director de!
Colegio, y l\Ir. Jirot, d irecto r de la Escu e:a
de Comercio . Este com ité de honor no
podía esta r mej or elegido, . pues to dos
sus miembros son hombres de Estad o -:personalidades cie ntíficas de lo más saliente.
Había en los pu nto s de anun cios
públicos gr ande s carteles artísticam ent ...
impre sos que anunciaban al públ ico C:
Congreso y la Expos ición esperanti stas.
En los kioscos de µer iódicos se veían en
lugar preferente
periódicos y re vistas
esperant istas . De modo que aunque n~
llenaron por completo Ginebra, com
sucedió en Boulogne, hicieron los es perantistas bastante ruido para que nin gun
de los indiferentes que entonces se e::!contrasen allí dejase de sorprender :;e
llenarse de admiración . Algún estab leamiento había tamb ién donde se leía e
r6tulo : «Se habla Espera nto».
Pero sigamos ,i nue stros paisan os qt.~
se dirigen por la calle del Gene ral Dufot.:
á la Escuela de Comercio, donde es!.
instalada la Sec ret aría ge neral del Congreso. Es la calle hermo sa, limpia y des
pejada, como casi todas las de la popt.
losa ciudad mo delo de limpie za, cu,
suelo puede compet ir muy bien con el G
nuestros mejor es paseos.
Es la Escu ela de Comercio , en lo exterior, un edificio magnífico de piedr a: elo int erio r, una soberbia escalera imp..
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brojn, pri kiuj ni nur d iros, ke ili estas
arangitaj kiel decas en !ando estanta la
unu a pr i lern ejoj. Tien oni eniras, volenev ole , kun respek to kaj miro.
Nenecese estas demandi, ear en la
facado vasta esperantista flago , kiun la
vento gracie ondi gas, montras ke tie
estas, kaj kvankam iu dubus, sur la gran da pordo, oni legas: 2 .ª Ko ngreso esp erantista.-Sekretariejo.
Sube de la gran da §tuparo eiu espe rantista estas sciigita en sia kara lingvo,
ke estas malpermes ate fumi en la konstruaj o. Maldekstre de la koridaro, en la
unua e tag o, oni tr ovas la bele ga n salo non, kie sidas la Sekreta riejo . Kaj vidin da estas la ordo per kiu estas kla sigitaj
la laboroj lau apartaj skribo - tabloj kun
afisoj montrantaj ilían rolon: Reklamacioj, Verdaj kartoj, Nova1-enskri boj, Gazetaro, St enografiaj laboro}, llkskztrsoj
Svisaj , Festenaj biletoj , korespondado,
k . c., k. c.; kaj tiuj junuloj tiel amindaj
el Organiza Komitato, kiuj tiel lerte helpis eiujn enirantojn, pov is doni per sia
ekzemplo mirindajn lecionojn al mul taj
oficistoj publikaj kaj privataj.
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rial conduce á todas las dependencias, de
las cuales sólo dir emos que están montadas como corresponde al país que va ;i
la cabeza del mund o en establecim ientos
de ens eñanza. Allí entra un o, aun sin
proponérselo, con respet o y veneración.
No es mene ster pre guntar, pues en el
fr ontis la bandera esperantis ta de grandes propo rciones que el viento despliega
con gracia indica qu e allí es, y si alguna
duda pudi era tene rse, sobre la gran
puer ta se lee: 2 .° Congreso ztniversa l de
Esperan t o.-Secre taria .
Al pie de la gran escalera tod o esperanti sta es advertid o en su querida leng ua
que no se per mite fumar dentro del edificio. A mano izquierda de l corredor en el
pr imer pisoencuént rase el magn ífico salón
donde está inst alada la Secretaría . Y es
de ver el orden con que está n clasificados
los trabajos en diferente s mesas -escritor ios con rótul os que indi can su objetos :
R eclamacion es, Tarjetas verdes, 1Vztevas
inscripciones , P rensa , Trabajos estenogrdfico s, Excursiones por Suiza, Billetes
para los ba1tqztetes, Correspondencia, etcétera , etc .; y aque llos jóvenes tan amables, del seno del Comité organ izador,
que con ta nta soltura de sp achan con
delicada atención á todos cuantos se presentan, podrían dar con su ejem plo admi rables lecciones á mucho s emplead os de
oficinas púb licas y privada s.

(Da urigo ta. )
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Fininte la publ ikigadon de tiu Mora tin'a verk o traduk ita Esperanten de nia
eminen ta kolego S-ro Vicente In glada,
de nun gi, aparte bindita, estas aeetebla
en tiu ci Redakcio po 50 centimoj ekzemplero.

T erminada la public ac ión de esta obra
de Moratín , trad ucida al E speranto por
nues tro eminente colega D. Vicente Inglada , desde aho ra, en tom o apar te ,
pu ede adquirirse en est a Redacción á
50 céntimos el ejemplar.
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Kielonidevaselparolihispane«Jaguar»
au«Yaguar»?
Di ras «Jaguar » ciuj libroj pri natura hist orio, kiuj estas uzataj en nia I and o, kaj
per j skribas ankau la nomon la Vortaro de l'Akademi o; sed ni diru, ne volan te ie:
ofendí la sagegan Soci eton, ke estas pli prava diri kaj skribi «ya guan>. Lau la Vortaro mem , tiu vort o estas am erika kaj e n efekt o ni <le vas g in al ta indian oj g uaran iaj,
sed okazas ke tiuj gentilaj sovaguloj ne <liras jaguar sed yaguar kaj pli ofte ) aguarete.
La glora naturi sto hisp ana Felix de Azara, kiu studis en la sama !ando ·1a be staron de Paraguay, kaj pri g i e ldoni s e n la k o menco de la pasinta centjaro du bonegajn ver k ojn, d evis audi pli ol unu foj on la nomon de l' besto c e bu so de tiu gen to,
k aj sekve li skribis lay kiel gian k omencan literon. Tamen pro la famo de tiuj verk oj ili meritis es ti tradukitaj franc e, kaj al la tradukinto sajnis b one prezenti la sonon
jla per ja, afero tute natura kaj logika en ling vo franca. Sammaniere skribis kaj
skribas angloj car ilia j havas sonon similan je tiu de niay, kvamkam pli fort a; sed
en lingvo hispana kie la d u literoj so nas tiel diference ne esta s rajta tia san go .
Nu, la plej granda nombro el libroj pri natura hist o rio eldonitaj gis hodiaü en
Hispanujo estas traduk oj (general c malbonaj ), au aliformaj oj (preskaü ciam pli malbonaj ), de verk oj fremdlingvaj, kaj tiuj k iuj tr adukis aü aliformis, ca r ili krede bl e
sciis malmulte pri Zoolog io, ko piis la nom ojn ad pi edem li ttera:, ne zorgante pri ilia
deveno nek pri aforo ia inda je atento; j en estas la kauzo de ti uj ci kaj mul taj al iaj
eraroj, estante plej granda d o mago ke lin gvis toj k aj verki stoj eminentaj kredi s pli
granda la au toritat o n d e tiuj t ra d uki s toj o\ tiu d t: l' zool og isto hispana kiu igis
popola en Eüropo la vorton «yag uar ».
.
Oni povas ko mpari la erar o n a l t iu kiun on i farus sk ribant e ~D on Q uixote » nur
ca r fremduloj skribas gin tiel. Pri eraroj de la sama spe co oni povas citi mil okazo jn ,
sed sufic u nur unu. E kzista s en Afriko an t ilop o kiun la Ho tentotoj nomas ñ tt, kaj per
tiu vorlo la Europan oj. noma s g in nun te mp e . Sed o ni scias ke la alfabeto franca ne
enha vas ñ, kaj por prez en ti tiun sono 11franc oj uzas la kuni g on g n, kaj tial skrib as
gntt. Nu, en ciuj verk oj hispanaj pri zoo logio oni vidas la saman vorton, gnu. Eldi ru
gin laii ni:i maniera kaj vi ricevos vo rto n kiu, kro m la granda gorga p eno kiun gi
bezonas, ne trovi gas en ling vo ia, ne k la Hotentotoj mem p ov us gin kompren i.
Kontraüdiru d o, kiu volas , yag uar • kaj «ií.u~ esta s, kaj oni <levas diri ciam yag uar
kaj ñu en hispana lingvo.

N.
(Traduko el Al rededor del mzw do,

11.

0

~73.)
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Sciigoj
Laü letero de ni antau nelonge ricevita, eminenta hisp ana, S-ro Juan de La
Cierva, advokato kaj eksministro de Pu
blika Instruado, konsente aligos al Patronado de Esperanto en Hispanujo.
Ne estas necese rimarkigi al níaj legantoj la gravecon de tiu aligo pro kiu ni
gratulas la samideanojn, kiuj gin atingis.

Según carta que r ec ibimos hace unos
días, un emine nte español, el Sr. D. Juan
de La Cierva, abogado y ex ministro de
Instrucción pública, se adhirió al Pa tronato de Esperanto en España.
No es necesario llamar la atención de
nuestr os lectores sobre la imp orta ncia de
esta adhesión, por la cual felicita mos á
los corre ligiona r ios que la han cofüeguido.

Vigo.- El día 26 del pasado Agosto
Vigo.- La 26° 0 de Augusto lasta okatuvo lugar una reu nión de personas cazis kunveno de tre gravaj personoj de
tiu ci urbo por pritrakti la fundamentojn , racterizadas de dicha localidad para tratar de las bases para establecer allí el
pri la fondigo de la Viga Grupo EspeGrupo Esperanti sta de V igo . .
rantista.
El Sr. D. José Seijas, de Castellón,
S ro J. Seijas, el Castellón, sciigas nin
nos comunica que pronto se fundará allí
ke baldaü oni fundos tie esperantista Grúun Grupo Esperantista, y en una larga
pon kaj en longa raporto ankaü pri tra ktas
relación trata de otra decisión imp oralian g ravan decidon de la Castellon'a
tante del Ayuntamiento de Castellón, e n
urbestraro, en kiesoficiala kunsido sinjoro
cuya sesión oficial el Sr. Aparici propuso
Aparici proponis ke oni instruu en la puque se enseñe en las escuelas públicas la
blikaj lern ejos la helpan lingvon Esperanto vaste pritra ktante pri la facileco kaj lengua auxiliar Esperanto, extendiéndose
superaj kondicoj de la suprenomita lin- sob re la facilidad y sobre las excelentes
gvo . S-ro Selma trovis tre laüdinda la condic iones de dicha len gua. El Sr. Selma
encont r ó muy laudable la proposición
pro pono n de S-ro Aparici, sed atentigis
siajn kunvenantojn ke por atingi gin del Sr. Aparici; mas hizo observar á sus
estas neccsc sendi pripeton al sinjoro -cblegas que, para conseguirlo , era indis pensab le e levar una instancia al señor
l\linistro de Publika Instruado. ü ni aprobis la proponon de S-ro Aparici kun la 111inistrode lnstrncción pública. Se aprobó la pr oposic ión del Sr. Apar ici con la
aldono de sinjoro Selma.
énmienda del Sr. Selma .
Felicitamos á nuestros amigos de CasNi gratulas niajn samideanojn el Castellón por el tr iun fo alcanzado .
tellón por la triumfo at ingit<1,

!

J en la artikoloj pri Es;ieranto publikígitaj e!1 )a hispanaj jurnaloj:
S-r o Codorni u: «Por Ido taügas Esperanto> kaj «Ideala Popolo», en La Verdad, de Murcia. Ankaü aperis kun la
sama subskribo kvin artikoloj en La
Verdad kaj en El Liberal, de Mnrc ia,
tit olitaj «Pri la Ge ne va Kongreso ».
S-ro l\fonteagudo:
«Pri la Ge neva
J{ongreso», en La Voz de Galicia , de la
Coruña.

He aquí los artículos sobre Esperanto
en los per iódicos españo les:
Sr . Codorníu: «¿Para qué sirve el Esperanto?» y «Pueblo idea l» en La Ver dad , de Murc ia. También aparecieron con
la misma firma cinco artículos en La Verdad y en El L iberal de Murcia titulados
«Sobre el Congreso de Ginebra,.
Sr. Monteagudo: «Sobre el Congreso
de Ginebra», en La Voz de Galicia, de
la Coruña.

LA SUNO

S-ro Sarale gui: «Pri la Esperant ista
Kongres o», en El Eco de Cartag ena .
S-ro Otero García: «Korespondadoj
el Genevo, du artikolo j en La Gaceta
de Galicia, de Santiago.
S-ro Ayza: «Pri la Kongreso», «Ko resp ond actoj el Genevo», ke lkaj artikoloj
en La Correspondencia de Valencia.
S-ro Glandre: «Kon greso Es perantísta» en El Porvenir, de Cartagena.
R. S.: <Nuntempaj oj », «La Gene va
Kongreso», en El Imp arcial, de Madrid.
S-ro Zamacois: «Esperant o», en El
N uevo Mundo , de Madrid .
Anonima: <Dua Kongreso Esperantista, en Heraldo de il1adrid .
An onima: « La Esperantismo >, en
A B C, de l\fadrid.
S-ro Bravo del Barrio: «Pri la Kongreso» en El Uuiverso, de Madrid .
S-ro Ull'Zaga: «Al Komercist oj», en
La Gaceta de Galicia , represita en multen ombraj jurnaloj.
S-ro Codorniu: cBibliografia artikolo »
en La Verda d, de Murcia.
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Sr . Saralegui: «Sobre el Congr eso
Espera ntista» en E'/ Eco de Cartag ena.
Sr. Otero García: «Corr espo nde ncias
de Ginebra», dos artículo s en La Gaceta
de Ga!icia, de Santiago .
;3r. Ayza: «Sobre el Congreso », «Correspondencias de Gine bra» , varios ar tículos en La Correspondencia de Valencia.
Sr. Glandre: .:Congreso Esperantista >
en E l Porvenir, de Cartagena.
R . S.: «Actualidade s.- El Congres o
de Ginebra, en El Imparcial, de Madrid.
Sr . Zamacois: «E l Es peranto », en El
Nuevo Jlfundo , de Madr id.
Anónimo: «Segundo Cong res o Esperantis ta », en el Heraldo de ll1adrid .
Anón imo : « El Esperanti smo» , en
A B C, de Madrid .
Sr. Bravo del Barrio: «Sobre el Con greso », en El Universo , de Madrid .
Sr. Unzaga: «Al Comerci o,-, en L a
Gaceta de Galicia, co piada en numerosos periódicos.
Sr. Codorníu: «Artículo bibliográfico »
en La Verdaá , de Murcia.

Bibliografio
Don :litan aula stonafesteno , kvinakta komedio de Moliére (Moljero ).- Tradukis Emile Boirac, rekto ro de la Dijona Universitato .- Hach ette kaj K.º, Parizo .
Bela kaj k orekta traduko, !des legadon, tre agrabla al ni, ni rekomendus al niaj
legantoj, se nur la nomo de la t rad ukinto ne estus la plej bona rek omen do por ciu
esperanti sto . S-ro Boirac, kiu atingis unu el la plej eminentaj lokoj ce la esperantistoj kaj prezidas la Lingva n Kom itato n, est as klasikzdo . Liaj verk oj, do, ne nur
vokas la atenton de b lega nt oj pro la int ereso de la rap ort o, sed ankaii pro lía
korekta kaj facilflua stilo vere imitinda .
La verko apartenas al Kolekto apr obita.
Determinación d:: las coordenadas geogrtijicas de los lugares del Perú .- Publicación de la Escuela de Ingenieros. - Lima.
Teorema de Ni cómaco.-Sociedad «Impr enta y Litografía Universo» .- Santiago
de Chile .
Hacemos gustosís imos mención de estas obras, porqu e con ello encontramos
favorabl e ocasi ón para rendir un entusia sta tributo de adipiraci ón y respeto á nues-
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tro eminente samideano el Dr. Federico Villarrea l, presidente de la Sociedad Esperantista Peruana.
Dentro del campo científico, las obras que acaba de publicar tienen verdadera
importancia. La primera de las citadas, porque aunque de aplicación inmediata á los
lugares del Perú pueden apl icarse sus métodos á lugares cualesquiera de la tierra,
mediante las variaciones correspondientes en longitudes y latitudes, y la segunda
porque resuelve de una manera general y completísima la propiedad matemática
que encierra el Teorema de Nicómac o.
Felicitamos sinceramente al Dr. Villarreal por la pub licación de dichas obras,
que esperamos serán leídas con interés por los amantes de las ciencias exactas.

La R evtto (Vidu ano nc on).
Korege ni salutas la aperon de tiu bonega revuo, al kiu ni deziras longedaiíran
vivadon.
Tre interesa estas gia unua numero, car krom la Zamenhofa traduko de la kome dio «La revizoro» ni legis interesajn rako ntojn kaj poeziojn de niaj emine ntaj samideanoj sinjoroj Menil, fo g lada, d' Aulnaye kaj Bolrac. La legado de la nova esperant isto, kiu povos elle rni nian lingvon per atenta studado de la verkoj publikigataj en
giaj mu lten ombraj pagoj.
Eldono de la dramo « U,ilhelm Tell~ en Esperaztfo. - Prezo 1'50 fr.
La fama multjara esp erantista sinjoro L. E. Meier en Münchén dedicis al la Svisa
Esperanta Societo, kiel signan de sia amo de Svislando kaj sia sindono al la afero de
Esperanto, okaze de la dua universala Kongreso de Esperanto en Genevo, mirindan
traduk on de la konata dramo Tt illtelm Tell de Schill er. La Svisa Esperan ta Societo,
dankege kaj entuz iasmege akceptinte tiun ci gravegan verkon unuanime decidís,
presigi la dramon por prezenti signon de sia simpatio kaj amikeco al la tutmonda
samideanaro, car tiu ci dramo, montrante la ekzistadon de la svisa nado, certe estas
tre interesa kaj entuziasmiga memorajo por ciuj tsperanti stoj. Sin turnu al prezidanto de Svisa Societo, Fr. Schneeberger, pastro, Lauj en (Berna ).
ErpercZntoet Cr oix -R ottge , verkita de leiíte nanto Bayo!, instruisto ce la Speciala
Militista Lernejo de Sa int -Cyr. - Paris . Presa Esperantista Societo .
Duoblan gravecon enhavas la verko sub tiu ci titolo jus publik igita de nia fervorega samideano leiítenanto Bayol, famkon ata propagandisto de nia lingvo ce la
franca armeo.
Gi celas precipc la disvasti gon de Espe ranto ce la tut mondaj militist oj kaj rugkruculoj , kaj de tiu vidpunkto la verko estas tre laiídinda car la gramatika parto,
mallon ge sed facillerneble ldar iga ta, suficas por ke mezinstruita perso no povu paro leti nian helpan lingvon kaj eltiri profiton el la frazaro kaj vortaro, k iuj gin akompa nas, ehligantc la necesan interkomprenigon inter diverslingvanoj, kvankam ili nur
lernos la lingvon dum militiro . Sed, krom la ekpu so ke tiu verko don os al nia afero,
ne estas ma lpli konside rind a gia bonfara celo.
Ni esperas, kc la Rugkrukul aj Societoj tutkore akceptos verkon, kiu tiel bone
povas faciligi ilian kuracan oficadon.
Esperanto et Croix -Ro 1tge, originale verkita en franca lingyo esta s dive rsling ve
tradukota.
El la historio de Esperan to. Tiu c i brosureto enhavanta la leteroll pri la dez•eno1z
de E speranto ka j la paroladojn de D-ro L. Zamenhof kaj O-ro Kazimierz Bein , Kabe )
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en la r.ª Kongreso de Esperantistoj en Boulogne-sur Mer, 1905, estas acetebla po
35 ce ntim oj ce S-ro Th. Cejk a., Bistrice -HosLyn, Moravio, Aüst ruj o . Kiu mend os
almenaü 10 ekz., ricev os I ekz . senpage.
R. Duyo s.

Pensoj
La vento alblovas ciam al plej altaj supro j : tute same-la

envio.
VIRGILIO.

Se Satauo povus ami, Ji cesus esti malbona.
SANKTA TEREZO .

Gazetaro estas la spegulo de la publikopini o, kiel maro estas la spegulo de cielo .
RUBIO.

La poezio, la k!er eco kaj la filozofio estas termometro,
tro de la civilizacioj.

kronometro kaj baromeROBERT.

Amo placas pli ol edzeco, tia! ke romano esta s pli amuza o! historio.
CHA!\lBFORT.

La virino estas pli o! angelo, car si estas patrino.
CA!"TELAR.

Se oni bone atentas, ínter ciuj bestoj la kato, mu so kaj virino estas tiuj, kiuj
perdas pli da tempo en sinornamado.
NODIER.

Al du genuoj de virino oni povas aplik i la belan maksim on: ckuneco faras
fortecon>.
LEMO NTIER .

La rcligio estas orceno per kiu Tero pendas de la trono de Et ernu lo.
H0 111ERO.
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Virino estas kiel ombro: se ni sin postiras,
postiras.

si forkuras; se ni forkuras, si nin
(H:AMPFORT.

Dio faris virinon ... kaj ripozis.
MAHOMETO .

Edzo estas ciam talenta viro: li neniam havas ideon edzigi .
DUMAS.

Virino mokas virojn kie l, kiam kaj dum si volas.
BALZAC.

Melankolio estas la plezuro esti malgaja.
DUMAS.

Preskaií ciuj agoj de politikuloj devenas de virinoj.
S.RINO DE GIRARDIN.

Plena horno konsistas el viro kaj virino .
MANU.

Se la nazo de Kleopatro estus estinta unu centimetron
mondo estus tute alia.

pli longa , la historio de
SAINT- BE UVE.

Inter du virinoj povas ekzisti vera amikeco, nur kiam unu el ili estas maljuna au
malbela.
SAINT - PROS PER .

Horno ne tr ovas rip ozon sur la tero: por gin trovi estas necese meti teron sur
homon.
SELLES .

Kolektis ka/ esperantigis, V. INGLADA.

Tipog rafía lVIoderna, á cargo de ::\1i
guel Gimeno, Avellanas, u - Valencia .

ANONCOJ
Abato Geo Laigud, en la kolegio Saint-Vincent,
Deziras korespondi kun ~ispanaj esperantistoj.

Montdidier,

Somme (Fran ce.

Belajn . postkartojn kun granda portreto de D-ro Zamenhof jus eldonis firm
Esperanto Veriag Moller kaj Borel, Prinzenstrasse, ~5, Berlín.
La kosto estas:

10

ekz .

1

fr.

apankite en ciuj lando j :

50 » 3'7 5 frj.

»

»

»

Ni ilin varme rekomendas al niaj lega.ntoj.

S-ro Alb erto 7 h, ron, deziras korespondi k,un geesperan tistoj hispanaj per ilus tntaj postkartoj. Adreso: A. Tberon. i\I.al de Logis, depot de Remonte, Caen (Ca!vados ), :1<rance.

La Re V U o - Internada mona ta literatura gazeto, kun konstanta kunlaborad o
de O.ro ZAMENHOF. - é:e J. Espasa, eldonisto, 579, calle de las Cortes, Barcelona. Jare: Ptoj 7.
INTERNACIA MARISTA EKSPOZICIO. - En 1907, okazos en Bordeaux gran da
lnternacia maris~a t kspozicio . La grupo esperantista de Bordeaux deziras aran jresperantan sekcion kaj pe tas cinjn societojn, gru pojn kaj individu ojn, sendi al gi por
tío ciuspeca jn, d oku mentoj n kaj propagandilojn (libroj, cirkuleroj, afisoj, postkar to:
kaj objektoj kun la marko Esperanto ).
Por sciigoj oni sin turnu al S-ro Bignié; 66 cours Gambetta, en Talence (Girond e,,
aü al S-ro .Sam: Meyer, sipma kleri sto en La Rocbelle .
J10TELO DE L'BORYSTHENE, rite de Vaitgirard, 30 , anta .u Lnxembour g
kaj Pálais du Senat, Parizo. Apartamentoj kaj cambroj meblitaj. i\Iodera j prez oj.
Logejo rekomendata de multaj espe ranti stoj. Oni parolas Esperante.-Mastro
:
E. I-Ioubart.
MALEARA] AFISOJ INTERNA CIAJ POR PROPAGANDO. - La Grupo de
Versaill es jus eldonis la propa ga nd ajn afisojn (en formo de 62 X 21 cmj . banderolo j
reda kt itajn nur en Esperanto.
La vorto «ESPERANTO» per grandaj lite roj altiras de malproksimc la rigardon.
Sub gi estas pre sita la konata frazo: «Simpla, jl eksebla, bel;ona, v,:re int ema cia en
siaj clement oj, la ling vo Esp eranto pr ezentas, ktp ... .,, t re taiíga per montri specimen on
facile korpprenehlan de nia lingvo.
Tinj afisoj estos certe bonegaj propagandiloj, kaj tre taiígos por veki interesan al
Esperanto, aií gin periode reveki, precipe antaií anonco de parolado aií malfermo de
de kurso.

50 ekzemp leroj .. . ..
IOO

.,,

Sendu mendojn al S-ro Corret,
Versailles (Seine-et-Oise Y,France.

fr. oo afranki te I fr. 25
fr. 75
,,
2 fr. 20
sek reta rio de I' Grupo, 12, ri1 e de Vergennes
1
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