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~ suNotlISPANA

Al niaj amikoj

A nuestros amigos

Venkite la malhelpoj kiuj devigis kaj
decid is al ni haltigi la publikigadon de
nia revuo, ni revenas al la batalado por
la propagando de nia kara lingv o, kun
sama entuziasmo kaj sama varmegeco
k.iujn ni ha vas ce la komenco de tiu éi
gazeto · kaj dum gia ekzistado.

Vencidas las dificultades que nos ob ligaron y decidieron á suspend er la publi cación de nuestra revista , volvemos á la
lucha por la propaganda de nuestra que rid a lengua, con el mismo entusiasm o y
el mismo ardimiento que tuvimos al empezar esta publicac ión y durante su exis tencia.
Con muchísimo gusto manifestamos
nuestro agradec imiento á las personas
que nos han ayudado con su colaboración, con sus abonos, hasta sólo con su
simpatía. Todo s ellos apoyarán nuestra
empresa y favorecerán la continuación
de la obra .
LA SuNo HrsPANA cumplirá el programa que dimos á conocer en el pr imer
número . Hdo ahí:
"Nue str a misión es po r completo ajena á toda clase de ideas políticas, religio sas, sociales, etc .. Sólo nos proponemos
difundir el idioma interna cional Esperanto.~
Lamentables equivocaciones han dado
lugar á propo siciones y d iscusiones por
pretenderse p or unos pocos esperantis tas modificar la obra de amor y sabidu ría del Dr. Zamenh of. Nosotros siemp re
luchar emo s cont ra esta tendencia; po rque
prescindiendo de que pueda ó no mejorarse, sólo al doctor corresp onde hacerlo, pue:,, si por su modestia la tituló Es peranto, nosotros, sus discípulos, debemos llamarla La Zatnenhof a Lingvo,
aceptando toda la significaci ón de la
frase .
La cantidad y calidad de los asuntos

Plezu re ge ni montras nian dank eco n
al la personoj kiuj helpis nin per sia kun labo rado, per siaj abonoj, eé nur per sia
simpati o. Ili, éiuj apogos nian entreprenon kaj favoros la dai:írigadon. d e l'afero.
LA SuNo HISPANAplenu mos la progr amon kiun ni konigis en la unua nu mero. Jen estas:
«Nia celo estas .tute ne depend enta
de iaj ajn ideoj politikaj, religiaj, socialaj, k. t. p. Nur ni celas disvastigi la lingvon internacian Esperanton. »
Bedaürindaj eraroj okazis proponojn
kaj diskutadojn, car malrµultoj esperantisto j celis sangi la aman k¡tj sagan ver k on de doktoro Zamenhof. Ni éiam batalad os kontraü tiu éi inklino: car ni flankigante se oni povas aii ne gin plibo nigi,
nu r al doktoro apartenas tion fari, car se
pro sia modesteco li gin nomis Esp eran to-n, l}i liaj lernantoj devigas al gi nomi
La Zam enhofa-n L ingvo-n, ni akceptinte
la plenan signifon de la frazo.
La kvanto k.aj la kvalito de l'aferoj
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kiuj forprenas la tutan tempon de nía
kara amiko sinjoro Vicento lnglada, senigas al L. S. II . la gravan helpon k iun
senc ese Ji ~in donis k iel g ia ~efredaktoro,
sed Ji ne forlasas nin kaj liaj konsil oj
es tos atent it j po r gia proflto kaj liaj
verkajoj tre ofte bonoros giaj n pagojn .
Ankau la sinjoroj Ayza, Baigorri,
Benav ente , odo rniu, Du) os, Guinart,
Lopez
illanueva, J\laclean. Ros, ánchez Benito, Vida] Llopart kaj Unzaga,
oferis al ni sian kuuhelpon kiun ni multege salas,
ili estas lenaj esperantistoj kaj sen gi ne estas ebla la daurigado
de la gaze to .
·
Ni finigas ko re salutante ciuju niajn
legantojn,
ni deziras al ili felicecojn
dum tiu ci l<aj multaj jaroj kaj precipe al
nia glora majs tro doktoro Zamenbof, al
ciuj esperantistaj societo j kaj al niaj karegaj ko legoj, la multenombraj revuo j
esperantistaj de ciuj nacioj .

car

Augusto Jim énez Loira.

que rob an todo el tiempo á nuestro querido amigo D. Vicente Inglada , privan
á L. S. H. del importante auxilio que incesantemente le dió en el concepto de
su Redactor j efe, pero no nos abandona
y sus conse jos serán atend idos con pro vecho d ella y su 5 escritos muy frecuentemente honrarán sus páginas .
También los Sres. Ayza, Baig-orri, Benavente, Codorníu, Duyos, Guina rt, L ópez Villa.nueva, i\Iaclean, Ros, Sánchez
Ben ito, Vida! Llopa r t y Unzaga nos han
ofrecido' su conc urso que muchísimo
stirnamos, porque son hábiles esperantistas y sin él no sería posible la conti nuación del periódico.
Terminamos saludando cariñosamen te á todos nuestros lectores, les des amos felicidades durante este y muchos años, y principalmente á nuestr o
gl01ioso maest ro el Dr. Zamenhof, á todas las sociedades esperantistas y á nue stros queridisimos co legas las numerosas
revistas esperantistas de todas las naciones .
Augus to Ji ménez Loira.

LETERO
DEDOKTORO
ZAMENHOF
CART
~ DEL
DUCTOR
ZAMENil
adresita al sinjoro Michaux,
prezidanto de la Grupo de Boulogne
Mi tre goj as pro la bona sukce so de
la kon gre seto Calais-Do ver , sed la plej
mult e mi gojas pro la decido ara ng i en
1905 kongreson intern acian en Bou log nesur- mer. Tiu ~¡ decido est as, laü mia opinio, tre gra va kaj tre utila . Tiu koogreso
havos gra ndega n signifon, kaj se la BuIonjaj esperantisto j bo nc arangos la ko ng reson, ili alpo rt os al nia afero grandegan servon, plej grandan en la tuta
historio de nia afero .
L¡i kongreso estas t iel graveg a, ke mi
konsilus al niaj Bulonjaj amikoj kome n cante de nun ka j en la daüro de la tuta
jaro , dedici sian tutan atenton kaj !abo-

al Sr. Michaux,
presidente del Grupode Boulogne
Estoy muy cont euto por el éx ito del
ongresillo de Calais-Dover, pero por lo
que más contento estoy es por el propó sito de organizar para 1905 un Congreso
internacion al en Boulogne -sur-mer . Esta
determinación es, á mi parecer, muy importante y muy útil. Ese
ongreso tendrá gran significación, y si los espera ntistas de Boulogne saben organizarlo
prestarán á nu estra causa un inm enso
se rvi cio, el más grande en toda ,su historia .
El Congreso es de tan inmensa importan ia, qu e yo aconsejaría á nuestro s
amigo s de Boulogn e que, comenzand o
ahora y durante t odo el año, ded icaran.

ESPERANTISTA

!a.don esperantan

nur al tiu ci kongreso .

Se la kongreso estas bo ne arangita,
tiam gi ne sole fortege pu§os antaiíe n
:rian afer on en la tuta mondo, sed gi
povos ankaií regule est i ripetata éiujare
-eiam en alia loko - kaj farigi por eiam
plej aiUoritata centro esperantista ", kiun
nia afero jam de longe bezonas .
Kvan kam por mi persone la alveturo
estas tre malfacila, mi tamen streéos ciujn
miajn fort ojn lrnj 11
ti nepre alv etu ros.
E stus bone se la Bulonjaj esperantis toj tu j fondus organizanta n korn itato n
k aj publikigus alvokon en eiuj gazetoj
esperanti staj.
Mi estas konvink.ita, ke eiuj Esperantistoj en la dauro de la tuta jaro, volonte
helpados la organizantan komitaton per
siaj kons iloj kaj laboro j, por ke la kon g reso fari gu kiel eb le plej sukcesa .
Kun kora saluto
via . Zamenlwf.

GAZETO
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toda su atenc ión y labor esp erantista so lamente á este Congreso .
Si ei Congreso se organiza bien, no
sólo dará inmenso impulso á nuestro
asunto en todo el mundo, sino que podrá
también ser con regularidad repet ido
cada año, siemp re en distinto ll'lgar, y
convertirse para lo sucesivo en el más
autorizado centro espet·cmtista que ya
hace tiempo neces itarnos .
Aun cuando para mí personalmente
el viaje ·es muy difícil, sin embargo aunaré mis esfuerzos é irr emis iblemente iré .
Bueno sería que los esperantist as de
Boulogne enseguida formaran un com ité
de organización é hicieran una llamada
en todos los periód icos esperantistas .
Estoy convencido de que todos los
esp erantistas, durante el cur so del año,
voluntariamente ayuda r án al comité or ganizador con sus consejos y trabajos
para que el Congreso obten ga el mayor
éx ito posib le.
Con un cordial saludo
De V. , Zamenhof.

Esperantista
ent905
Kongreso
Esperantista
en1905 Congreso
Organizotaen Boulogne-sur-Merde la
Franca Societo por la propagandode
Esperanto,la Franca Turing-l{lubo, la
Grupojde Paris kaj Boulogne-sur-Mer

Organizado en Boulogne-sur-mer por la
Sociedad Francesa para la propaganda del Esperanto, el Turing-Ciub fran cés y los grupos de París y Boulognesur-mer.

La Es peran tistoj ang laj, germana j,
b elgaj , austraj kaj francaj, k iDj ceestis en
:afestoj organizita j, je ilia honoro , de la
upoj Calais'a kaj Dover'a la 7an kaj
de augusto lasta, decid ís ku nigi denove, la proksiman j aron , en esperantista
r bo . Ili elekti s Boulogne -sur -lVIer.

Los esperantistas ing leses, alemanes,
be lgas, austriacos y franceses que estu víeron en las fiestas dispuestas, en su
honor, por los grupos de Calais y Dover
el 7 y 8 de Agosto último, decidieron
reunirse de nuevo el próximo año en
u na ciudad esperantista. Eligieron á Bou logne -su r-mer.
E l Dr. Zamenhof, respond iendo á la
invitación de aque l grupo , la aceptó para
presidir la r eun ión de l año 1905 y ex presó el d eseo de asistir á un verdadero
Congreso al que todos los gru pos del
mund o fueran invitad os.

=

Dok t oro Zamenhof , respo ndante j e la
i.nvito de l'tiea Grupo, akce pti s veni ei
~en po r prezidi la kunvenon de !'jaro
rgo 5ª kaj esprimis la dez iro n cees ti en
-e ra kongreso , al kiu eiuj Grupo j de

mond o estus invititaj.
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Vidinte tiun ci akcepton kaj la gravecon, kiun gi do nas al la kunveno projektita, la Grupo Boulo gne'a opiniis, ke gi
ne povas sola organizi tiun ci int ernacian
Kongreson. Gi sendis alvokon al la Societ oj, kiuj partoprenis en gia fondo: la
Societo f ranca por la propagando de Es peranto, la Gritp o Pariza kaj la Frcrnca
Titring-Kl1tbo. Tiuj ci Soci etoj triope
akcepti s plezure doni sían helpon por
efektivigi la sukces on de tiu ci festo kiu,
laii la esprimo de doktoro Zamenhof,
estos mm el la plej gravaj datoj en la
historio de Espe ranto.

Ni do petas éiujn Grupojn francajn
kaj alilandajn, ke ili sendu al ni, !del eble
plej ba ldaii, sían aligon, por ke la organizan ta komita to pov u, kune kun ili,
kombini la rim ed ojn por ellabori la progr am on de I' Kongreso.-Por
la Franca
S. P. P. E., L. de B eazefront.- Por la
Franca Turin g -Klub o, A. Ballif.-Po r
la Pariza Grupo, Carlo Bozerlet.- Por la
Bulogne'a Grupo, A . ]lichaztx.
Sin turni por la aligoj al la Prezidanto
de l' Grupo Esperan tista en Boulognesur -mer .

HISP ANA

En vista de esta aceptación y de -=
impo rt anci a que ella da á la proyecta
r euni ón, el grupo de Boulog ne op in ·
qu e no po día por sí solo o rganizar est~
Congreso int ern acio nal. Ha hecho
llamada á las sociedades que contribu yeron á su formación: la Sociedad f r ances p ara la pr opag ación del Esp era nt o, •
Grnp o de Pa ris y el T ztring - Cl1tb fra.cés. Estas socieda de s aceptaron con gusto el dar su concurso para aseg ur ar e::
éxito de' esta fiesta que , según la expr esión del Dr. Zame nh of, será uno de 1
más importantes acontecimientos en .::.
historia del Espe ranto.
Pedi mos, pues, á todos los Gru
franceses y de ot ro s países, que nos e vien, cuanto más pro nt o posibl e, su adhesión, para que el Comite de organi zzción pu eda , en uni ón de ello s, comb inar
los medios para elaborar el programa d
Congreso. - Por la S ociedad fr ances
para propagación del Esp eranto, L. de
Beaufr ont .- Por el Turing-C lub fr ancés
A. Ballif.- Por el Grnpo de Pa rís, Cario
Bourlet. - P or el Grupo de B ozelogm:.
A. Michaux.
Diríjanse las adhesiones al pre siden te
del Grupo Esperantista en Boulogne-s urmer.

Ni plezure aligas al la ideo kaj metas
Nosotros nos adherimos con much
tiun ci gazeton je la ordonoj de la ko- gusto á la idea y ponemoseste peri odie
mitato.
á las órdenes del Comité.

Religia
kartlndisto
(I)

,Ju
gadordecartas
rell
gioso
(,)

Antaii multaj jaroj en urbo Glasgow,
ia soldato, nomita Rikardo Lee, estis
arestata kaj akuzata antaii ju gisto pro
ludi karto jn en Pr egejo dum la Diservo.
Oni rakontas tion laii la sekvanta maniero .

Hace muchos años, en la ciudad de
Glasgow, un soldado llamado Rica r
Lee, fué arr estado y acusado ante
juez por ju ga r á las cartas en la igl ·durante los Divinos Oficios. Se cuen
eso del modo siguiente:

(1) La ludkartaro tie ci priparolata
estas la angla aii franca kiu enhavas 52
kartojn kaj kiun oni uzas por Whist kaj
aliaj ludoj en ne-hispanaj landoj.

(1) La baraja á que se hace re fer encia es la inglesa 6 francesa, que cont ie
52 cartas, y que se usa para el V/h ist •
otros juegos en países no ~spañ oles.

ESPERANTISTA

Serg ento cefigis la soldatojn en pregejo kaj tie la pastro legis la pregojn kaj
diris la tekston por prediki. Tiuj kiuj
bavis Biblion malfermis gin, sed tiu ci
soldato ha vis nek Biblion nek Preglibron,
sed li prenis el sia pos o ludkartaron kaj
et endis gin antau si. Li rigardis unue unu
·arton kaj poste alian. La sergento de la
ro to lin ekvidis kaj ordonis:
-Rikardo,
formetu la kartojn! Tiu ci
loko ne decas por ludi .
- Mi ne zorgas pri tio,-respondis
Rikardo.
Kiam finigis la Diservo, policisto arestis Rikardon kaj alkondukis !in antaií
jugisto .
- Nu- diris la jugisto~kial
vi alkond ukas tien ci la soldaton ?
.
- Car li lud is kartojn en Pregejo.
-Nu,

soldato, kion vi <liras pri tio?

-Mi diros multan, sinjoro, mi esperas.
- Bone, se vi ne senkulpigos vin, mi
punos vin severege.
-M i estis en militiro ses monatojn diris la soldato, - mi havi s nur aron da
ludkart oj kaj mi esperas k ontentigi vian
Ioston pri la boneco de mia agado.
Tiam etendante la kartojn antau la
j ugisto li komencis per la aso:
- Kiam mi vidas la ason, gi memorigas
min ke estas nur unu Dio. Kiam mi vidas
la du on, gi memorigas min pri Patro kaj
Filo . Kiam mi vidas la trion, tio memorigas min pri Patro, Filo kaj Sank ta Spirito . Kiam mi rigardas la kvaron, mi memoras la kvar Apostolojn kiuj predik is,
)fateo, Marko, Luko kaj Johano. Rigarda nte la kvinon, mi memon¡s la Sagajn
Virgulinojn kiuj havis siajn lampojn pretajn. lli estis dck, sed kv jp estis sagaj kaj
kv in malsagaj, kaj tiuj ci ne eniris. Kiam
mi vidas la seson, mi memoras ke en ses
tago j la Sinjoro elfaris la teron kaj la
·elo n. La sepa memorigas min ke la
sep an ta go n Dio rescadis j e la granda
erko kiun Li faris kaj benis gin. Kiam
mi ekvidas la okon mi rememoras la ok
pe rsonojn ju stajn kiuj estis savitaj kiam
Dio detruis la mondan, nome Noaho kaj

GAZETO
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Un sargento estaba de jefe de los
soldados en la iglesia, y allí el sacerdote
leyó las oraciones y dijo el texto para
predicar. Los que tenían Biblia la abrie,
ron, pero este soldado no tenía ni Biblia
ni devocionario, sino que tomó de su
bolsillo una baraja y la extendió ante sí.
Miró primero una carta y luego otra. El
sargento de la compañía lo vió y le
ordenó.
- ¡Ricardo, arrojad las cartas! Este no
es sitio de ju ga r.
-Yo no me ocupo de eso-respondió
Ricardo.
Cuando se acabó el Oficio Divino un
policía arrestó á Ricat·do y lo condujo
ante el juez.
- Y bien - dijo el jue z,-¿por qué conduce usted aquí al soldado?
- Porque juga ba á las cartas en la
iglesia.
- Y bien, soldado, ¿qué dice usted á
eso?
- Espero decir mucho, señor.
- Bueno, si usted no se disculpa, lo
castigaré severísimamente.
- Llevo en el servicio seis mesesdijo el soldado; - he tenido solamente
una baraja, y espero sati sfacer á su mer ced respecto á la bondad de mi proceder.
Entonces extendiendo las cartas ante
el juez, empezó por el as.
- Cuando veo el as, me recuer da que
hay un solo Dios. Cuando veo el dos, me
acuerdo del Padre y el Hijo. Cuando
veo el tres, este me recuerda el Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando miro
al cuatro, me acuerdo de los cuatro
Apóstoles que predicaron: Mateo, Marcos, Luca s y Juan . Mirando al cinco, me
acuerdo de las vírgenes discretas que tenían sus lámparas preparadas Eran diez,
pero cinco eran discretas y cinco necias, y
estas no entraron. Cuando veo el seis, recuerdo que en seis días hizo el Señor la
tier ra y el cielo . El siet e, me hace recordar que el séptimo día Dios se detuvo
ante la gran obra que hizo y la bendijo.
Cuando diviso el ocho, me acuerdo de
las ocho personas justas que fueron salvadas cuando Dios destruyó el mundo, á
saber: Noé y su esposa, sus tres hijos y
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lía edzino, liaj tri filoj kaj iliaj edzinoj.
La naüo, mem ora s min pri la lepruloj
kiu jn la Savint o kurac is. Ili estis dek, sed
naü neniam dankis Lin. Vidante la deko n,
mi mem or as la dek Ordonojn kiujn Dio
donis al 1\foiseso sk ulp titaj sur stona
tablo. Kiam mi vida s la re go n, gi memori gas min pri la Granda R ego de l' Ciel o
kiu · est as nia Dio Ciopova. La r eg ino
pensi gas min pri la reg ina de Saba -o k iu
vizitis Salo monon, car §i est is vir ino kaj
li esti s viro. Si kun kondu kis kvin.de k k nabojn kaj kvindek kn abinojn, eiuj vestitaj simile per knabaj ve stoj, po r ke la
Rego Salomon o diru kiuj estas la knaboj
kaj kiuj la knabin oj. La Rego veni gis
akvon por k e ili sin lavu. La knabinoj
sin !avis gis la kubutoj , kaj la knaboj g is
la rnanradikoj; tiel la Rego Salomono ilin
koni s.
- Bone - diris la jugisto - vi pr iskribis
ciujn kartojn de la aro esc eptinte unun.
- Kiu gi estas?
- La fripono-(au
lakeo ), diris la jugisto .
- - Ank au tiun mi prisb ribos, se Via
Most o n e kol eros.
- Mi µrom esas - di ris la ju gisto - se vi
n e nomas min mem, la fripono.
- La plej g randa fripono estas la policisto kin alkonduki s min tien ei.
- Mi n e scias- dir is la ju gisto - eu li
estas la plej granda fripono, sed m i scias
k iu estas la plej granda malsagulo .
- Via l'llo§to es ta s prava; sed mi ald onu k e ki am mi sumas la punktoj n kiujn
enhavas la, kartaro, mi tr ovas tricentsesdek -kvin , tiom da tagoj k iom enhava s
la jaro . Kiam mi suma s la kart ojn de
l'aro, mi trovas kvindek-du , la semajnoj
de unu jaro. l\li trovas dekdu kartojn
ilustritajn en la aro, kaj tio prezentas la
nombran da monato j de unu jaro. Tiel.
vi vidas k e la lu dkartaro tau.gas kiel Bib lio, Alma nak o kaj Preglibro.

Esperantigis-N. JYI.

las mujeres de ellos . El nueve, me recu erda á los lepros os qu e el Sa lvad or
curó. Fueron diez , pero nueve nunca se
lo agradec ieron . Vie ndo el d iez, me
acuerdo de las diez O rd enes que Dios
dió á l\Ioisés es culpidas sobr e una tabl a
de p iedra . Cuando ve o al r ey, m e hac e
recordar al gran R ey d el cielo que es.
nue stro Dios Tod op oderoso . L a reina
me hace pensar en la R eina de Sabá
que visitó á Salomón, p or que ella era
mujer y él hombre. Llevó on ig o veinte
niños y vejnt e niñas, todos semenjante mente vestidos con traje s de niños, para
que el Rey Salomón dij era cuá les eran
los niños y c uáles las niñ as. El rey hizo
traer ag ua p ara que se lavaran . Las niñas
se lavaron hasta los codos , y los muchachos hasta las muñ ecas; así el rey
Salomón los distinguió.
- Bíen- dijo el juez, - ha descrito usted to das las car tas de la colecc ión, excep to una.
-¿ Cuál es ella?
-E l bribón (6 lacay o)- dijo el juez.
-Ta mbién esa describiré. si su merced no se incomoda .
·
- Prome to- dijo el juez -s i usted no
me nombra á mí m ism o, el bribón .
- E l mayor br ibón es el policía que
me ha conducido aqu'L
- Yo no sé-dijo
el ju ez- si él es el
mayor bribón, pero sé que es el mayor
insensato.
- Su merced tiene razón; pero añado
que cuan do sumo los pun t os qu e contiene la colección de cartas, encuent ro tr escientos sesenta y cin co, tant os días como
contiene el año . Cuando sumo las carta s
de la colección, encuentro cincue nta y
dos, las sema nas de un año. Encuentro
doce cartas ilustradas (con figur as) en la
colección, y eso r epr esenta el núm ero de
mese s de un año . Así, usted ve qu e la
baraj a sirve de Biblia, almanaque y devociona rio .

Hispanigis-E.
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Nueva demostración del

Teoremoel Eiílero. (

Teoremade Euler (

1)

1)

En cia poliedro k onv eksa , la nombro
da siaj ver tikoj, p li tiu da siaj edr oj, malpli tiu da siaj eg oj, esta s eg ala al d u.
Oni konside ru sur la sur faco d e la
poliedro, poligo nan linion fermat an kaj
formata u pe r diversaj rnn sekv nj egoj de
la sama; en tiu ci linio . la nombro da ve rtikoj estas eg ala al t iu da flankoj (ego j de
la poliedro ).
Se oni malfermas tiun-ci per su pra dirita linio , g i re stos dismetata en du
porcioj . Rep rezentan te per siaj respek tivaj inicialoj la ko nside ratajn ern jn (vertikoj, porci oj kaj ego j) oni havos:

En t odo poliedr o conv e,-xo, el número
de vérti ces, mas el de caras, me nos el de
ari stas, es ig ual á dos.
Consid érese sobr e la su pe rficie del
po liedro, un a línea po ligo nal cerra da formada po r varias arist as consec utivas del
mismo; en esta línea, el núm ero de vérti ces es igual al de lad os (ari stas del p oliedro ).
Si se abr e est e por dicha línea, quedará descom puesto en dos porciones, y designando los dive rs os eleme nto s considerad os por sus respe cti vas iniciales
(vértic es, porci ones y arist as), se te ndrá

V + P- E= z

V + P- A= Z

En iu ajn el la du por cioj oni k onsideru nun malfermat an linion, form atan
ankau pe r k un sek vaj eg oj, k aj ke komencu k aj finu en verti koj de la fermata
p oligona linio ant aue dirita .

En una cualquiera de las dos porciones consid érese una línea quebra da ab ierta, form ada tambi én por ari stas conse cutivas, y que principie y termin e en vértices de la línea poligo nal cer rad a antes
ref erida.
Abriendo ah ora la por ción p or la
línea poli go nal abierta, qu eda r á descompu esta en dos porci ones, y como los extr emos libr es de la línea abierta son vértices de la cerra da, resul tarán en aqu ella
una ari . ta más que vé rtices .
Resumi end o: con la nu eva secc ión el
nú me ro de p orciones ha aumentad o en
una unidad y el de aristas en un a unidad
m,is qu e el de vé rtices , y po r lo tanto,
continuará verificánd ose la igualdad

l\Ialfermant e nun la porc ion per la
mnlfermata polígo na linio, gi re sto s dismctnta en d u po rci oj kaj kiel la lib eraj
ek stre moj de tiu la,;ta linio estas vertik oj
de la fermata ant aüe k onside rita, oni
hav os en t iu unu ego pli ol da ver tikoj .
Resuman te : per la nova tran co la
nombro da porci oj pligrandi g is en mm
unu o kaj la de ego j en unu unu o pli o!
la d e verti koj kaj pro tio sta ros la eg alaJon

V + P- E= Z

V+P - A= z

Paürigante la saman operacion en
ciuj porcioj rezultitaj aü rezultotaj kaj anka ü en tiu forl asita anta ue , rest os fine la
porci oj konvertitaj en edroj k aj adco rau
estas vera la antai:ía eg alaJo, en kiu P. reprez entas nun la nombran da edroj de la
po liedro.

Continu ándo la misma operaci ón en
cada una - de l~s po rci ones r esul ta ntes y
también en aquella de qu e ant es se pres cindió, q ued arán últimam ent e las po rciones conver t;ida.s en caras y seg uir á verificánd ose la iguald ad an teri or, en la que
P. representar á ah ora el núm ero de caras
del poliedro .

ROMAN

RO!II ÁN AYZA

AYZA

L'cutenant o Col onelo St abes tro
d e la 6ª d ivizio kaj dok toro
je sc ien coj .

(1) Oni permesas la reproduktado.

T eni ent e Coro nel J efe de E. M.
de la 6. ª divi s ió n y D oc to r en
Ci enc ias.

(r)

Se .permite la reprodu cción.

8

LA SUNO HISPA NA

Sciigoj

Noticias

D um nia haltad ~ malgoji s nin la sciigoj pri la mor toj de g ravaj kaj karaj esperant istoj sinjoroj Lucien Bernot(Elbe r
No.) kaj M. G. Vai!lant, el Francujo¡ kaj
sinjoro Teodor Pjeev, el Bulgarujo. Anka ü tie ei, en Valencio, morti s fraUlino
Mercedes Sancho. Ni prezentas al iliaj
famili oj nian t utkorbedaüron.

Durante nu estra suspensión nos han
entr istec ido las noticias referentes á los
falle::cimient os de los importantes y que ridos espera ntistas señores LucianoBernot (Elbe r No .) y M. J. Vaillant, de F rancia¡ y el Sr. TeodoroPjeev, de Bulgaria.
También aquí en Valencia ha fallecido la
señorita MercedesSancho. Ofrece mos á
sus familias nu estro sentimiento de todo
corazón.

Algerujo.- Algero. Sinjoro kapitano
Capé, prezidanto de la tiea grup o, anon cas al ni gravan ekspozicion farotan de
la Grupo en tiu ur bo, okaze la internada
kong re o de O rientajistoj kaj Toul on Algera kurado de aütomobi laj §ipetoj ,
ok azontaj dum la printempo 1905 .

Argelia.-Argel . E l capitán Sr. Capé,
presidente de aquel g rupo, nos anuncia
que el grupo hará una imp or tante exposición en aquella ciudad con motivo de
las internacionales, Congreso de Orientalistas y r egat a de embarcacion es auto móviles de T olón y Arge l que tendrá n
lugar durant e la p rimavera de 1905.
La falta de espacio no nos permite
expre sar deta lladam ente los objetos de
prnpag anda, folleto s, carta s, p eri ód icos,
etc., q ue desea el hacen do so y sim páti co
grupo, pero dirigi éndose á no sotros , ó
mejo r al Sr . Capé, 17, boielevart Gambetta, Argel, serán satisfech os los deseos
de los que qu ieran hace r envíos.

Manko da loko ne pe r mesas al ni
de tale espr imi la prop agan dilajn, bro ~uroju , leter ojn, gazetoj n, k. t. p ., kiujn de ziras la agema kaj simpati a gru po, sed
adresu al ni au plibone al sinjoro Capé ,
I7, bo1tlevai,d Gambetta, Al.f:ero, kaj o ni
plenumos la dezir ojn de la bo nvolantaj
sendontaj.

Anglujo.- Tie ne cesas la sukceso jn
kaj niaj senlacig aj angla j samideanoj klopod <1spo r la plena venko de nia afero en
ilia !and o.
La sinj or o sekreta rio de la Lond ona
Klubo sciigas al ni ke la cBrita Esperantista Asociacio .. (Brítish Esp eranta Asso ciation ) estis fondita per ge nerala ku nven o kiu okazis en Essex H:111(Strand ):
l:;is nova sciigo on i <levas adresi leterojn
k. t. p. al H. Clegg (Hon Sec) c¡o 1\Iirs
Laurence,r.,t Norfolk .St. S trand, L ondon.
L a jurualo «The Note Book» enhavas
é:iunumere esp er antan fakon.
Aüstruj o.-Ung.

flrad iscli, Esperanta

I11glaterra. - Allí no cesan los éxitos,
y nue stro s incansables colegas ingleses,
se esfuerzan por la com pleta victoria de
nuestra causa en su país .
El seño r sec r etario del Club de Londres nos manifiesta que la «Británica
Esper anta Asoc iación» ( Brit isk Esperan ta As socciation) fué fun dad a en r_e unión
ge neral q ue tuvo lugar en Essex Hall
(Strand ). Hast a nu evo aviso se deben
diri gir cartas, etc., á H. Iegg Hon
Sec) c¡ol\Iirs Lau r ence, I .,t 1Vorfolk S t.
Strand; London.
El diario cTh e Note Book» contiene
en cada núme ro un a sección . de Espe ranto.

Austria.- Hzm Hradisck . Un cur so

ESPERANTISTA

_·urso al kiu ceestadas du -dek-tri frai:ílinoj, estas tie farata de sinjoro O. Simon.
Don is Grottan. Sinjoro Tepl y pro pagand as per la gazetaro, montrante la
praktikan utilecoo de nia lingvo per jam
faritaj rakontoj de spertoj.
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de Esperanto al que asisten veintitrés
señoritas, se dá allí por e l Sr. O. Simon.
Donis Grottan. El Sr. Tepli hace
propaganda por medio de la prensa, indicando la utilidad práctica de nuestra
lengua con narraciones ya hechas por
expertos.

Belgujo.- Ardemze . Tie oni fondis
novan grupon .
Reii aix kaj St Gilles. Sinjoro Blanj ean faris sukcesajn paroladojn en la
omerca cambro de la unua, kaj en la
Popola Univers itato de la dua, el la cititaj urb oj.

Bélgica.-Attd emze. Se ha fundado
allí un nuevo grupo .
R enaix kaj t Gilles. El Sr . Blanjean
ha hecho, con éxito , conferencias en la
Cámar a de Comercio de la primera y en
la Universidad Popular de la segunda, de
las ciudade s que citamos.

Bohemujo.-R eichenberg. Tie oni fonsinjoro

Bohemia.-R eichenberg. Se ha fundado allí un grupo á consecuencia de los
trabajos del Sr . Rudolf.

Boliviujo. - Sinjoro Viktoro Muñoz
voja gante tra tiu ci !ando, scng1s nian
lingvon al multaj personoj de diversaj
boliviaj urboj.

Bolivia. - El Sr. Víctor Muñoz viajando por ese país, ha dado á conocer nuestra lengua á mucl1as personas de distintas
ciudades bolivianas.

Bulgarujo.-La numero 5-6 de "Ro niranto » enhavas la portreton de grafo
Albert Gallois la agema kaj simpatia di rektoro de nía kara kolego la itala gazeto
~L'Esperant ista•.

Bulgaria.- El número 5-6 de «Ron diranto> trae el retrato del conde Alberto Gallois activo y simpático director
de nuestro querido colega el periódico
italiano «L'Esperantista ».

Francujo. - B oztlogne •/,,,. La jurnalo
«Le Cicerone, sciigas ke ceestos multaj
fremdaj ko ngre sano j kiujn li nom as, al la
esperantista kongreso. Ni tute aligita al
ia ideo klopodos por la plej granda sukceso .
Laü iniciato de la franca ministrara
onsentis uzadi iuternacie arang itajn ilustr itajn po§tkartojn por ricevi •korespo ndajon ce la adreso flanko: Bulgarnjo, Ita!njo, Kanado, Ko stariko, Luksemburgo,
ek siko, 11lonte negro, Portugalujo, Ru:nanuj o, Ru sujo, Siamo kaj Svisnjo.
Am iens. ni rema lfermis la kurson
e Esperanto , sub la prezido de sinjoro
Tassencour t, prezidanto de tiea grupo kiu
re zentis la novan profesoron sinjoron
este, anstatauiganto de sinjoro Del ur fundanto kaj sekre ta rio de tieagrupo,
· , estas nomita direktoro de la kolegio

Francia .- Boitlogne '/ ,,,. El diario
.:Le Cicerone» nos entera de que concurrirán muchos congresistas que nombra,
al Congresó esperantista. Nosotros, com pletamente adheridos al pensamiento,
trabajaremos por el mayor éxito .
Por iniciativa del ministerio francés
han convenido en el uso de tarjetas postales ilustradas preparadas para que se
escriba en el lado de la dirección : Bulgaria, Italia, Canadá, Costarica, Luxem burgo, i\1éjico, Montenegro, Portugal,
Rumanía, Rusia, Siam y Suiza.
Am iens, Se ha vuelto á abrir el curso
de Esperanto, bajo la presi dencia del
Sr. Tasseucourt, presi dente de aquel
grupo, quie n pre sentó al nuevo profesor
Sr . Queste, sucesor del Sr. Delfour, fundador y secretario de aquel grupo, que
fué nombrado director del colegio de

dís grup on pi;o laborado
Rudolf .

de

IO

LA SUNO HISPANA

de Valencio kie certe, kie l en Amiens,
li laboregos j e nia kara entrepreno.

Grenoble. En la kongreso farit a de
so~ietoAssociation franca ise poztr l' avan cemeJZtdes sclences, . inj oro Dourlet prezentis raporton pri la alpreno de lingvo
internacia . L i sukcese defendis Esper anton kaj la kongreso prok lamis sían aligon
al la pro gramo de la ~ Delegacio por alpreno de be lpa lingvo in ternacia » kaj ke
l' asocio k iel eble plej m nhelpos tiun
Delegacion .
Parizo. Ce la Pariza grupo oni povas
akiri ilustritaj poiika r tojn ku n vid ajo de
la esperantista fak en la Saint-Lonis-a
ekspozicio. IO ekzempleroj , o fr. 54;
roo, 4 fr .
B eazme. Kvin kursoj de geespe rantistoj fünkciadas en tiu urbo direktitajn
de sinj orino Coppenet ka j sinjoro j Math ouillet, Bord, Fromageot kaj Coppe n et.
S ns. Novan grup on fondis tie, sinjoro
René Oeshays , bone he lpita de sinjoroj
Cario Bourlet, deputato ~omet , Martly
k aj aliaj .
«L' Esp erantiste~ diras ke lau iniciativ o de doktoro Rodet kelka da kuracistoj kunvenis kaj fondis societo n, kies
celo estas ¡ ropagandi Esperanto ce la
kuracistaro . Tiu ei afero estas direktata
de la resp ek tind:ij profesoroj sinjoroj
Brouardel, Javal, Lepine , Bouchard, P icqu ', Rod et, Maillard kaj Pe lville. Por
inform oj sin turnu al la generala sekretari o sinjoro P. R det , 7, rite Boileazt,
Paris, aldonante postan markon po r la

Valence donde se gu ram ente, como e?
Ami ns, traba j ará en grande por nues
empresa .
,
Grenoble. En el congres o, que ha tenido lugar, de la «Asociación franc esa.
para el adelanto de las ciencias» , el señ or
Dourlet presentó una proposición respect o á la adopción de una lengna internaciona l. Con éx ito defendí' el Esperanto y el congreso proclamó su adh e ión a;
programa de la « Dele~ación para adop ción de una lengua internacional auxi liar>
y que la•Asoc iación ayudará metálicamente, cuanto pueda, á esta Delegación.
Paris . En el prupo de París pueden
ad qu irir se tarjetas postales ilustradas con
nna v ista de la Sección esperantista en la
Exposición de San Lu is. IO ejem plaresi
O fr. 65; IOO, 4 fr.
B eazme. Cinco cu rsos de espera nti stas de ambos sexos funcionan en esta
ciudad diri g idos por la Sra . Coppenet y
los Sres. l\1athou illet, Bord, Fromageot r
Coppenet .
ens. Un nuevo grupo fundó allí e.
Sr. René Deshays, ayudado por los señores Bourlet, diputado Comet, :\Iartly r
otros.
«L- Esperantiste" dice qu e por iniciativa del doctor Rodet , algnnos médicos
se han reunido y fundado una soc ieda d,
cuyo fin es propaga r el Espe ran to entr e
los médicos .. Este asunto e. dirigid por
los respetables Sres. Brouélrdel , Jav a!
Lep ine, Bouchard, Picqué, Rodet, Maillard y Pelville . Para informes dirigirse a1
secretario ge nerai Sr . P. Rodet, 7, rt L
Boileau, Paris, con sell o para la respu esta.

re spondo .

Germanujo.-La

propagando kaj la
sukceso en ti u ci ]ando estas eksterordinar aj: on i fondis grupoj n en Frankfor to '/mkaj on i esperas la kreon de a liaj en
Stittgarto, Karlsrttho, Ulmo, Vezt-ls enburgo, .Friburgo , Rawitsfo, ls erlohno kaj
Re11tsceidosekve la klo pod oj d e niaj karaj
sarnideanoj sinjoroj Barthel, Christale r,
Suche r, Mybs , Eberle, Trant, Kessler,
Mainzer, Peters, Deutsch, W. Müller,
Neumann, Hanck, k. c.

Alemania.- La propaganda y el éxito
en este país son extraord inarios : se han
formado grupos en Francfort •J,,, y se
espera la creación de otros en Stzttgar t.
Karlsrit!t e, [llm , Nen -lsenbttrgo, Friburgo, Rawitscli, Is rlolm y Reimsckei d
á . conse cuencia de los pasos dados por
nuestros queridos compañeros de ideas
Sres . Barthel, Christaler, Sucher, Mybs.
Eberle, T rant , Kessler , Mainzer , Peters.,
Deut sch, W. Müller, Neumann, Han ck,
etc.5tera .
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'principio

De la kome nco de tiu ci jaro la gaze ;;o cEspe raotaj Sciigoj» dai.í.rigos su~ la
oova tit olo «Germana Esperantista ». Gia
p rezo est s 4 fr. jar e kaj sinjoroj «More ll
· Borel:•, g iaj eldouistoj, celas la plej
eblan plib nigon de la publi kad o. Ni tre
deziras pleoao sukces oo, gin rek ome ndas al niaj leganto j kaj kore gratulas al
sinjoro j l\lo rell & Borel, kiuj n tiom faras
por nia afero en Germ anujo .

Desde
de este año , el periódico «Espe rantaj Sciigoj > (Noticia s Espe rantistas ) continuará con el nuevo t ítulo
• Germana Esperanttsto» . Su precio se rá
de 4 fr. al ano, y los Sres. I\forell & Borel, sus editores, se propon n la mayo r
mejora posible Qe la ¡mblicación . :Mucho
deseamo s un com pleto éxito, la reco mendamos á nuestros lectores y car iñosamente felicitamos á los res. l\Iorell &
Bor el, que tanto hacen por nuestro asun to en Alemania .

Jtalujo.- La numero 8 de «L' Esperantista» enpresas inter aliaj belaj ve rko j
la cap itro XI de «Don Kihoto)>, bonega
esperantig ita de nia ka ra samideano kaj
sampatru jano sinj or o Norman Maclean .

La grava revuo «Ephemerides Calasanctiai 1ce~, kiun eldonas en Rom a la
Pastroj de I' Piaj Sko loj, en la last a
numero d ed icita al la Senma ku la Virgu lino Mario, ka j ve rkita en dekdua lingvoj ankaií enhavas artikol on espera nte
verkitan kiu ja alpo rt os la esperantan
sciigon al multe de giaj ilustritaj legantoj. Tutkore ni gratulas nin kaj la diritan
revuon pr i la sukceso gia mir inda numero eksterordinara .

ltalia.- EI número 8 de «L'Esperan tista,, inserta , en tr e otras bellas compos icion es, el capílu lo XI de "Don Quijote»,
traducid o al Esperanto por nuestro qne rido compañero y compatricio el seño r
Norman Maclea n.
La importante revista «Ephemerides
Calasanctian:r: », qu e publican en Roma
los Padres Escolapios, en el últim número dedicado á la Inmaculada \ irgen
I\Iaría y escrito en doce len guas , contie ne
tambi én un artículo en Esperanto, que
realmente llevará la not icia de él á muchos de sus ilustrad os lectores . D todo
corazón nos felicitamos , y felicitamos á
dic ha revista por el éx ito de su número
extraordinario .

Meksikujo.- La senlacig a gazeto
'.leksika L umt uro ~ tie daiírigas profite
sian propagandon .
On i sciigas al ni k.e oni eld onis en tiu
la:ndo belajn ilustritajn po stk art ojn prezentante la genealogian arbo n de espe rantisto j en Ivleksikland o; sur la trunko
estas la portreto de sinj oro Mor in, en la
supro tict de sinjoro Lamieq; sur la dek sst ra b ran co tiuj de sinjoroj Vargas kaj
valos kaj sur la mald ekstra tiuj de si.njoroj pastro Blanco kaj Saldaña.

Méjico .- La incansable revi sta «l\Iek sika Lunt ur o» continúa allí con provecho
su propaganda .
Se nos n0tifica (!UC se han editado en
aqueí país unas bonitas tarjetas po stale s
ilustradas, rep,resentand o el árbol gene ralóg;co de los espera nt istas en Méjico;
sobr e el tronco está el retr ato de l señor
Morin, en lo alto el del Sr. Lamieq; en la
rama derecha, los de los S res . Var gas y
Avalos, y en la izquierda los de. los señ ores, sacerdote Blanco y Saldaña.

Nikaragvujo.- /Jf anagvo . Fraulino
Evo F . Ridge tie fundís esperantistan
grup on .

Nicaragua. - Jlfanagim . La senor ita
Eva F. Bidge ha fundado allí un gru po
esperantista.

Salvadorujo.- Jen estas la informo ke
a respektinda dir ek:toro de la Instituto
.:.Vacionalde San Salvador o, eefurbo de
la respubliko de Sal vadoro donis Jau peto

Salvador.- He aquí el informe que el
respetable director del l nstitnto 1Vacional de San Salvador, capital de la rep ú blica del Salvador dió á p etic ión del mi-

e
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de la ministro de Publika Instruado de nistro de Instru cción Pública de aquel
tiu !ando : ·
pais :
«La subsignota vicsekretario de Stato
<El infra scrito subsecre tario de Estaen la oficejo de Publika Lernado, certi - do en el despacho de Instru cción pública,
. gas : ke la informo de la dir ektoro de la certifica: que el informe del director del
litstituto Nacional rilate al la parnladoj
Instituto Nac ional, acerca de las confeEsperanto faritaj de sinjoro Ricar do Goy- rencias de Esperanto , dadas por el señor
zueta Ab rill, en tiu Instituto, diras :-Pro
D. Ricardo Goyzueta Abrill, en aquel
p lenumi la ord ooon de la Ministrejo de estab lecimien to, dice :- En cu mplimi ento
vía inda ofico, mi hava s la honoron infor - de orden del ministerio de su digno carmi al v i ke la tagojn mardon, jaúd on kaj go , tengo la honra de informar, que los
sabaton de la antaiia semajno (25ªº de d ías miércoles, j ueves y sábado d e la seJulio ), faris paroladojn pri la lingvo Es - mana antctrior (25 de Juli o), se dieron las
peranto sinjoro Ricardo G. Abrill, inviti n- conferencias del idioma Espe ranto, po r el
te la dire ktado de nia zorgo kelka jn ne Sr. D . Ricardo G. Ab 1ill, habiendo invioficialajn personojn kaj al la profe soro
tado la Dirección de mi cargo á varias
de tiu ei Instituto. Celis diri taj parola d oju personas particulare s y al cuerpo de prola gen eralan klarigon pri la fundamentoj
fesores de este Inst itut o. Se concr etaron
de la citite lin gvo. :\1i opinias, sinjoro
dichas conf erencia s á un a exp licación
Ministro , estus iom grave ke oni donu
ge ner a l sobre las bases del referido idioleci onojn duro kelka da t empo en tiu ei ma. Soy de opinión, seño r Ministro, que
instituto au en kiu ajn, profitante la kom - sería de alguna importancia se diesen
petentecon de la profesoro sinjoro Abrill,
lecciones por algún tiempo en este Estapor ko □ igi al ni la nomi tan lingvo □ kiu blecimiento ó en cualqui er otro, aproveeble tre taúgos en la esto nt eco n. Kun nia chando la competencia del Prnf esor señor
plej alta konsidero mi su bkrib as mio de Ab ril, para dar á conocer entre nosotros
la sinj oro Ministro tre afabla kaj certa el re ferid o idioma pue puede serv ir de
servanto. -( sig nita) Darlo González . San mucho en el porvenir. Con mi mayor
Salvadoro la I 1a.n de Augusto de 1904 11 considera ción me suscribo del señor Mi(signita ). N icolás Agzúlar . Esta s blazon- nistro muy ate nto y seg ur o servi do r.silda sigelo kie oni legas: Ministr ejo de la (firmado ) Dario González . San Salva Publika Lern ado, San Salvadora: Respud or II de Agosto de 1904 (firmado Ni bliko de Salvadora , Centra Ame riko.:o
colás Agzúlar . Un sello con el esc udo
naciona l en el que se lee: Ministerio de
Instrucción Públ ica, San Salvador: República del Salvador, Centro -Amér ica.»
an Sal vadoi-o. Sinjoro Rikardo GoySan Salvador . El Sr. Ricardo Goyzueta Abrill tie faris tri pa rolado j n antaii
zueta Abrill ha hecho allí tr es dis curs os
nom bra aiíd itoro kaj pensas d oni lecio- ante numeroso auditorio y piensa dar
nojn en la inst itutoj ka j oficialaj lerne j oj. lecc ion es en los i;istitut os y los coleg ios
oficiales .

Svisujo.- La propagando organ izita
de «Svisa esperan tista Societo:o per disdono de eldonita j propagandaj folioj, tre
sukce sas.
Cenevo. Laü «Juna Espe rantista ~ la
ju naj esperantis toj festis, sian genera lan
ja r ku nve non. On i aüdis, rap orton d e sinj oro Privat, rememorigante la malfacilan
komenco n d e la grup eto kaj jurnaleto,
dum printempo 1903; paro lad ojn espe -

Suiza.- La propa ganda or ganizada
por la «Sociedad Espera ntist a Suiza > mediante reparto de edicio ne s de hojas de
propaganda, da muy buenos res ultado s.
Ginebra. Según «Juna Esperant ista.>
los j óve nes esperant istas festejaron s
reuni ón general anual. Se oyeron , u na
referencia del Sr. Pri vat , recordando e1
difícil comienzo del gru ¡..,ito y perio d·
quito , durante la primavera de 1903; dis-
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rantajn de S.º Ren ard; de eiuj komitanoj,
de la Junaj Esperantistoj, sinj oro j Dubois , Hodler, Minod kaj Privat. Multaj
telegramo j ka j Ieteroj alvenis el la plej
diversoj lando j. La k un veno tre bone
sukcesis kaj rekuragigis la esperantistajn
por fervora propagando .

St . Gal!. Oni kre is novan g rnp on kiu
faras espera ntan k urs on.
Hispanujo.- Al icante . «l\fo seo Expo sición» duomonata revuo kiu oni tie pu blikigas . fa vore raportas p ri Esperanto
en gia N ovem br a num ero.
Valenci a. La 4. an de Decembro okazis ord inar a kun sido de la Direktata Ko mita to de His pano Societo kaj en gi pritraktis la esto ntan Kongreson Esperant istan de Bou logne -sur- mer kaj tiun de
Alge ri o. On i decidís la aligon kaj la
he lpon. Oni nornis p oste propagandista
ano Sron . J. Juaneda el Mahon, kaj pritrakti s ankaií pri la. Hispanan Jarl ibro n,
la reape r on de LA SuN0 H ISPANAk. t. p .
L a inf ana batal iono de la infana
lernado , sub tiu .ei sarna titolo, El batallón infantil de la N iiíez escolar , publi kigis unu specialan gaze ton , nur unu
numeron, por laudegi sian patroninon, la
Sank ta Virgulino Maria en sia ekste rord inara festa, la oka tago de la pasinta
Decembro, kaj ínt er belaj penso j de g ra vaj hispa nul oj, on i me tis en prefer anloko n
be lan penson esperante ve rkitan de R.
Pa stro Guinar t kaj hispanigitan de la
simpatía fraulino Ronjo Romaguera .

Unu el la premioj de la pedagogía
k ong re so de la «Asocio de 'instruistoj»
kiu ne Ionge okazis en tiu ei urbo, estis
d on ata al verko kiu moto estis L ingvo
estas la pl e.f bona kaj la plej malbona .
P er tiu ei espe ranta frazo la laüre ata
po eto R. Pastro J osefo Felis, de la Piaj
koloj , volis publike honori nian kar an
·ngvo n kiel sindona esperantista lau li
estas , kaj efektiv e la nova lingvo eksci tis
scivolemon de la plimultoj eee stanto j
k aj tio estis neatendita anonco .

GAZETO
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cursos en Esperanto del Sr. Renard , de
todos los comitanos, de los j óvenes esp erantistas, señores Dubois, Hodler, Minod
y Privat . Mµchos tel egramas y cartas
llegaron de los más diver sos países. La
reunión obtuvo muy buen éxito y reanimó á los co legia les esperantistas, para
una propaganda fervorosa.
St . Gall. Se ha creado un nuevo
gru po que hace un curso espera ntista.

España .- Alicant e. «Museo Exposición » revista qu ince nal que allí se publica,
habla fa vorablernente al Esperanto, en su
núm ero de Noviembre.
Valencia . El 4 d e Diciembre tuv o
lugar en Valen cia una sesió n ordinaria
de la Junta Directiva d e Hispan <;>
Societo
y en ella se trató del futuro Congreso
Esperant ista de Boulog ne- sur-me r y del
de Argel. Se acordó la adhesión y la
cooperación. Se n ombró socio propagandista al Sr . D. José Juan eda de Mahon, y
se trató también de la Hispa na Jarli bro,
de la r eapa ri ción de LA SuNO HISPANA,
etcé te ra, etc.
El batallón infanti l de la Niize z escolar , bajo este mismo títul o, publicó un
periódico, sólo un número, pa ra honrar
á su Patrona, la Santa Virgen l.\1aría en
su fiest a extraordinaria, el d ía 8 de l pasad o Diciembre , y ent re bellos pensamie ntos, de españoles impo rt antes, se ha colocado en luga r preferente un bello pensamiento comp uesto en esperanto por el
R. Pastor Guin art y traducida al caste llano por la simpática señorita Rosita
Rornaguera.
Uno de los premios d el Cong res o
Pedagógico de la «Asoci ación de maes tr os» , que tuvo lugar no ha mucho en
esta ciµda d, fué oto rgado á la obra cuyo
lema de sebr e era Lingvo estas lrt plej
bona k aj la plej malbona. (La lengua es
lo mejor y lo p eor.) Por medio d e est a
esperanta frase, el laureado poe ta r eve rendo padre Jos é Felis, de las Esc uelas
Pías, quiso honrar públicamente nuestra
querida lengua como devoto esp era nti sta
que es, y efectivamente la nuev a leng ua
excitó la curiosidad del numeroso público y esto fué un inesp erado anuncio.
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,ll,dt0 1z (Menorca, Baleares ). La 3urnalo « El Bien Público » enhavas belajn
artikolojn favorajn al Esperanto, de la
nov a kaj entuziasma esper;;¡nti sto sinjoro
past ro J ose fo Juan eda, unua samideano
el tiu insulo, Jau niaj sciigoj, sed ke tie
kura ge sta rigis nian estandardon.
lllu rdo . Sro. Pedro Grima presigis en
«E l JI.linero de Almaden » bonan kaj utilan artikolo n pri nía afero.

Gravaj avizoj
Ni petas de sinjoroj kiuj ricevos tiun
ci gazcton kaj ne volos aboni au dauri gi
la ab onon, ke ili res endu gin al ni. Alie ni
konsid ero s ilin abonantoj dum 1905.
- Por eviti ke kelkaJ kolektantoj de
gaz etoj daurigu trouzante pri nia neprofitem o, ni petas sinjorojn kiuj postulos
al ni prova jn num erojn, ke se post vidi
tiun kiun ni sendos al ciu, ne placas al
ili, kaj ne volas aboni, gin resendu al ni.
- Pro la frueco je kiu ni presigis kaj
dissendis la cirkuleron avizantan nian
reaperon, ni diri s mem k ondiéoj anstatau
sama j kondicoj. La lertaj esperantistoj ja
vidi s nian eraro n, sed ni avizas pri gi por
ne disdoni tiun malbonan semon ínter la
komencantoj.
- Ni pe tas de niaj legantoj ke lli fiksu
siah atentan je la koverto kaj ili vidu ke
ni plimal grandigis la prezon de la anoncoj kaj faciligis la pa go n de l' abonoj,
k. t. p . pe r la akcepto de po §tmarkoj, el
ciuj landoj, kiujn ni petegas oni sendu al
ni sen pere, ca r per tio rimedo oni evitas
al ni elspezoj1i pro maklero kaj oni simplig as nian administradon.

Jllahon (Menorca, Bale<1res) . El diari o
«El Bien Público» contiene bellos artículos favorables al Esperanto, de un
nuevo entusiasta esperantista, el señor
sacerdot e Jos é Juaneda, primer c_ompañero de la idea en aquella isla, segú n
nuestras noticias, pero que con valentía
ha levantado allí nuestro estandarte.
llfitrcia . El Sr. D . Pedro Grima ha
hecho publicar en «El Min ero de Almaden » un artículo bueno y útil á nuest ro
asunto . •

A visos importantes
Suplicamos á los señores que reciban
este periódico y no quier .an abonarse ó
continuar el abono, que nos lo devuelvan.
De no hacerlo así les consideramos abonad os durante 1905.
- Para evilar que continúen abusan do
de nuestro desinterés algun os coleccio ·
nistas de periódicos, rogamos á los seño res que nos piden números de prueba,
que si visto el qu e les mandaremos no
les gusta y no quieren suscribirse, nos lo
devuelvan.
-A causa de la rapidez con que hicimos imprimir y repartimos la circular
avi sando nuestra reaparici ón, digim os
mem kondiloj en vez de samai kondicoj .
Los esperantistas prácticos, desde luego
han visto nuestro error; pero dam os
aviso de él, para no esparcir esta mala
semilla entre los princip,antes.
-Suplicamos
á nuestros lector es qu e
fijen su atención en la cubierta y ve an
que hemos disminuido el precio de los
anuncios y facilitado el pago de los abonos, etc., por la aceptación de sellos de
correos, de todos los países, los cuales
rogamos se nos envíen sin mediaci ón
porque de este modo se nos evitan gastos de corretaje y se simplifica nuest ra
administración.

Ni sendad as tiun ci publikigadon al ciuj gazetoj esperantistaj, kvamkam pri kelka j
ni ne ric eva s inter §angon. Se oni gin ne akceptas, ni petegas ke oni tion sciigu al ni
per resendo de la nia.
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Korespondada
fako
de"LaSuno
Ilispana,,
SL'V.JORO ,J":

R. C. ~ftercio. Hispamrjo. - Mi ricevis tr i-dek pesetojn je viaj dek abono j dum 190s .
Dankon.
R . G. Ponce ( Puerto-Rico ).- 'Nli ricevis vian dolaron, dankon, aboni gis al vi dum
1905, plenumis vian alian deziron kaj skrib is al vi. Poste mi ricevi s vian <luan
Jeteron.
:;. di: J., a,zta Isabel (Fern ando Póo).- Recibí el importe de la suscripción de 1904.
Gracias y un abrazo .
A . J{. Odesso (Rusiljo ).- i\ii ricevis viajn abonpagojn, por 1905 kaj de Januaro a
Septembro 1904 . L aií via peto mi plezure send is al vi garantiitan paket n kiu
enbavas hispanajn uzitajn postkarto j n.
H. C. el B . S. A., L ondono (Anglzifo).- M.i danke gas l' anoncon de nia L. S. H. en
via bro suro.
F. lí., llladr ido (Hispanido) - Recib idas 2,50 pesetas que mandaron ustedes por
cuenta de res. S.
Y. Y, S. Albarracin (Hispamrjo).- Konforrne.
Y- B. Barcdono (llispamdo ):- Mi korektas vian adreson.
G. •V. .lfalago (Hispamtjo ).- ~J. B . Dijono (Franmjo ).- S. D . C, Figieeras (Ilispam~jo). - A. O. Liono (Francujo ).- Y. R. Barcclono (Hispam¡,_jo).- E. ,1f. Gea de
Albarra cin (HiJpa1mjo).- Y. Y . C. 1lfalwn (llfenorca, Hispanujo ).- C. de R . de A.
Azpeit ta (ílispamejo ).-P. T. Gallarta (Hispanztjo).- R. U. Azpeitia (Jlispam¡,_jo
).
- :/. L. P,irizo (Franrnjo ).- Y. C. sek G. B. Beaume (Franci¡,_jo
).-- A . L. P ztertonúngal vo (Hisp am¡,_jo
).- G. D aratov (Ruszejo).-J11. E. T. Champo '/drac (Jira ncttjo).- 0. (G. G.) Greztoble (Francztjo).-J f. Ll . Villameeva y Geltrú (Hispani¡,_joJ.
- C. A. Y, sek D. G. Dijono (Francttjo).- D. A . C. Cztevas de Vera (His panujo J. i\1i ricevi s viajn abonpagojn dum 1905. Dankojn .
Kore salutasVin,
A;Y.L.
Tipografía Moder na 1 á cargo de ~'ligue! Gimeno, Avellnna s, n:.-Valcncia.

Rondirantoj-Oni
deziras ke seriozaj esperantistoj partoprenu en la jenaj:
llispana Stelo (Nur rondiras tra Hispanujo )- Rondestro Sro. orman Macleanguilas (provinco de l\1urcio).,
Katolica telo (Rondiros tra Europo kaj la Norda Afriko ).- Rondestro . Sro . R.
Codo rniu - 1\lalecón, !itero C. Murcia (Hispanujo ).
Volu skribi al la rondestro j.

Asocio de boltcmaj instrztistoj deziras ricevi, per Esperanto, sciigoj el fremda j
doj pri klero de popolo, socialaj institucio j , gazetoj kaj rev uoj, kiuj okupigas pri
emandoj de plibonigo de popola klero . Adresu al Sro . Noll:JIHamis Stiedento en
,"__.a
tovy (Bohem1tjo).
Fraulino Rosita Per is, S. Vicente, I90, Valencia, (Espaiia) deziras inter san gi
tritajn postka r tojn kun fremdaj geesperantistoj.

Lyon' a L oterio pur la Esperantis ta} blinduloj. - La Lotad o de la L oteri o okaz o
la 22ªº de Januaro, en la g randa amfiteatro de la «-Artaj Palaco » en Lyon'o. - La tabelo de la gajnintaj numeroj esto s sendata al ciuj esperanti staj Jurnaloj de la mond o.
- Oni devos adresi la gajnintajn biletojn al fraulino Zabil on d' Her, (33, rue Sala,
Lyon ), kiu prenos sur sin sendigi la lota5ojn post ricevo de la elspezoj de transs end
kaj pakado. - La personoj gajn intaj, kiuj kune kun la meado de biletoj, k onig:
siajn nomon kaj adreso n al fraulino Zabul on d' Her, ricevos po stkarton montran tan
la lotajo n gajni tan kaj la sumon pagotan por gia sendo. - L a komitato de la Lot eri .
Sinjo ro Viktor Tiss erand , _?l, rue de ll1aúrepas, Elbeuf, France. - Deziras intersangi postkartojn ilustritajn kun hisp anaj gees perantistoj.
Sinjoro Al Chopard, 2 I ru e Bih orel, Rozten (Fr'ance).- Deziras int er sangi po ·_
kartojn ilustritajn kun hispanaj geesperantistoj.

Bulletinde la Societé des Sciences naturelles et d'e nsei gnem ent popu laire de
Tarare - Parai ssant le 15 de chaque mois - Prix du numero: 50 cent.
EL BIBLIOTECARIO
DEL GRUPOESPERANTISTADE MURCIA- Sociedad,14Se encarga de hacer la suscripción á cual quie ra revi sta de Esperanto, de las que se
publi can en la actualidad y de proporcionar cual quiera de las obra s d e Esperanto.

Diccionario esperanto español de raíces, una peseta; Gramá tica, 0,75; cuadro de
palabras correlat ivas, o,IO; enumeración y significado de los afijos, 0,25· ejerci cio de
traducción, 0,50. - Rvno. P. ANTONIOGUINART
- EscUELAS PÍAS-VALEN CIA.

L Es,herantiste
Y

oficiala revuo de, la_Societo franca por la propaga ndo de
espera nto, 20 pagoJ (formato I5 X 20) da teksto fran caesperanta kun ok pago j de k ovril o, internada k oresp ondad o esperanta . senpa ge.
3 fr. 5 0 por ztnu jaro . 4 fr. kun enskrib o en la societon. Turnu vin al Admin ist ra tion de •L' Esp erantiste» , Loztviers ( Ezwe) France .
J

LON DONO Pensio per ge sinjoroj. H ejmaj komfortajoj, bano (varma lrnj m~varma ) Modera j prezoj. O ni paroladas kaj k orespo ndada s en esperanto, angla ka
fran ca lingv o. SinjorinoO'Connor,Esperanto Hoztse, S t-Stephen's q. Baysz e,ater, I O.
❖

__

MANUI\L

Y EJ ERCICIOS

__

OS LA LENGUA

INTERNACIONAL

❖

./ ESPERAN.TO

PORlNGLADAy LÓPEZVILLANUEVA
, Precio: 3 pesetas.- En las principales libr erías de
España y América y en la Administración de este periód ico.
LA NORD-A
ll'lERIKAJ UNINGiTAJ STATOJ EN XXª J ARGENTO
de L. L eroy Beaulien
AKCIA ESPERANTISTA SOCIETO, nova propa ga ndilo ;
EL LA Pensoj de saguloj por ciu tago, DE LEo ToL sToJ;
111ultaj literatura} artikolon estas nur legeblqj t n la monata revuo

«

u.ingvo

Interrnacúa .,,

Jare: 4 frankoj. Kunliteratura aldono: 6 1/ 2 frankoj. 27, Boulevard Ara go, Pa
au ee Sro . Jos Jamin, 78, rue de la Longu e Ha ie, Bruxelles.
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PRECIODE LA SUSCRIPCIÓN
Unu

B n el B:xllna:oietro:

Un año, tr~s

jaro, fu"ifr anko j, k;aj unu numero, 0'30

franco s y un núm ero, 0'30 francos, en

fa;ank0j , pagataj

p apel mon:eda, letr a 5 ~ellos de cualquier

pe r papetmono,

per

~ambJfo, aWp er postmarl{oj, el kiu ajn

país.

lando.

En Íiis p&aa j o: Unu jar0, tri pesetoj kaj unu num er o, 0'30 pesetoj, ])agata j per mono, pe r kaÍ:nbio, au per

En Bspeña

: :Un año, tre s pesetas

y un número, 0'30 pesetas , en m0ne@a,
~ sellos de correspondencia.

letra

postma .rko1 de kotespbndado.

Oni akceptas la aboñojn de k i1t afn
flato, sed nurpor- almen azl 1mutu'ta jaro .
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>
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Se admiten sztscripcio11,esdesd e cualqi-tier fec ha, pero por lo menos de un año.
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Tiuj- ei kvantoj rilatas a1 frankoj aií

Estas cantidades se refieren á francos

peset oj., lañ la frenda aií ihispana logejo
e.e la anpneant'oj .

ó :¡!lesetas,segµn que los anunciantes residan en el Extranjero ó en España.

Rabatoj da 5, IO kaj 20 "foe» abonoj
po tñ , ses kaj dekdu anoncoj.

:Rebajas de 5, JO·y 20 °loen abonos
:por tres, seis y doce anu,ncíos.

Carnice~os, 5-VA.LB!NCIA (Es;p,aja)

FEBRlJA.RO

Jft..RO
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~ suNotlISPANA

Al kelka j
Amiko j fremda j kaj hispanaj al kiuj
ni petis verkajojn po r nia rev uo, kaj aliaj
propramove, promesas al ni honori giajn
ko lonojn per iliaj laboroj . Dankon al
iuj .
Samtempe por ke la presado de iliaj
estimindaj verkoj ne estos malhelp ontaj,
ni devas petegi al tiaj protektantoj ke ili
ne forgesu nian programan presitan en
la numeroj r'' kaj 1311 de nia gazeto kaj
ke la verkajo j devas enhav i pli malpli
·vincent da vortoj.
Ankaü ni dezirus ke LA SvNo H1sPANA ne pritaktus pri reformo j kaj plibo nigoj de Esperanto. Ni, ja, sciigos kion
diros nia kara majstro .
Ni estus felicega j, se la pli famaj esperantistoj ankaü honorus gin per siaj
verko j kaj nomoj, kaj se ni ne faras al
ili, tute rekte, tiun peton, estas pro la
respe kto kiu kaiízas al ni ilia espera ntista
rango .
LA REDAKCIO .

Grava avizo
Ni petas la sjnjoroj n al kiuj ni sendos
riun ei numeron, ke se ili rie volas ab oni
:li gin resendu al ni, kaj se ili abonas, ili
faru l'abonpagon aü ec diru al ni, ke ili
estas abonanto j kaj pagos. Alie, ni ne
ovos daürigi al ili la sendado n de nia
gazeto.

A vanos
Amigos extranjeros y españo les á
quienes hemos pedido escritos para nues tra revista, y otro s de motu propio, nos
han prometido honrar estas columnas con
sus trabajos . Gracias á tod os.
Al mismo tiemp o debemos rogar á
tales protectores, para que la inserción
de su s estimables obras no ofrezca dificu ltad, que no olviden nuestro pro gra ma impr:eso en los núm eros r. 0 y 13.º de
nue stro periódico y que las composiciones deben conten er poco más ó menos
qu inientas palabra s.
También des earíamos que LA SuNo
HISPANAno tratara de reformas y mejoras del Esperanto . Nosotros, desde luego,
daremos á conocer lo que diga nuestro
maestro.
os sería gratísimo que los más importantes esperantistas honraran también
nuestras columnas con sus escritos y
nombres, y si no les hace mo s esta peti ción directamente, es por el resp eto que
nos causa su rango esperant ista .
LA REDACCÍÓN .

· A viso importante
Pedimos á los señores á quienes en via remos este número, que si no quieren
abonarse nos lo devu elvan , y si se abo nan, bagan el pago del abono, ó al menos
nos diga n que son abonados y pa garán.
De otra manera, no podremos continuar
remitiéndoles nuestro periódico .
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D-roZamenhof
alkapitano
Ca
pé ElDr.Zamenhof
alcapitán
Cap
é
(i )

Kara sinjoro!
Vian manusk riptan artik olon m i legis
kaJ bodiaü mi g in resendis al vi. La malgojaj ide oj, kiujn vi espr imis pr o la nova j
vorto j en la laste aperintaj vortaroj, sajnas al mi tute senkauzaj; Jau mia op inio
via tim o venís n ur de tio, ke vi ne tute
guste preze nt as al vi la esencan signifon
de tiuj pligrandig itaj vortaroj.

kvankam g i ne trovi ga s en la U nive rsala
V ortaro. (Ekze mple neniu povus prote sti kontraü la uzado de la vortoj «aütoro »,
«telegrafo » k . t. p. , kvankam ili ne tro v igas en la Unive rsala Vortaro. )

Queri d o señor!
He leído el artículo manuscri to d
usted, y hoy se lo devuelvo . La s tri st
ideas que V . emite con motivo de l
nuevas palabras en los d iccionar io , q e
han aparecido últimam en te, m e pa recen
po r comp leto inm otivada s; seg ún mi opinión, el temor de V. procede de que usted no se h ace cargo per fecto de ese ncia~ significa ción de estos dicci on ario s aumentados.
L os nuevos diccionarios no contien e ..
la menor inte nción de destruir la uni da
de nu estra len gua . El úni co intan gib e
fundamen t o de nuestra lengua es siempre el <-Dic cionario Univ ersal> y los nuevos dicci onari os no cambian ni una pa labra de este Dicciona ri o Un ive rsal; el fin
de ellos es sólo dar clar idad y aux ilio en
aquellas ocasiones en que no b asta e·
Diccionario U niversa l. Es a e desear, que
los nu evos dicciona r ios expresen col!
toda cla ridad est a idea en su s p refaci os,
para ev itar toda mala int elige ncia.
Las princ ipales ba ses para el uso de
pa labras en E spera nt o, son las sigu ient es:
a) Cada palabra qu e form a pa rt e de·
Dicci onari o Universal es ob ligatoria pa ra
tod os los es¡,erantista s, y nadie en ci
mundo, ni el aut or del Espe ranto, ni ningún otro esperan tista, tiene derecho
hacer cambi o en esas pa labras, (si porejemplo, en vez de «~ipo » alg un o usa
la palabra «na vo» , porque la pala bra
«!lipo> no le agrada , eso sería dir ecta y
grave falta contra la unidad de nu estra
lengua y entonces t odos los esperantis tas
protestaríamos ).
b) Si una palabra es por sí misma fr tern acional, en ese caso, según la r eg
15 de nuestra gramáticn , cada cual tiene
der echo de usar est a palabra, aun cuand
no se la enc uentre en el Diccion ari
Universa l. (Por ejemplo, nadie pod ·pro testar contra el uso de las palab ras
«autoro », «telegrafo :., etc ., aun cuan d

(1) El Lin gvo lnternacia, n.0 II, Novembro 1904.

(1 ) De L ing vo l nter nacia , n. 0 I .
Noviembre 1904 .

La n ov aj vortaro j ne havas ce la plej
mal grandan int encon detrui la unuecon
de nía lingvo. L a so la ka j netu seb la funda mento d e nia lingvo ciam restas la
.:Un ive rsala Vo rt aro» kaj la novaj vorta roj ne sa ngas ec unu vo rt on el tiu fundam enta vortaro; iiia celo'estasnur doni klari gon kaj he lpon en tiuj ok azoj, kiam la
Universa la Vortaro ne suficas. Estas dezi rinde, ke tiun ci ide on la novaj vortar oj
akcentu tut e kla r e en siaj antaüparoioj,
por ev iti cían malkomprenig on.
L a ce faj princi poj de la vo rt ouzado
en Esperanto est as la sekvanta j:
a) é'.iu vor to, kiu trovigas en la U niver sala Vortaro esta s legdo na po r ciuj
esper antistoj , kaj nen iu en la mondo, nek
la aiítoro de Espe ranto nek ia alia espe ranti sto ha vas la rajt on far! en tiuj vortoj
ian sango n, (se ekzemple an stataü «sipo »
iu uzas la vor ton cnavo» ca r la vorto
«sipo » al li «1!e pla cas, - ti o estus re kta
pe ko kontraü la unueco de nia lingvo
kaj ciuj esperantistoj tiam pr otestus ).
b) Se vo rto per si mem estas interna cia, tiam Jau la r egu lo l 5 de nía gramatiko ciu havas la raj ton uzi tiun ci vor ton,

ESPERANTISTA

c) Sed se ia vorto nek estas sendube
internacia n~k havas por si apartan radikon en la Universala Vortaro kaj esprimi
gin per kunmeto de radikoj jam ekzistantaj estas aií tute ne eble, aü tro neoportune, aií teknike ne precize, - tiam
tiun ei vorton eiu aiítoro povas mem
krei laü sia bontrovo, tiel same kiel oni
gin faras en ciu aJi•a lingvo. Tiu ei permeso estas necesa, car alie la liugvo estus
tro rígida kaj multajn ideojn oni tute ne
povus esprimi en gi. Sed car ne eiuj
personoj povas mem krei al si vortojn
kaj car estas dezirinde ke ciuj UZU la
nova jn vortoju kiom eble egale, tia! eiu
nove aperanta vortaro ordinare enhavas
en si kelkan no;nbron da novaj vortoj
sub la kontrolo de l' aiítoro de Esperanto, por ke ili povu alporti helpon al
eiuj, kiuj bezonas novajn vortojn kaj ne
volas ilin krei eiu arbitre kaj diversrnaniere laü sia bontrovo. Sed tiuj ci novaj
vort oj, kiuj ne trovigas en la Universa la
Vortaro, estas nur prí vate rekomendataj,
sed tute ne o.ficiale ordonataj! Nur r ekomendataj, ne altrudataj! Kiu trovas ilin
bonaj, povas ilin uzi, - kiu trovas ilin ne
bonaj, povas ilin ne uzi kaj anstataüigi
per iaj aliaj vortoj. Sed pro la unueco de
nia aforo estas kompreneble dezirate, ke
oni anstataüu ilin per aliaj vortoj nur en
oka zo de ilia efektiva malboneco, sed ne
pro simpla persona kaprico.

*

Vi <liras, ke la aperado de novaj vort oj faras la lingvon pli malfacile ellernebla. Sed kial? Ili ja tute oe elpusas la
ntai!íajn vortojn kaj ne sangas en io la
g isnunajn principojn de la Esperanta vortfarado. Ili ja servas nur pro la okazoj de
efektiva óezono kaj garantías kontraü la
Babilona confuzo, kiu aperus se en oka ro j de bezono eiuj aparte kreus vortojn
legalajn: sed kiam oni tiujn vortojn
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no se encuentren en el Diccionario Universal ).
c) Pero si alguna palabra no es indudabl emente internacional, ni tiene por sí
especial raíz en el Diccionario Universal,
y expresarla por unión de raíce s ya existente s, es totalmente imposible, ó dema siado molest o, ó no se ajusta al tecnicismo, entonces esta palabra puede cada
autor crearla por sí mismo, según su
bu ena elección , de la misma man era que
se hace en cualquiera otra lengua. Este
permiso es necesario, porque de otro
modo la lengua sería muy rígida y muchas ideas no podrían en ab soluto expresarse en ella . Pero porque no todas las
personas pueden crearse pa labras por sí
mi smas y porque es de desear que todos
usen las nuevas palabras p or igttal, en
cuanto sea po sible, cada nuevo diccionario que aparece contiene ordinariamente
cierto número de palabras nuevas, sometidas á la comprobación del autor del
Esperanto, para que puedan proporciona r ayuda á tod os los que necesitan
nu evas palabras y no quie ren crearlas
arbitrariamente y de diversos modos, á
su parecer. Pero estas nuevas palabras
que no se encuentran en el Diccionario
Universal, son solamente recomendadas
pri vadamente , pero no ordenadas oficialmente! Sólo recomendada s, no impuestas!
El que las encuentre buenas, puede usarlas- el q ne no, puede no usarlas y_sustituirlas por cualesquiera otras palab ras.
Pero para la unidad de nuestro asunto
es de desear, naturalmente, que se sustituyan por otras, solamente en el caso
de su efe.ctiv-a impropiedad, pero no por
el simple capricho personal.
Dice V. que la apanc10n de nuevas
palabras hace la lengua más difícil de
aprender. Pero por qué? Ellas de hecho
no rechazan por completo las anteriores
y no cambian en nada los principios se guidos hasta ahora para la formación de
palabras en Esperanto. Sirven sólo para
los casos de efectiva necesidad, y garantizan contra la babilónica confusión que
aparecería si en casos de necesidad, todos;
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ne bezonas, ooi ilin ne uzas. • ,1/albonaj
aütoroj trouzos la uzadon de tiaj vortoj,
sed sen i1í la malbonaj aütoro j ja ankoraü pli multe difektus la liogvon; bona}
aütoroj au kaü mm skrib as tiel sam e klasike kiel antaue, kaj se vi prenos ian bonan ve rkon varbitan nun kaj alían bonan
verkoo skribitan antaü IO jar oj, kiam ne
ekzistis anko raü la vortaroj de Beaufront,
Cart, Jür ge nsen-Pagnier kaj aliaj, vi vidos,
ke la lingvo en ambaü verkoj estas tute
egala kaj en la daüro de sia tuta ekzistado
la liogvo neniom sangigis.

Vi timas, ke la posedanto de franca
vortaro n e komprenos la posedanton de
la iom pli plena vortaro ge rman a, - sed
via timo estas uur teoria; faru provon,
kaj vi vidos, kc ambaü r eciproke ko mpr enos sin perfekte. éiufoje kiam ap eras
nova eldono de la vortaro en ia lingvo,
gi enprenas en sin ciujn novajn vortojn
kiuj ekzis tas jam en la aliaj vortaroj, kaj
tiamaniere la vortaroj en diversaj lingvoj
tute ne diferenca s int er si kaj tamen la
ling vo ko nstante eiam pli kaj pli ri cigas,
sen ia sargado de la Jernanto (car la plej
granda pano de la novaj vortoj estas aü
pure internaciaj, kiujn la vortaroj ne
]creas s •d nur fiksas, aü vortoj specialescienca j kaj teknikaj, kiujn la ordinara
lern~nto ne bez onas) .

Mi tamen ripetas, kion mi sqp re diris:
oficiala parto de la ling vo <levas ciam
resti nur la Un iversala Vortaro k aj la 16
reguloj de la gramatiko; cio alia, kion mi
faras au faros, d evas esti rigardata ciam
kiel farado privata, por neniu deviga.
Sekve ankau la novaj vortoj eq la vortaroj esta s de mi nur pr ívate rekomendataj
(por ebligi ki el eb le plej grandan unuecon en nia afero ), sed ne ojicial e altrtt dataj. Sekve se la esperantistoj per reciproka konsili ga do venus al komuna
interkon sento, ke la novaj vort oj devas
esti evitataj aü anstatauigataj per iaj aliaj,

cada cual por su lado, crearan pala b
desigztales; pero cuando esas palabr as
se nec esitan, no se usan . 11/al os au tor
abusan del uso d e esas pa labras, per
sin ellas los mal os autores tamb ién estr
pearían mucho más la leng ua; los buen
autores también ahora esc rib en de
misma manera clásica q ue antes, y
V. toma una bu ena obra de ahora y oa
buena obra escrita hace ro añ s, cuand
aún no ex i. tían los diccionarios de Bea front, Cv.rt, Für ge nsen-Pa g oier y otr o
V. verá que el idioma en amba s obras
comp letamente igual y qu e durante to
su exi ste ncia nada ha cambiado en absoluto.
Tem e V. que el poseed or de un dicci nari o francé s no com prenda al poseed or del algo más compl eto diccionari
alemán - pero el temor de \ . es solament e teórico; haga V. la prueba y ve
V. com o ambos recí proca mente se en tenderán perfe ctam ente. ada vez que
aparece una nu eva edición de un dicci
n ario en alg una lengua, contiene tod as
las nueva s palabras que existen ya en 1
otro s diccionari os, y de esa man era, 1
diccionarios de las divers as lenguas e
nada se diferencian entre sí, y sin embargo, e l idioma,. constant emente, siempre más y más se enriquece, sin ningú
1 recargo
para el estudiante (porque
mayor parte de las nueva s palabra s son..
ó puramente int ernaciouales, que los d iccionarios no crean, sino s lament e fijan.
ó palabras especialmente científicas _
técnicas, las cual es el estudiante de ordinario no nece sita).
Sin embarg , yo respeto lo que antes
dije: la part e oficial de la leng ua debe
siempre ser sólo el Diccionario Univ er ·
y las 16 re g las de la gramáti ca; tod o f,
demás que yo hago ó haré debe ser m·rado siempre como hecho pri vado, pa
nadie obligatorio. Por con sig uient e, ta mbién las nu evas palabras en los diccionarios son sólo recomendadas pr iz ad,wumr
por mí (para faciljtar en lo po sible
mayor unidad en nuestro asunto ), per
no oficialm ente imp ztestas. Por lo tan to.
si los esperantistas, por recíproco cons ejo
vinieran al común acuerdo de qu e las
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- mi nenion havos kontraü tío ci (1).
Laü mia opinio kaj deziro, en Esperanto
de vas ekz isti ne person o legdonanta, sed
nur ia ulm fojo n por ciam elektita libro
legdo nanta; ciuj miaj op inioj ne esprimitaJ en la gramatiko kaj Onivers ala Vorta ro devas est i ri ga rdataj ne kiel legoj,
sed nur kiel konsiloj de la p lej konipetenta esperan tisto.
Kun kora saluto

VJa

L.

ZAMENHOF.

EnPetersburgo
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nuev as palabras deben ser suprimidas ó
sustituídas por otras-yo nada diré contra esto (r ). Según mi opinión y deseo,
en Esper:anto debe existi r no una perso na que leg isle, sino de una vez para siempre algún libro leg islador elegid o; todas
mis opini ones no expresadas en la gra mática y Dicciona rio Universal deben ser
miradas no como leyes, sino sólo como
consejos del esperantista más competente .
Con cariñ oso saludo, de V.,

L.

ZAMENHOF.

EnPetersburgo

J\li ira s laü la Neva strato (2). Estas
malvar me . L a strat oj estas kovrita j je
nego , la vojoj estas glit igaj. c iuj rapidas
en siaj pelto j k un altaj felaj ko lumoj.
Kura gu loj- knaboj staras su r la trotuaro
sencese pacience elparo lante saman frazon : "Jen bo na lib ro ku n inter esaj rakon to j, an stataü un1,1.
rubl o, po"dek kopeko j>.
Aliloke , iu vend as novajn gazetojn telegramo jn , ekk viante : «Oficiala te legramo
el la malp rox ima Orie nto. Sanga batalo
•un japanoj. Dek mil da morti gitoj »,
. t. p . Tie ; amase la popolo legas pend igitaj sur la mu ro novaj ojn pri la milito .
La piaj malnobeluloj baltas antaü la preg ej o kaj depreninte capo jn far as k ruc signojn. En la apuda strat o oni vendas
ab iojn por la alvenan ta kristnas ko . Patrinoj rapida s aceti diver sajn d onacetoj n al
siaj gefiloj po r la granda festo. «Panj o,
panjo, mi volas iri hejmen, ekploras
infano , estas malvarme >. La masivaj
monum ent oj al la ru saj hero oj Kut uzov
'•aj Bar clay-de-Folly, sen pelt.oj nur en
= iformo j dum tiu ci malvarm o fiere
ta ras, alt irinte manon, antaü la gran da
Kazan 'a pregejo, simiJa al la Petra en
orno . Ekzistas ec ru sa ver sa linikv aro
signifan ta: «Kutuz ov savis Rus land on de
la fra ncoj, pro tio !in la rusoj elmetis al

Voy por la calle de Neva (2). Hace
frío. Están las calles cubiertas de nieve,
los caminos resbaladizos. Todos van de
prisa dentro de sus ga ban es con alt os
cuellos de pie les . Valerosos muchachos
perman ece n en la acera diciendo pacien temente y sin ces ar la mi sma frase: «Buen
libro con inte r~santes narraciones, en vez
de un rub lo á diez copee s». En otra parte álg uien vende actual es periódic os teleg ráficos , exclamand o: «Tel egrama ofi
cial del extremo Orient e. Sangrienta
batalla con los japon eses. Diez mil muer tos» , etc. Allí el pueblo amontonado lee,
fijada s en la pared, not icias sobre la
guerra. La gente piadosa se detiene ante
la igles ia y quitándose la go rra se santi gua. E n la ca lle adjunta se venden abeto s par a la próxima Navidad . Las madres
se apr es uran á comprar diversas chucher ías á sus hijos para la gra n fiesta. «Mamá ,
mam á, quiero irme á casa, lloriquea un
niño, hace frío.» Los ma cizos monumentos á los héroes rus os Kutuzov y Barclay de-Folly, sin capotes, sólo de uni for me
(á cuerpo ), con gen tileza permanecen con
este frí o, leva ntand o la mano ante la gran
igles ia de Kaz an, parecida á la de San
Pedro en Roma . H asta hay una cuarteta
rusa que dice : «Kutuz ov salvó á la Rusia

, r) La publikigado de via art ikolo
k ve estus po r mi absolute nenia malrablajo .
2 ) (:efa en Peter sbur go.

( r) La publicación del artículo de
V. sería po r consecuencia para mí cosa
nada de sag radable.
(2) La prin cipal de Petersburgo .
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la frosto•. Diverskoloraj elpendajoj ce
magazenoj kvazaü penas gajigi la rigardon . En la aer:o mi vidas nebul on, la mal varmo malgraü varma vestaro malhelpas
spiradi. Malafable vin renkontas la natura, gi ne karesas, sed pelas vin. Mi ne
amas la severan Nordon, la earma, malsobriga Sudo pli forte rnin allogas. Tra
la stratoj ciumomente flugas aütomobiloj,
bicicl etoj. Jen larga, rica glitvet urilo,
post kiu staras sur la planketo ornamita
lak eo. Jen knabino, petanta almozon, jen
knabo, frapanta alían, car tiu forprenis
de Ji pomon stelitan ce l' pomvendistino.
La rnaljunulino protestis, ekminacis, sed
ne sentís ener gion pers ek uti la stelisteton.
En gardeno sur la glaciiginta tero glitas
gejunuloj sur glitsuoj , jen glitvetu rileto
malsupren jetiginta kun gaj a knabo, de
artefarita gla cia monto. La preg ejturo
son oras ses horojn. La aristokrataro ekmalestas sur la stratoj, gi forigis por
vesp erman gi kaj poste, eble, veturi al
balo aü tea tro. Nu, lega nto, antaü ol
man gi ni rigardu la Nevon, la belan riveron de l' rusa ee furbo. Somere aü vintre,
ta ge aü vespere gi ciam prez entas admiri ga n pentrajon . Lar ga rivero nun tute
glaciiginta, per sia vasteco, per sia ma si·veco de l' glac io, per la fortaj granitaj
baril oj de l' bordo, alvo kas minacan impres on de io fortika, nedetrueb la. Sur la
bordoj jen altas la admiralejo kun gia
akra pinto k ies suprajo prezentas sipon,
jen la peza , larga Isaa k 'a p regejo, jen la
monum ento de l'energio. Petro g randa
p er sia vigla rigardo admiranta sur ce valo sían kreitajon, j en la Petropaula
fortikajo kun piramida ora supro, j en,
jen, senfinaj pre g ejoj kvazaü forflu gantaj
de la tero, kvaz aü alkondukantaj al la
cielo. Sed nun ni rev enu, leg anto, hejmen, car est as jaro malfrue kaj la kv iristo jam longe nin atend as kun la preparitaj mangoj.

Esper anta originalafo de G.

KoLOWRAT.
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de los franceses, y por eso los rus os lo
expusieron al hielo~. Objetos de diversos
colores expue stos en los almacenes parece que se esfuerzan en aleg rar la vist a.
En el aire veo niebla, el frío á pesar de
la ropa de abrigo dificulta la respira ción.
La naturaleza os sale al enc uentro de
manera descortés; no os acaricia, sino os
repele. No me gusta el severo No rte; e
encantador y abund os Sur me alhaga
muchísimo más. A travé s de las calles
á cada momento vuelan aut o móv iles
bicicletas ~ He ahí un ancho, rico trin eo,
en cuya parte posterior va en el estrib o
un lacayo de ga la. Ved una muchacha
pidiendo limosna, mirad un much acho
pe gando á otro porque le qui tó una manzana que él robó á la vend edora de ellas .
La vieja protestó, ame nazó, pero no se
sintió con energía para perseguir al ladronzuelo. En un jardín, sobre la tierra
helada se deslizan jóv enes sob re pati nes:
he ahí un trineito, lanzánd ose hacia abaj o
con un alegre ruuchach o, desde un monte
d e hielo artificial. La torr-e de la iglesia
da las seis. La aristocracia empieza á
ausentarse de las call es, se va á comer, ,
lu ego , probablemente, al baile ó al teatro.
Bien, lector, antes de comer yeamos cl
Neva, el hermos o rí o de la principal ciudad rusa. En inviern o ó en veran o, de
día ó de noch e, siempre pres enta admi
rabi e paisaje. El anch o río, ahora compl etamente helado, por su extensión, po r su
espe sor de hielo, por los fuert es malec one s de granito de la orilla, produce una
amenazad ora impresión de algo rob usto,
indestructible. Sobre las orillas , el almirantazgo se eleva con su agudo rem ate
cu ya parte superior repre senta un buqu e:
he ahí la pesada, an cha igles ia de Isaac,
allí el monum ento de la energía, Pedro e
Grande co n su 0j o avizor admirando á
caball o su creación; he ahí la f rtificaci ón
de Pedro Pablo, fortificaci ón con una
pirámide de oro encima; ved, ved infinitas iglesias que parece como si volara n
desde la tierra, como si se diri gieran alcielo. Pero ahora, volvamos, lecto r, á
casa, porque ya es tarde y el cociner o
hace tiempo que nos espera con los rnaojare,i preparedos, Hispanigis, E. 10. 07 2.

ESPERA NTI STA GAZETO
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ANTA U PAR OLO
Senokupa legan to: m i dezi rus - k aj senjure vi p ovos kre d i al mi- ke tiu ci libro ,
ki el filo de la int elek to, estu la plej b ela, la plej gr aciplena kaj la plej d iskret a el ciuj
ima geblaj. Sed mi ne pov is mal obei la natur an leg an, ke eio en natur a nas kas similajon. Kaj tiel , !d on povus nas ki mía sprito senfru kta kaj nesufi ce k ul turita se ne
histo ria n de m algrasa , ku n tiriga ]caj ka prica filo p lena j e pe nsoj diversaj ka j d e iu
ajn neniam imag itaj kaj tia, kia pav as n askig i en malliberejo, k ie eiu ge najo trov as
difinitan por si lok.on kaj logas ciu m alg aja b ru o? La senagite co, k vieta loko , am uzeco kam para, senn ubeco de la cielo, mu rmura do de la fontoj k aj spirit a tran kvile co
mul te ku nh elpa s po r ke la plej senfru kt aj m uzoj montr igu pro du k tema j kaj pr ezent u,
k reajojn sup ersatigantaj n la m onda n per miro kaj kon t ento . O kazas ofte ke patro ,
kiu havas ma lbela n kaj se ng raci an fila n, blin d igjte d e la am o, kiun li havas po r li, ne
vida s iiafn malbo naj ojn, tu te alie, sat as ilin ki el sag ajoj n kaj belajoj n kaj ilin ra po rtas
al siaj amikoj kiel spr itajojn kaj carm ojn. Se d m i, sajna pa tro kaj vera du on patro de
Do n K iíioto , ne vo las ko n du ti lai:íkuti me nek peteg i vin, k are ga lega nt o, pres kau k un
lar moj en h ok uloj, kiel a liaj faras, k e vi par do nu au ne ate ntu la ma lbon ajojn ri mar k atajn en m ia filo, car vi nek par enc o nek amiko lia estas , anim a n havas ce via
ko rpo kaj p lena ag libero n, est as en vía hej mo k ie vi cefas same k iel la r ego est as
majst ro de siaj forti kaJoj kaj anka i:í v i scias ki on oni <liras k utim e: «ka sate de m ía
m antelo mi m.or tigas la rego n ». (r) Cío ci senigas kaj liberigas v in j e ciu respek to
kaj <levigo k aj ti el, vi io n ajn povo s diri pri tiu ci histo rio ne tim ant e icah mni ou aü
pr emi ou pro via mal favo ra ai:í favora ju gdiro .
Nur mi dezirus a l vi prezenti gin se nsu perflu a, nuda kaj ne orn am ita de ant auparo lo n ek de k atalog o kaj senn omb r eco da ku tim aj soneto j, epig ramoj kaj laudo j,
k iuj n on i ofte antaüme ta s je k omenco de la libroj . Car mi po v-as diri al vi, k e, mal gra ü la kl opodo postu lita de gia ve rkado , nen io sajrris al mi pli pl eniga ol elfa ri ci
tiun an taüp arolo n, kiun vi nun tral egas . Po r verki g in, mi pre nis la plum on m_u ltafoje, kiun mi for lasis m ultaj n foj ojn , nescia nte !do n sk ribi; kaj foj e, k iam mi estis
halt e, kontraú la verk papero ,' te nante pl umo n sur la or e lo, ku lb uto n apog itan su r la
skribota blo k aj man o sub la vango , d um m i p rip ensis ki on mi pri di ru s, en iris sen atend e amik o m ia, lerta kaj spr ita , k iu vida nt e ke mi estas tiel imag ema, dema udis
min pri la k ialo, kaj ne kasant e gin, mi diris al li ke m i prip ensas la verk ota n antau parol on por la histori o de Don Kilioto kaj ke gi ti el multe embar asas min ke mi ne
vo las elfari g in n ek p ubliki gi la heroa joj u de t iel nob la kavaliro .
J!speran tigi s V. l. O.

( 1)

Hispa na pop(:)]diro.
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L Av ARULO , kv inakta komedio el Molj ero, tradttk is Sanmel 111eJ!er. Librejo
Ha chette kaj K.º Parizo . Prezo: 0'75
fran koj .
i fine, plej plezure vidas publikigita
la éefverk on de la kore kta tradukinto de
< ojago interne de mia eambro». Jam
esti s te mpo! Kiam ni legis en «L'Esperantiste », ke oni aljugis unuan premion
de la dua konkurso lit erat ura malfermita
de la franca Soc ieto por propagando de
Esperanto, al la traduko de la glora
Moljero komedio, ni tuj supozis, ke gi
estas vera juvelo lite ratura kaj ekzentis
deziregon legi tian rimarkindan produktajo n. Du jarojn ni atendis, sed la ravo,
kiun sentigas la aten tado pri la belajoj
de tie l ea rma komedio sufiee rekompencas tian longan atendadon.

Bibliografía

Verko j kiel «L'Avarulo, estas necesaj por ke Esperanto atingu la universalan kredito n, kiun postulas la mondo
por g in alpren i unuanimc kaj estas tre
dezirinde ke la plej bonfamaj Esperantistoj tradukn la literaturajn éerve rkojn
el siaj gepatraj lingvoj, por ke la inte rnacia ling vo p lej intime disvastigu en
eiuj landoj .

EL AVARO, co·media en cinco actos de
Jllfoliére, traditcción espera nta de Sa»m el
Jlf eyer . Librería Hachette y C.ª Par ís.
Precio: 0,75 fr .
Al fin vemos, con el mayor gusto,
publicada la obra maestra del correcto
tr aductor del «Viaje al rededor de mi
cuarto ». Ya era hora! Cuando leímos en
,:L'Esperantiste» que se había otorgado
el primer premio del segundo concurso
literario abierto por la Sociedad francesa
para propagación del Esperanto, á la
traducción de la célebre comedia de Moliére, supus imos en seguida que se trataba de una verdadera joya literaria y sentimos vivísimo deseo de leer producción
tan notable. Dos años hemos aguardado,
pero la delicia que causa saborear las
bellezas de tan hermosa comedia com pensa suficientemente tan larga espera.
En cEI Avaro> se admira una traducción fidelísima, estilo elega nte y castizo
y una corrección sin tacr1a. Basta comparar el texto orig inal con la traducción,
para convencerse de que todos los matices de dicción, belleza é interés de la
comedia reapa recen con los encantos que
presta un idioma tan rico y delicado
como el Esperanto . Puede presentarse el
"Ava ro> á cuantos dudan de los re curs os
lingüistas de un idioma artificial, para
probarles plenamente que la creación del
Dr . Zamenhof nada tiene que env idiar á
nuestras lenguas en la expresión de los
matices más sutil es y variados .
Ob ras como «El Avaro » son nece sarias para que el Esperanto alcance el crédito universal que el mundo ex ige para
adoptarle unánimemente, y muy de d esear es que los más acreditados espe rantistas traduzcan las ob ras maestras
lite raria s de sus lenguas nativas, para
que el idioma internacional se difunda
íntimamente en todos los países.

Extrait de l' Histoire ztniverselle por
L. Contztrat , docteiw es lcttres et L. Lean ,
doctenr es scienc es. Librairie Hachelte
et C,i e París . Prix: r franc.

Extra cto de la historia de la lengu a
ztniversal por L. Con!ztrat , doctor en
letras y L. L eazt, doctor en ciencias . Li brería Hachette y C.ª París. Precio: r fr.

En «L 'Avarulo » oni admiras fidelegan tradukon, eleganta n kaj puran sti lon
kaj neriproéeblan korek tecon. Sufiéas
kompari tradukon kun orig inalo por konvinkigi, ke éiuj nuancoj eldiraj, beleco
kaj intereso de la komedio reaperas kun
la earmoj, kiujn liveras idioma tiel rica
kaj delikata 1del Esperanto. cL'Avarulon» oni povas elmontri al éiuj , kiuj
dubas pri la lingvaj rimedoj de idiomo
artefarita, po r ple ne elpruvi al ili, ke la
krea jo de D-ro Zamenhof nenion trovas
por envi i en niaj lingvoj pri la espr imad o
de ple diversa j kaj akr eg aj nuancoj .
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Gi prezentas la pr iskr ibon kaj kritikan jugon pri kelkaj internaciaj Iingvoj
(Sotos Ochando, Volapük, Idiom Neutral
kaj Esperanto), kiel modeloj de la sistemoj proponitaj po r solvi la problemon
prí tutmonda interkomunikigo,
kaj gi
estas bonega eltiro el «Historio de la
tutmonda lingvo~, verko, kiun ni ekzamenis en ci tiu gazeto. Pro sía malmulta
prezo, gi povas utili por konvinki la instrui tu lojn pri la bona¡oj de nia ideo.

Presenta la descripción y juicio crítico de algunas lenguas internacionale s
(Sotos Ochand o, Voiapük, Idioma neutral y Esperanto ), como tipos de los sistemas propuestos para re solver el pro blema de la comunicac ión universal, y es
un excelente extracto de la «Historia
de la Lengua universab, obra que hemos
examinado en esta revista . Por su escaso
precio puede utilizarse como folleto de
propaganda para convencer á las personas instruidas, de las ventajas de nuestra
idea .

Cikado ée f onnikoj, ztnua akta komedio de E . L abiche kaj E. Legouvé, kuntradukita de diversaj Chaumont'aj Espe rantistoj. Librejo Hachette kaj K.º Parizo . Prezo: 0,60 frankoj.

Cikado t e fo rmi koj (La cigarra entre
hormigas ), comedia en un acto y en prosa
de E . Labi che y E. Legoi1vé, traducc ión
de varios esperantistas de Chaumont .
Librería Hachette y C.ª París. Precio:
0,60 francos .
El argumento es interesante e mgenioso: la traducción espera nta admirable,
y el lector no cesa de adm ir ar el diál ogo
ameno é intenci onado. Recomendamos
encarecidamente esta bella comedia á los
esperantistas, que encontrarán en ella lo
necesario para alejar el malhumor y convencerse que nuestro idioma proporciona
excelentes medios para combatir el fastidio.

La argumento estas interes a, bonega
la esperanta traduko, kaj la leaanto ne
cesas miri pro la amuza kaj bo~lintenca
dialogo. Ni varme rekomendas tiun belan komedion al la esperantistoj, kiuj en
gi trovos cion necesan por forjeti malb?nh~morcin _kaj konvinkigi pri tio, ke
ma lmgvo liveras bonegajn rim edo jn
kontraü la enuado .

Rimoj Esp erantaj (Rimas esper antas),
por G. Kolo wrat . San Petersbur go, 1904 .
Precio: 0,25 fr. en casa del autor, Mor skaja, 29.
Es un pequeño vocabulario de la
Gi estas malgranda rimvortareto kaj
enh;lVas éiujn esperantajn radikojn, tia- rima, y contiene todas los raíce s esperantas agrupadas de tal modo, que puemaniere grupitajn, ke oni povas trovi
rapide la vort oj samrimajn . Gi estas inte- den encontrar se rápidamente las palabras
de igual rima. Es interesante y prestará
1·esa kaj don os grandan helpon al éiuj
k iuj sin de dic as al versofarad'o ) mal bo-mu..: gran ayuda á los que se dedican á la ve rsificación, á pesar de que e l refrán dice:
ke la popo ldiro esprimas: «la poeto nas«el µoeta nace, no se hace>. (1)
kigas, kaj ne alfar igas>. ( r)
R im oj esp erantaj de G. Kolowrat.
Petersbur go, r904 . Prezo: o fr. 25 ce
1aütoro, M:or skaja, 29.

V . INGLADA.

( r) Pro rnanko da loko ni ne povas
enmet i aliajn bibli ografiojn en tiu ci numero . Ni daúrigos en la proksima .

V.

l NGLADA.

( r) Por falta de espacio no poden;ios
insertar otras b ibliografías en este número. Continuar emo s en el próximo.
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Sciigoj

Noticias

Kun granda bedaüro kaj prezentante
al lia familio nian kondolencon, ni sciigas
niajn legantojn ke la morto forprenis
nian samideanon O-ro A. Melner,el Trinidad.

Con gran sentimiento y ofrec iendo á
su familia nuestro pésame, participamo s.:
nuestros lectores que la muerte ha arr ebatado á nuestro colega el Dr.A. Melner.
de Trinid ad .

Algerujo.-La grupo esperantista de
Algero kaj de Norda Afriko, eldon is interesan bro:;uron. La koverto estas bele
ilustri ta kaj lerte rilatas al l' afero pri
kiu on i traktas kaj al la !ando kie oni gin
enpresis kaj kie ceestas la grupo .

Argelia.- EI grnpo esperantista de
Argel y del Norte de Africa ha edita do
un interesante folleto. La cubierta es •
ilustrada con belleza, y hábilmente se relaciona con el asunto de que se trata y
al país donde se imprimió y donde resid e
el grupo .
Entre otras noticias esperanti sta s concernientes á todo el mundo, se espre sa
que son 450 socios en el grupo, que habitan en más de 50 localidades, de las
cuales las que más colegas contie nen son:
Tizi - Ouz oii, For t National, Batna, Orleansvill e, Tl emcen, Ordn, Contanstin a,
jJJiliaize, Clu:ragas, etc.
Además son patronos de nuestr o
asunto en aqu el país, los señores gener ~
Bailloud y prefecto Rostaing.
Por otro conducto se nos da noticia
de la gran protección con que h onra al
grnpo Je Argel el gobernador gener a·
de Argelia.
El mundo esperantista debe inmen sa
grat itud á las personas importantes qu e
protejen nuestra empresa, y por eso LA
SuNo HISPANAhumildemente reverenci a
á los respetables señores nombrados.
Nuestro activo propagandi sta el señ or
capitán Capé publicará en breve una
traducción de una encantadora nove la
del famoso poeta Sr. Francisco Copée, e
cual por sí mismo vió en la propagaci ón
del Esperanto, el medio de preservar las
lenguas nacionales contra las transformaciones producidas por la recípro ca
mezcla de ellas, r esu ltante del más y más
íntimo contacto de diversos pueblos.
Precio, 0,75 fr. (por correo, 0,85 fr . .
17, bou!evard Gambetta, Grupo espe~
ra_ntista Argel, ó á la «Esperantista pr esa
Sucieto », 3 3, rue Lacépéde, París. Reba-

Inter aliaj esperautaj sciigoj koncerne
la tutan mondon, oni esprimas ke ili estas
450 gn1panoj kiuj logas en pli da 50
lokajoj el kiuj la plej havantaj samideanojn estas Tizi-Oztzott, Fort 1Vational,
B atna , Orleansvill e , Tlemcen, Oran,
Konstantin e, jjfiliane, Cheragas, k. t. p .
Ankau estas kiel patronoj de nia afero
en tiu !ando, la S-oj generalo Bailloud
kaj prefekto Rostaing.
Aliflanke on i <liras al ni, pri la granda
protekto per kiu honoras la Algeran
grupon la Algeruja generala registo.
La esperaritistaro devas dan kegecon
al gravaj persono j kiuj protektas nian
entreprenon kaj pro tio LA SuNO H1sPANAhumile riverencas la nomitajn mostojn sinjorojn.
Nia agema algera propagandisto sinj oro kap itano Capé publik igos senprokraste tradukon de carma novelo de la
fama poeto S -ro Fran eois Copée, kiu
vidis mem en la divastigo de Esperanto,
la rimedon por antaugardi la naciajn
lingv oj n kontraií la aliformigojn kaiízitajn de ilia reciproka enigo, rezultajn de
la pli kaj pli intima kontakto de diversaj
popoloj.
Kosto, o fr. 75 (poste, o fr. 85), 17,
bowevard Gambetta, Grupo esperantista
Alger, aií al «Espe rantista presa Societo>,
33, rue Lacépéde, Paris. Rabat o 33 °loal
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la librov end istoj kaj sama rabato al la
grupoj po du-d ek ekze mpleroj unu foje .

ja 33 °loá los libreros _v la misma r eba ja
á los g rup o · por cada d oce ej emplares
una so la vez .
.

AmerikaUnigitajStatoj.- La ekspo zicio esperanta en Saint L oiús , orga nizita
de la Grupo Par iza, sukcesis argentan _
medalo n. Ni varme grat ulas pri tio al la
nomita gru po kaj al lia lerta kaj ~gema
prezid anto S-ro Cario Bourl et.

Estados Unidos de América.- La ex posición esperanti sta en Saint L oitis,
org anizada por el gru po de París, ha ob ten ido una medalla de plata. Caluro a1_riente felicitam os . al nombrad o gru po y
a su ex pe rto y activo p resi dent e el señ oJ
Cari o Bourlet.
·
'

Anglujo.- La unu a numero de «Th e , lnglaterra.- El pri mer núm ero de
Brit ish Esperant ist» brave alvena s he lpi « The Briti sh Espe rant ist », con ene1:gía
la esp erantistan gazetaron en nia ent re- viene á ayudar á la prensa esµe ran t1sta
preno. Gi prez entas sin kiel oficialan oren nu estra empr esa. Se pre sent a como
ganon de la «Brita Esperantista Socie to :o ór O"
ano oficial de Ja «Brita Esperanti sta
kaj kiel propran havajon de la As ocio. Societo » y como propiedad de la AsoNi dezira s al nia nova kaj simp atía koleciación . Des e amos á nu estro nu evo y
go la saman sukceso n kiel ni tutkore
simpático col eg a, el mismo éx ito que
ciam de ziris kaj dezira s al éiuj esp eransiempr e hemos desead o y dese amos á
tistaj revu oj. Ni havas alian. Anta u en to das las revistas esperanti stas. T enemos
ciujn.
otra . Adelan te todas.
Laü gia enhav o, tie ekz istas esp eranSegú n su contenido, existen allí so tistaj societ oj en A berdeen, Ac ton, B a- ciedades esperantist as en A berdee n, Jettersea, B edf ord, Br ighton, Corbridge- tan, B atters ea, Be df ord, Bri J?
Jlf on, Coron-Tyne , D over, Du blin, Ed inbztrg o, Fo- bridge-on- Ty ne, D over, D ubli1t, Edi nrest Cate, Glasg ow , H asting s. Httdd ers - bttrgo , Fo rest Cat e, Glasg ow, E.lasting s,
fi eld, l l/o rd, f( eigh leJI, L eeds, L eicest er, Htt ddersfield, J!fo r d, Kei,e,-ley, Lecd s ,
L iverp ool, L ondon, .,_
Vewcastl e, P ly mouth, L eicester, L iverp ool, L ondon, ,"\'cwcastl e,
Por tsmozdh,
t. And rews, Tynem outh, -P/y mout h, Portsmo ztfh, S t. Ánd rew s, Ty vVarr ing ton kaj T-rest Loná on.
nemottth, fVarri ng t on y TVest L omlou .
Nuestro querido « T he Esperanti st » puNia kara ~ The Esperantist> enpresis
blicó en su últim o número, perfectament e
en sia last a numero, lerte esperantigitan
traducido al Es peran to por ei Sr. A. i\Iotde S -ro A. Motteau, la p roverb on «La teau, el proverbio «L as O livas ~, de l anti Olivoj », de la malnova kaj fama hispaguo y famos o autor espai'íol Lope de
na verkis to Lope de Rueda. Ni danRueda. Dam os las má s esp resivas g raci as
ke gas al nía koleg o tiun ci memorajon
á nues tro colega por este recu er do de
je mm el niaj hi;;panaj gloroj, kiu esti s la un a de nue stras gloria s -espa ño las, el cual
unua hispano kiu (ekscepte ert la religiaj
fué el primero que (escepción hecha de
teatr ojoj ) kortu ~is la popolon tic! dra - las represen tacion es rel igiosas ) tocó el
maütoro, kíel aktoro. Li verkis 4 ko me - resort e popular, como escr itor d ramático
diojn, du pa§tistajn dialogo jo , ro ínt ery como act or. Escribió 4 comedia s, 2
pa roladojn prose verkitajn k aj d u aliajn coloquio s pastoriles, 1 0 diálog os en prosa
verse. Cervantes paro lis pri li, admirant e y otros dos en verso. Cer vantes habló de
lían ta lenton akto ran. Dum lia vivado lia él admirando su talento de actor . Dura nfarno estis tr e gra nda , kaj ti on pruvas ke
te su vida fué muy gra nd e su reputación,
li estis enterigita kiel glora viro ínter la y esto lo prueba el hecho de haber sido
ankau norejoj de la k atedra pregejo
enter rad o como homb re insign e ent re
los dos coros d e la catedral de Córdob a.
Ko rd oba.
Laü diras al ni S-ro G. Norman, el
Según no s dice el Sr. D. G. No rman,
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Malago (Hispanujo ), sub ia titolo cLa
nova Lingvo », la grava jurnalo «Daily
Mail> enpresis en sia numero de 13ª
Januaro:
«Goju, goju, ni kolegoj,
Dum ni junaj estas;
Post plezura estanteco,
Post malgaja maljuneco,
Sole tero restas.»
Tiuj ci belegas vortoj, k iujn kantis
hieraü vespere fiore du -ccnt esperantisto j
okaze je ilia jara kunveno kaj koncerto
en la «Hessex Halb, estas traduko de la
bela latina kanteto «Gaudeamus igitur
· juvenes dum sumus» tre populara inter
la germana studantaro. La efekto produktita pro la_fioro estis neimageble gaja.

HISPANA

de Málaga (España ), el importante cliar
«Daily Mail» inserta en su número de :_
de Enero:
.:Gocemos, gocemos, colegas,
Mientras somos jóvenes;
Después del placentero presente,
Después de la triste vejez,
Sólo queda tierra.»
Estas hermosa s palabras que ayer
la tarde cantaron á coro doscientos
perantistas en ocasión de su anual reunión y cdncierto en la «Essex Ha ll
son traducción de la bonita canción laf«Gaudeamus igitur j uvenes dum sum us >
muy popular entre los estudiantes
emanes . El efecto producido por el co,
era incalculab lemente alegre.

Belgujo.- Oni faris paroladojn ce la
Anverpena Sekcio de la Federacio de
l' lnstruistoj, ce la Clubo Filatelista de
B r ux elles kaj en D endermo nde (Termonde ) de sinjoroj A. Van der Biest, Coox
kaj Van Scboor.

Bélgica.- Se ha pronunciado un <fucurso en la sección de la federación
Profesores de Amberes, en el Club Fi telista de Bruselas y en D endermor.
(Termond e) por los Sres. Van der Bi
Cook y Van Schoor.

Francujo. - Oni faris esperantajn kur sojn en Ha vre -o, Lille-o, Pa r izo kaj
Sa int- Giro ns-o, de sinjoroj Monscourt,
Duri eux , Cart kaj Roy, kaj parol adojn
en Bozw g -o, Charenton -o, D ijon -o, Par iz o kaj T oztlouse-o de sinjoroj Evrot,
D-ro Dort, D-ro Rodet kaj Dubois; en
Jlfars eille -o de S-oj Rapine kaj Deletraz.
kaj en Chareaton-o kaj Sccaux-o, de
S-ro Cai;t.
Lai't circulero de «Organiza komitato ,
pri la estont a h ztenz acia K ongreso Esp erant ista , en Boulogne-sur-mer, oni decidís ke g i okazos de la 3ª º gis la .13ª
ta go de la proksima Augusta monato kaj ,
ke la koti zajo de ciu aliganto estu 3 fr.
knn rajto ceesti ciutage kaj senpage en
ciuj fest aj kaj laboraj kunsidoj.

Francia .- Se han hecho curso s
Esperanto en llavr e, Lill e, París y az
Girons, por los Sres . l\lonscourt, Duri e
Cart y Roy, y discursos en Bour g, Cl:.-r en ton. Dijon, París y Tol osa por los
ñores Evrot, Dr. Dort, Dr. Rodet y D bois; en Jf ar sella por los Sres . Ra pine.
Dele traz, y en Charenton y Sc eaux,
el Sr. Cart.

Tiu ci Kongreso estos tiel fruktodona
por la esp erantist a afero, ke ni kredas ke
ciuj es perantistoj devas monhelpi l'aferon
kvank am ili ne tien iros.

Holándo.- La monata gazeto «La
Mondbatalado»,

rezervas en ciu numero

Se gún circular del «Comité or g aniz..dor para el futuro Cong reso lnt ern acr nal Espe razttista, en Boulogne-sur- mer
se ha decidido que teng a lugar des de
3 hasta el 13 del próximo mes de Ago
y que la cuota de cada adh erido sea
3 francos con derecho á asistir, todo s:
días gratis, á todas las fiestas y tra baj
de las sesiones.
E ste Congreso será tan produc ti
para el asunto esper<1,ntista, que cr ee
que todos los esperantistas deben ayu
con su donativo, aun cuando no vaJ -

Holanda.- El periódico mensua l e=.....
Mondbatalado », reserva en cada nú e::
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uou fakon p or Esperanto,

precipe dedi-

cita al disvastigo de la Biblio kaj al veget arismo.
Ankaú di ras al ni, nia estimata kolego
«La Hola nda Pioniro>, ke S-ro Bredo nilliear d cefo de vinejo, 40, Av . de Laon,
Reims (France ), bonvole oferos senpagan
konsilon al ciuj kiuj suferas pro stomaka
malsano kaj ke en I( ampe,w oni formis
esperantistan grupon.
S-ro J. Van Euschut, Werterstraat,
9, bis, Utrecií, Ilolmzdo, eldonos dum la
proksima Julia monato,sirkalendarou tute
en Esperanto . Se la nomb ro de I' mendoj estos sufica, la prezo estos cirkaü
unu franko.

una secció n para Esperanto, principal mente dedicada á la difu sión de la Biblia
y del veget :i.rismo .
También nos dice nuestro esti mado
colega «La Holanda Pioniro:., que el
Sr. Bredonillieard, principal de la bodega, 40, avenue de Laon, Reims (Fran cia ), con gusto ofrece r á consejo grat is á
tod os los que sufran enfermedad del estómago y que en Kampano se ha formado
un grupo espe rantista .
El Sr. J. Van Euschnt, Tfterterstraat,
7, bis, Utrecli, Holando, editará durante
el próximo mes de Juli , un calendario
de blo que, todo en Esperanto . i el número de enca rgos es sufic iente, el precio
será próximamente de un franco.

Escocia. - Se ha fundado
Skotujo. - Grupo fondig is en Aber - 1
deen.
en .il.berdeen.
Svisujo. - Laü nia bona kolego cSvisa
Espero~, sinj uro p~stro Schneeberger
faris paroladon en Biel-o tiel sukccse, ke
kva rdeko da pers onoj ensk ribigis por
kurs o, kiu eslos farata de S-r o Schmid .
En tiu ur bo on i bone komprenas la neceseco.1 de lingvl) helpanta, car en gi intime enmiksigas la du rasoj je tiu simpatía
popolo .

un grupo

·u n 45 infanoj enskribitaj.

Suiza .- Según nuestro buen coleg a
«Svisa Espero», el Sr. Sacerdote Schneerberger hizo un discurso en Biel con tal
éx ito, que una cuarentena de perso nas se inscribieron para el curso que
hará el Sr. Schmid . En <::,a ciudad se
compr nde bien la necesidad de una lengua auxiliar, porque en elia se mezclan
íntimam ente las dos razas de aquel simpático pueblo .
La prensa suiza se ocupa más y mej or
de nuestro asunto.
El Sr H. Hodler, g, Avenue des Vollandes, Ginebra, llama á los esperant istas
de toda s !as naciones para que tome n
parte en el rondiranto ~ Voco Internacia>
del cual es él director . El hueco dispo nible de nuestra pub licación no nos pe rmite la satisfacción de dar detalladamente noticias d e este asunto, p~ro el seño r
Hod ler dice qu e con gus to dará informes,
si se le envía sello ó postal pa ra la contestaci ón .
Según la simpática «Juna Esperan tist a•, en Le Locle:, el curso anunciado
comenzará con 45 niños inscritos.

Hispanujo. - Toledo. Grava grupo tie
form igis: prezidanto, S-ro Ventura Reyes
Prósper; sekretario, S-ro Federico G. de
alazar. Ni korege salutas la novan aso-

España:- Toledo. Se ha formado allí
un importante grupo : presidente, señor
D. Ventura Reyes; secretario, Sr . D. Federico G. de Salazar. Con el may or cari-

La svisa gazetaro ciutage sin okupas
pli kaj plibone pri nia aforo.
S ro H. Hodler, 9, avenue de Vollan des, Genéve, alvoka:; espe ran tistojn el
ciuj nacioj por ke ili partoprenu en Ro □diran to «Voco lntemacia» kies rondes tro li estas . La disponebla loko de nía
pnb likado ne pcrmesas al ni la plezuron,
doni detale sciigojn pri tiu afero, sed
S-ro Hodler diras ke 1i volante donos
informo j , se oni sendos postmar kon aii
postkarton por la respondo.
L atí simpatia .:Juua Esperantista~, en

L e Locle, la anonc ita kurso kome ncis
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don kiu multe povas fari por nia lingvo,
Aar tie trovigas la infanteria Akademio
ki cs leroantoj certe farigos esperantis oj
kaj poste g in dissemo s pro ilia m ovema
VÍVIJ .

T7alnzcio . Generala kun sido de Hispana Societo por propagando esperanta
okazis en la 15ª ta go de Januaro lasta;
en kiu, post la ekzameno de la kal kuloj ,
oni r enn vigis la Direktanton Komitaton
h1u la j na formo: Honora prezidanto :
S-rn D-rn L. Zame nhof. Pr zidanto: sinjor R. Codorniu . Vic-prez idant o; sinjoro A. López Villanueva.
Kasisto:
S-ro l\fanu l Benavente . Sc kretario: R.
P. nton io Guinart. Voédonantoj: siojoroj \ icen te Inglada, i\Ianuel }\fonteagndo,
Jo sé Vida[ Pnchals, Román Ayza kaj
Rafa el Duyos.
En la lasta kun sido ha vita de la Grupo
Valencio est is elcktata la j eoa estraro:
Ho11t ra pr zida nt o: D-ro L. Zamenhof .
Prczidant o: S-ro Augusto Jimenez Loira.
Vic-prezidanto : S-ro Roman Ayza . Sekre tario : S-ro Rafael Duyos Kasisto : sinjoro
Pedro Dauden . Kalku listo : S-ro Antonio
Guinart. Ribliotekist~,: S-ro Josefo erred .
1.ª \ oédon anto: S-ro Josefo Vidal. 2 .ª
Vo é:donanto: S-ro alvador Mascaren.
Laste, bonaj sciigoj al ni alvenas,
kiujn ni pliklarigos en la proksima numero .
La pn de Februaro, en lltcant e, du
esperantaj ku r soj estis malfetmataj de
S-ro Ayza, Stabestro de la 6 .ª divizio;
unu e L ernejo por instruistinoj ka j alia
ce Antai'.lenigado por Artoj . S-ro Rafaelo
Duyos, kiu d ejoris tie, antau multe da
aüskullantoj, faris belan paroladon, kiun
ta úg is kiel uuua leciono.

Ankau S-ro Duyos, post sía re veno al
Valencio, faris ce cScienca Ateneo» kritikan paroladon pri tiuj lingvoj, k.iujn oni
povus elekti !del internaciaj, :ti.nante per
granda j laüdegoj al nía kara lingvo, kiu
prcz entas la solan solvon de tia problema .
M,1nko da tempo kaj da loko, mal perm esas nin, paroli detale pri tiuj ci
sciigoj, gis la Marta numero .

ño saludamosá la nueva Asoc iación la cual
mu ho puede hacer por nu estro idioma,
porque allí se encuentra la Academia de
infanter ía, cuyos alumnos seguramente se
harán esperantistas y luego la espa rcirán
á causa de ~u vida de movimiento .
Valencia. La junta gen ral de la Sociedad españo la para propaga ciói1 de:
Esperanto tuvo lu gar el día I 5 del pasa do E uero· en la cual, después de la presentación de las cuentas se r enovó la
Junta Directiva en la siguiente form a:
Presidente 'hono rario: el sei'lor Dr. L. Zameohof. I res ident e : D. Ricardo Codor niu . Vicep residente: D. Ant onio Lóp ez
Villanueva. ajero: D. Manuel Benavente .
Secretari o: Rdo. P. Antonio Gu inart . \ ocales : D. Vicente Inglada, D. :i\la nu el
Monteagudo, D. Jo :-é Vida] Puchal s, don
Román Ayza y D. Rafael Duyos.
En la última sesión ve rificad a p or el
Grupo de \ alencia fué elegida la siguien
te junta directiva: President e honorari o:
Dr. L. Zameuh of. Pr esidente: Sr. Augu sto Jiméuez Loira . Vicepresid nte : Sr. Román Ayza . Secretario: Sr . Rafa,] Duyos.
Depositario: Sr . Pedro Daud en. Contador: R. P. Antonio ,uinart. Bibliotecario:
Sr. José Se rred . V oca l 1. 0 r. José Vid a!.
Vocal z. 0 r. Salvad or i\Iascarell.
Ultimamente, no s llegan buenas noticias que ampliaremos en el próxiri;o número.
El 1.º de Febr ero , en Alicante se
abrieron do s cur sos de Esperanto por
Sr. Ayza, Jefe de E. T. de la 6.n división ,
uno en la • scuela Normal de maestra s y
otro en el Fomento de las Art s. El señ or
Duyos, que por asuntos del servicio estaba alü, ante numer osa concurrencia
pronunció un bonito discurso, que sirvió
como de pr imera lecc ión .
También el Sr. Duyos á su regreso á
Valencia hizo en el Ateneo científico un
estudio crítico sobre las lenguas que
podrían elegi rse como internacional
terminando con grandes alabanzas á
nuestra querida lengua, que presenta la
única solución á aquel problema .
Falta de tiempo y de espacio no s impiden hablar detalladamente sobre estas
noticias hasta el número de Marzo .
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Korespondada
fakode"LaSuno
Hispana,,
SINJOROJ

:

H . D. Cabañal (Hispanuj ) - J. A. Puentecaldelas (Hispanujo ).- J. de A. E. Madrid (Hispanuj o).- R. G. de 1\1.Madrid (Hispanujo ).- J. B. G. Granada (Hispanujo. Grupo Agena (Francujo ) - Th. H . Ardsley (Anglujo ).- J. C. Duffel (Belgujo ).-A. Vv. Rostov -sur-Don (Rusujo ).- G. S. Parizo (Francujo ).- J. V. Ll. Villauueva y
Geltrú (Hispanujo ).- I. G. S. Avila (Hispanujo .).-R . P. R. E. P. Jaca (Hispanujo. M. B. Alcoy (Hispanujo ).- L. H. Mondragon (Hispanujo ).- F. R. Sevilla (Hispanujo ).
- J. G. de S. (po kvar ) Toledo (Hispanujo ).
Mi ric evis viaja abonpagojn durn 1905. Dankojn.
Kore salutas Yin,
A . :f. L.
■mmQfi~~~~~~ª6o~~~~~~~~~~~~~m.mn&.u~~~~~~~~~s~m~m~

NIAJ

VIZITANTOJ

N. ro, Octobro 1904.- lnternacia Scienca Ruvuo. 27, boulevard Arago, Parizo,
(Francuj oj. Jarabono; 7 fr.
N. rr, Novernbro 1904.- La Holanda Pioniro . Hilversmn, Holando.Jarabono, 3 fr .
N. 0 13, Decembro 1904. - EsperoKatolika. A Sainte Rad egonde prés Tours (l ndre-et -Loi re,· .Franmjo ). Jarab ono, 2,50 fr.
N. 0 15, Januaro 1905.- The Esperantist. 67, Kenington Gardens Square, W.,
Lond on. Jarab ono , 4 fr.
N. 0 r, Januaro 1905.- The British Esperantist. 14, Norfolk-street, Strand, Londono. Jarabono, 2,50 fr.
N.º 4. 16 Oktobro 1904.- AntauenEsperantistoj!! Lartiga, ro6, Lima (Perito).
Jarab ono, 3 fr.
N. 0 r, III jaro, Januaro 1905 .- Juna Esperantisto.9, avenue des Vollandes, Genevo (Svisujo ). Jarab ono, 2 fr.
N. 0 IIl,
16 Enero 1905.- Museo Exposición
. Medina, 37, Alicante . Jarabono,
5 pesetoj.
Jul. Au.g. 1904.- La Meksika Lumturo. Sta. Rosa, Necoxtla, Veracritz (i1Jeksikitju). Jarabono, 3 fr.
N.0 5-6, Jul.-Au g. de 1904.- Rondiranto.Pl ovdiv, str. «Kujaz Bogoridi, (Bulga ritjo). Jarabono, 4 fr.
N. 8, Aug. 1904.- L' Esperantista. Riolunato, .ll1ódeno(ltalujo ). Jarabono, 4 fr .
N. 0 5, Septembro, 1904.~ La Svisa Espero. 6, vieux College, Geneve (Svisitfo ).
Jarabono, 2,50 fr.
N.0 4, Septembro 1904.- Trumpetisto. Gara Levszy (Bzelgcmtjo) Senpage.
N. 0 9-ro Novembro-Decernbro 1904.-Esperantaj Sciigoj . Prinzentr, 95, Berlina
( Germanujo ). Jarabono, 2 fr .
N. 0 596, la San Decembro de 1904.-Le Cicerone. roz, ruede la Paix, Boulogne
siw-nzer (Fra ncujo) . Jarab ono, 5 fr.
0

Tip ogrétfía !\foderna,

El Esperantu]·o

á cargo de )fi guel Girncno, Avellanas,

II, - Va1en cia.

Mi Jl;S r~venis de n(a ~sper?ntista _vot~go, mi vizitis esp~~
rant1st0Jn de multaJ EuropaJ landoJ, c1am parolante kun 1h
Esperante, konvinkigante ke nía progresilo estas tauga por la efektivigo de gia celo.
«Sur neütrala lingva fundamento » mi sentís min horno, povante interkompreni kun
icuj uacian oj .- G. Kolowrat.

HISPANA JARLIBRO
ESPERANTISTA
enhavanta la regularon de His ~
Societo por propagando E peranto, la protokolojn de la kunsidoj okazintaj du m
jaro 1904, la nomaron de ciuj hispanaj esperantistoj kaj iliajn nunajn adresojn - o,<
pe set oj kun postkosto kaj 0,55 se oni dezirus gin ricevi pt - rekomenditan. Faru
mendojn ~e la Administrejo de LA SuNo Hr . PANAaií al S-ro Manuel Benaven
Sociedad, 14, Murcia (Hispanujo ). La mernbroj de H. S. p. p. E. ricevos gin sen p
k.ontraü la seudo de ilia kotizajo por 1905.

Sociedad Española para la propagación del Esperanto. - Presidente, D. Ricard
Codorniu, Ingen iero , Jefe de Montes. Pase o del í\lalecón, C, Murcia.-S ecretario: R e\·crendo P . Antonio Guiaart, Escuela s Pías, Valencia. - Cuota anual : r peseta.-lnformes

Secretario.

EL BIBLIOTECARIODEL GRUPOESPERANTISTA'DE MURCIA- Sociedad,14Se encar ga de hacer la suscripción á cualquiera revi sta de Esperanto, de las que se
publican en la actualidad y de proporcionar cualquiera de las obras de Esperanto.
Diccionarioesperantoespañolde raíces, una peseta;Gramática, 0,75; cuadro de
palabras correlativas, 0,05; enumeración y significado de los afijos, 0,20; ejercicio d
traducción, 0,50 .- Rvoo. P. ANTONIOGurNART- ESCUELASPÍAS- VALENCIA.

L _hs,1,erantzste
oficiala revuo de~'ª · Societo franca por la propagand o de
F
esperanto, 20 pagoJ (formato 15x 20) da teksto fran caJ

esperan ta kun ok pagoj de kovrilo, iutern acia korespondado esperanta. senpa g
3 fr. 50 p or mm jaro . 4 fr. kun enskribo en la societon. Turnu vin al Administration de cL'Esp erantiste », L oitviers ( Eztre) Pranc e.

LONDONO
Pensio per gesinjoroj . Hejmaj komfortajoj, bano (varm~aj
malvarma ). Moderaj prezoj. Oni paroladas kaj korespondadas en esperanto, angla ka;
franca liogvo. Sinjorino O'Connor, Esperant o llouse, St-St ephen' s Sq. Bays water, 10
❖

MANUAL

Y EJ ERCICIOS

DR LA

LENGUA

INTERNAC

ONAL

❖

ESPERANTO
PORINGLADA
Y Ló PEZ VrLLANUEVA,
Precio: 3 pesetas. - En las principales librerías de
España y América y en la Administración de este periódico .
Rondirantoj-Oni
deziras ke seriozaj esperantistoj partoprenu en la j enaj:
Hispan a Stelo (Nur rondiras tra Hispa nujo )- Rondestro Sro . Norman MacleanAguilas (provinco de l\furcio ).
Katolica St elo (Rondiros tra Eüropo kaj la Norda Afriko ).- Rondestro. Sro. R.
Codorniu -Malecón, !itero C. Murcia (Hispanujo ).
Volu skribi al la rondestro j,

LA NORD-AMERIKAJUNUIGITAJSTATOJ EN XX.ªJARCENTOde L. Leroy Beaulie u:
AKCIA ESPERANTISTA SOCIETO, nova propagaodilo;
EL LA Pensoj de saguloj por ciu fago, DE LEo ToLsToJ;
Jf ult czj li lffaturaj artik olon esta s mtr Legeblaj en la monata rev1to

-'Uingvo

Intettnaeia>,

Jare: 4 frankoj. Kun literatura aldono: 6 ¼ frankoj. 27, Boulevard Arago, Paris
aií ce Sro. Jos Jamin, 78, ru e de la Lon gue Haie, Bruxelles.
Sin_joro Osear Pogatschn ig, minoficisto, nemetiist-fotografo,
nie, Austriclze, deziras korespondi per ilustritaj postkartoj.

en Srebrlmica , B os-

Org
snndalaSncia
dad
Españnfa
para
laprnpaganión
dalEsp
arantn
SE

PUBLICA

MENSUA

KOSTODE LA ABONO
Bn Bkstettfüspanaj

landoj:

PRECIO
, DE LA SUSCf\lPCIÓN
Unu

jaro, tri frankoj, kaj unu numero, 0'30
frankoj, pagataj per papermono, per
kambio, aü per po§tmarkoj, el kiu ajn
lando.
Unu jaro, tri pese -

En Hispanujo:

LME NTE

Un año, tr es
francos y un número, 0'30 francos, en
papel moneda, letra ó sellos de cualquier
país.
En

el Extttanjetto:

En España:

Un año, tre s peset as

toj kaj unu n~mero, 0'30 pesetoj, pa gataj per mono, per kambio, au per
po §tmarkoj de korespondado.

y un núme r o, 0'30 pesetas, en moneda,

Oni akceptas la abonojn de kiu ª"jn
dato, sed nurpor almenaü unn tzda jaro.

Se admiten sztscrípc'iones desde cualquie r fecha, pero por lo menos de un año.

letra ó sellos de correspondencia .

KOSTODE LA ANONCOJ

Duono
da
Kvaro no ,.
Okono
»
Deksesono »

Pago ..

4'80

»

2'70

»

1'55
0'85

,.

0'50

PRECIODE LOS ANUNCIOS
Página . . .

,.

¼

'l. de
Is •

1

'/,s

>

»

»
>

4' 80
2'70
1'55
0'85
0'50

Tiuj-éi kvantoj rilatas al frankoj aü
pesetoj, Jau la frenda au hispana logejo
de la anoncantoj.

Estas cantidades se refieren á francos
residan en el Extranjero ó en España.

Rabatoj da 5, 10 kaj 20 °l.en abonoj
po tri, ses kaj dekdu anoncoj.

R ebajas de 5, 10y 20 % en abonos
por tres, se.isy doce anuncias.

GODELLA
•

1!º

ó pesetas, según que los anunciantes

,'thiudunos, -1 VALENCIA (España)

M..ARTO

J/\RO

11.

1905
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Participoj kun

-ig

Iafoje mi legas, en esperantista j sk riboj, eraron pri kiu fari klarigojn esta s
de viga te.
l\li raportas la verbojn, kiuj alport as
la sufikson ig-.T1uj ci (krom kelkaj re sendaj nelogike uzataj, laü mia opinio,
tia! ke Esperanto havas d1finitan regulon
por ilia uzado ), e~ta-; neutra} aií okaz z;,
t. e: kiuj espr imas agon netransitivan,
r estan tan en la subjekto mem; aü agon
per ki u la subjekto igas tia , kia, ekz :
rng;¡i,moligi, pal gi kaj ahaj neütraj ne
alportantaj la sufikson ig,kiel pmdi, jlui,
veni, k. t. p.

Per la ago de la verb0 j okazaj, rngi-

gi, moligi. pa ligi , la suhjekto igas ruga

mola, pala; tial tiu j verboj ne hava~ rektan komplementon, kaj konsekvence, ili
ne allasas pasi van par ticipon. K1al do uzi
ata, ita en tiuj verb oj?
Kiel sciite , la verboj neiUraf kaj okaza; bavas nur subjekton, kaj tial tiu subjekt o oni nur devas espr ill}i per la participaj finigoj anta , inta Ni devas d1ri:
«Li estas ku sig·nta, ¡, kaj neniam « Li estas
ku~igita,,
car ita estas formo pasiva ,
ciam pr ezentanta okjekton
suforantan
agon, kaj neniel subj dcton agan tan . Ni
do estas devigataj din: «:'di esta, sidi ganta• car anta prezentas nominativun
aganton , aü subjekton kies ni certigas iun.

Particip ios en

ig

Algu na vez leo, en escr itos esperantistas, un error atento al cua l es preciso
hacer aclarac iones.
Me refiero á los· verbos que traen el
sufijo ig-.
Estos (fuera de alguno s reflexi VDS ilóg icamente
usad os, según mi opinión, una vez que el Esperanto tiene
re g la definitiva para su empleo ) , son
n11ttros ó adv enticios, es decir, que expresan acci ón intran sitiva, que queda en
t>Isujeto mismo; ó acción por la que el
sujeto se torna tal ó cual; ejemplo: rugig i
(e nrojece r se), mvligi (ablandarse), paligi
(paliriecer ), y otros, neutros, que no llevan
el sufijo ig, como pendi (colgar, sent ido
neutro ), jlzti (co rrer los líquidos ), veni
(ven ir ), etc.
Por la acción de los verbos adventi cios,. enrojecerse•; abl'!-ndarse, palidecer ,
el SUJeto se torna roJo, blando, pálido;
por eso estos verbos no tienen comple mento directo, y por consecuenci a, no
admiten participio pasivo. ¿Por qué, pues,
usar ata, ita, en tales verbos?
Col??es sab i_do, los verb os neutros y
advent1c1os no tienen más que sujeto y
por lo tanto ese sujeto no debe exp;e sarse sino con las terminaciones del par ticipio anta, inta. Debemos dec ir: «Li
estas kzdig inta-é l se ha acostado>, y
nunca «Li e$1:asku §igita >, po rque ita es
forma pasiva, que skmpre representa al
objeto que sufre la acción y de ningún modo, al sujeto agente. Estamos,
pues, ob lig ados á decir: «11/i estas sidiganta-yo
me estoy sent and o>, porque
anta representa al nominati vo agente ó
al sujeto de quien afirmamos algo.
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Resume: la verboj neutra} kaj okazaj
allasas neniel pasivan participon ata ita,
car i1i ne postulas rektan komplementon
au akuzat ivon de objekto suferanta; kaj
kontraue, ili prenas la aktivan, anta, inta.
En la jena ekzeniplo, «Tiu ci substanco
estas malmolig anta» , ni ne estus pravaj
dirante: «rnalmoligata•, car la subjekto
gramatika igas malmola, kaj ne suferas
agon devenantan el io.
Sed p lej ofte oni uzas verban formon
simplan, kiel prav e . diras S ro Fruictier
en sia admirinda Sintakso; tiel anstatau
«Li estas paliginta•, oni diras: «Li paligis» (formo simpla ); kiel ankai:i ni ofte
skribas: < Mi sidigas •; anstatau «Mi estas
sidiganta» (formo kunmetita ).

Kompreneble, tiun eraron oni observas en sk riboj de novuloj, car la maljunaj espe rantist oj, plenumas korekte la
esperantajn r eg ulojn .
A. L.

VILLANUEVA.

En resumen: los verbos neutros y
adventicios, de ninguna manera admiten
el participio pasivo ata , ita, puesto que
no exgien complemento directo ó acusa tivo paciente; y al contrario, toman el
activo anta, inta . En el siguiente ejemplo:
« Titt ci sn bstanco estas malmoliganta
- Esta substancia está endureciéndose>,
no esta ríamos en lo· firme diciendo «,nalmoligata», porque el sujeto gramatical
se torna duro, y no sufre acción que
viene de otra cosa.
Pero má~ frecuentem ente se usa la
forma verbal simple, como con razón
dice l\'lr. Fruictier en su admirable Sin taxis; así en vez de «Li estas paliginta =
él ha palidecido », se dice: «Li paligis =
él palideció» (forma simple ) ó ha palide cido; como también escribimos á menudo: «Mi sidigas - yo me siento» en vez
de «ilfi estas sidiganta ~ yo me estoy
sentando ó me siento» (forma completa ).
Naturalmente, este error se observa
en escritos de neófitos, pues los espe rantistas veteranos cumplen con correc ción las reglas del Esperanto.
A. L.

VILLANUEVA.

Ekzemplo por Esperantisto j
La morgauan tagon mi ricevis tradukon de du artikolojn el <The Times. La unua ,
sub dato 16an Januaro, 1797, diras tion:
«Jhon H etherington, fadenisto, loganto sur strato Strand, estis akuzata hieraú
antaú lia mo sto Urbestro, kulpigita pro skandalo kaj ateneo al paco kaj bona ordo,
kaj oni devigi s !in prezenti garan tion de kvin cent livroj sterlingaj .
Oni pruvis, efektive, ke S-ro Hethe,ington,
fama komercisto , sin prezentis su r
pub lika strato kun sía kapo rimarkeble kovrita per cape lo nomita silka c"'apelo
, kies
grandeco neordinara kaj brilo malofta estis kapablaj teruri gi timemajn personoj,
(to /right en timid people). Estas fakto ke la policístoj pruvis ke kelkaj person oj sen tis sin malsanigitaj pro tiu monstra vidajo, ke knaboj kriegadis, ke hundoj bojadis
laúte ge, kaj ke knabeto de Thomas Cordwainer, kiu eliris e l butiko de spicisto,
disj etita kaj trabatita sub piedoj de l' popolamaso, havi~ fine unu brakon rompitan.
Pro tio S-ro Hetherington estis arestita kaj alportita antaú la Urbestro. Sin de'fendante la kulpigito elmontris ke Ji ne rompis legon ian de la regno, sed nur uzis
la rajton, nerifuzebla al cia r egnano angla, promeni knn la capelo kiu plej placas !in.>
La sekvantan tagon, 17an Januaro, «The Times> komentariis la okazon kaj
publikjgis varmegan proparoladon j e favoro de S-ro Hetherington .
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«E n tiu ci epoko de progreso, gi diris, la provo de S-ro Hetherington <levas esti
konsiderat a kiel laüdinda paso antaüen sur la vojo de reformo de la kostumoj . Ec
estas gi reformo kiu fine sin altrudos, pli aü malpli frue, al ciuj. La nova cape lo
estas alvokita fari revoluci on ce la modo en capela¡ aferoj. Tia\ ni opi nias ke la poli cistaro estis iom malbone inspirita arestinte la iniciatoron » '
«Th e Times• estis prava, kaj gia antaüdiro estas jam tiel pravigita ke ne sole
postvivis la cape lo de alta formo, (sombrero de copa alta) sed gi preskaü venkis la
lllliverson.
.
Kian lecionon praktikan <levas ni lerni per tiu malnova histori o? (Car vi prave
su¡.,onos ke mi rakontis gin nur kun t iu celo ). Cu gi ne estas pruvo k e per m1ltime go
kaj energ io, nekon scio pri mok o kaj ma lesti mo je popo la op inio, horno decidema ,
;"adenisto aü literat ur isto, ge neralo, poeto , legista aü pamfletisto, pavas igi eng luti
xm ajn, ne so le al siaj samtempanoj sed ank aü al siaj po steuloj?
Voli - snflce forte kaj sufice longatempe - ti o estas cio. La volo pers ista , nelek sebla, estas tiu kiu re form as trouzojn, venkas kutimeg on, altru das nov ajn eltrovo jn
h j ec fondas religiojn. Se vi dez iras disvasti gi utilan ideon , ne malkuragu. Estu vi
.a viro de tiu ideo; propagu gin, tormentu per gi viaj n samlandano jn. Eble vi mo r tos
mt aü o\ vidi gian triumfon, sed viaj penadoj ne perd igas. Kaj poste, se la kaüzo al
}Ju vi dedicis vi:, estas vere nabla k aj bela, oni levos por vi statuon.
Jen, saj nas al mi, esta'> la leciono kiun enhavas la capelo de sinjoro Hethering:on... Tiu cape lo estas simbolo.-El
<Les A.nnales Politique s et Litt éraires•, tra dukis N. M.
!m~~~~~~~~~~~~~~~~~ª~~ªg~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~m;¡~~~
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Mi Jus legis en angla gazeto : «Kolo trovigis unu tagon
snr la Pam iroj , su r «la tegmento de l'
:nondo », kiel ili estas nomat aj, kelka j
=·ººº metroj super la marnive lo. Tiuj pla :ajoj havas ekstremojn ·ae varmeco kaj
::nalvarm eco . Estas bruliganta tago, Ji pe::.:id is iam supre niri kaj la §vito §utig is
sur lia vizago . Tuj li renk on tis la faman
:us an vojagi ston, Grunc heffsky en simila
s.:ato . Ili re ciproke manprenis, ili ven igis
:r.nkajojn, ili fratigis, kiel du bonkama~o j farus en tia okazo , kia ajn siaj
::ic ioj. Sed, ho ve! ili ne povis interpa Kii! Younghusband povis paroli nenian
gvon krom ang la; la ruso nenian krom
gepatra! Fine 9rupc~effky, visan_te .
_.3n malseka n frun ton, ekkriis: Chalenr !
:zi! Younghusb and pripensis profunde
~lk ajn seku ndo jn . Ti am reri gardante li
-csp ond is: Ye aussi! Tiu estis la tuta
~ rpa rolado ínt er tiuj famaj esploris toj
r <la tegme nto d e l' mondo!!»
-,elo Younghusband

1) Por LA SuNo HISPANA
traduko.

Acabo de leer en un per iód ico inglés :
«El corone l Younghusband se encontró
un día sobre las Pamiras, sobre «el techo
del mundo», com o se las llama, á un os
5.000 metros sobre el nivel del mar .
Estas llanuras son extremadamente frías
ó calientes . El día era caluroso, el coro nel trataba de sub ir de una vez, y el sudor le corría por el r ostro . En esto en contró al famoso viaje ro ruso Grun cheffsky en el mismo estado. Recíprocament e se dieron las manos, hicieron traer
bebidas, fraternizaron como dos buenos
cama r adas harían en ta l caso , de cual quier nación que fuese n. Pero, ¡ah!, ¡no
pudieron conversar! ¡Y ounghusba nd no
p9día hablar más q~e en inglés, e l ru so
ninguna ot ra lengua que la de sus padres!
Por último, Grunchefüky, secándose su
humedecida frente, exclamó : ¡Chaleztr! ,
¡j'ai! Younghusband reflexionó profun damente algunos segundos. Después, volviéndo á mirar, respondió: (le aussi!
(r)

Trad ucido par a LASuNo HISPANA
.
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Ho ve! se tiuj homoj estus donintaj
ec unu monaton al la lernado de Esperanto, kid felicaj estus estinta j ili!
THO:.\IAS HOSKISON

E sp. 7312,

EL HOMBRE

HOMO
Horno, kreanta ion
Vi estas Dia
Se teron forgesante,
• Vi ekfarigas

¡Esa fué toda la conversación entre est os
famoso s exploradores,
sobre «la terra za
de l mundo!! >
¡Oh!, ¡si esos hombres se hubier an
dedicado siquiera un mes al estudio dci
Esperanto, cuán felices hubieren sido !!

per genia ago,
imago!
se1·vas al cielo,
angelo!

Hombre, si ingenio creador tuvi eres,
Imagen de Dios ere s!
Si el mundo olvidas por el cielo amad o.
Un angel desterrado!

Premata de mizero, se ploras en domo
.
Vi re stas simpla la horno;
Zorgante nur pri mango k:,j bona digesto,
Vi egaligas al besto!

Si lloras las mise rias que tuvieres,
Un simple morta l eres;
Si sólo por la gula te señalas,
A la bestia te igua las!

Se ide on nenian havas en la cerbo;
Vi malaltigas gis herbo;
Se vin ne altiradas Vero, Belo, Bono,
Vi similigas al sto no.

Si una idea en tu mente no concibes,
Como la hierba vives;
Si, ni el Bien, la Verdad y la Hermosu ra.
Eres cual p~ña dura.

Tentant e do aliajn por sia agrablo,
Vi kaptas pli ol diablo!
Nur unu vi ne povas esti - vera Dio,
Nek ekfarigi -nenio.

Si incitando al placer tus planes trazas,
Más que el demonio cazas!
Sólo ser no podrás Dios verdadero,
Ni reducirte á cero.

PR OF.

A

DOMBROVSKJ.

De , Espero Katolika>.

PRoF.

A.

Do:1rnRovsKI.

Traducción ·libre por el Rno. P.
Sch. P.

J. FEL JS.

y maniáticos
Espcrantistoj
lrnjManiuloj Esperantistas
(El letero al unuamiko)

.

.

Al kiuj diros ke la esperantist oj estas
maniuloj (hispane : chiflados), tuj respondu ke vi elk ons entas, car tio estas nekontraü stebla vero. Ciu esperantisto nepre dedicas eiutage al premantaj devoj
almenaü ok horojn, kaj Ji deprenas la
tempon kiun li donas al Esperanto el la
ripozo, senigante el si la plej earmajn

(De una carta á un amigo)

Al que diga que los esperantistas so:c.
maniáticos (en español, chiflados ), inmediatame nte contéstele usted que consiente en ello, porqu e eso es una ver dad
incontrastable. Cada esperanti sta de dicz
ind efect iblemente tod os los d ías á apremiantes deberes, lo men os ocho ho ras, ~
toma del reposo el tiempo que daal E spe-

ESPERANTISTA

plezurojn, inter kiuj oni povas ja kalkuli la jenajn: unue, akrete cenzur i la proksimulon, preferinde, se gi estas najbaro aií
samprofes iano; due, paroladi pri politikaj
aferoj certigante ke li regus pli bone la
nacion kaj ciujn naciojn ol la nunaj re gestroj; trie, kartludadi aií pasigi kelkajn
horo jn en la naivaj guoj de la domeno.

Niaj esperantaj laboroj enkasigas al
ni nek unu centimon, kontraiíe, tiu ler nemo <levigas al ni elspezi kelkajn fran kojn. Inter ni estas samideanoj kinj nur
povas elmontri blankajn harojn, kaj ...
grandajn senhararojn! Tiuj certe ne povas
reví je la espero vidi triumfantan sian
Dulcineon, kvankam multe rapidos la
nediskutebla venko! Kie c1u Sanco Panza
nu r vidas luudan vilaganinon, ni, novaj
Kihotoj, fidelaj enamigantoj de la Tobosa
princiµin o, rigardas sur la verda steleto
ta difinitan celon de niaj deziroj, la 'nekompareblan feinon, kiu per la magia
talisman o de Esperanto, farigos al la
hornaro grnndegan pason en la vojo de
la progre sado. Maniemuloj, vi diros! sed
tia manio estas tiel bela kiel tiu de la
bonfarado, kiel tiu de la scienco, kaj kiel
mulcaj aliaj laiídindegaj, kiujn ja ne suferas neniu el niaj kri tikantoj.

Tion ni <levas jesigi. Ni la maniemuloj elmontras la vojon por la gravaj venko j, kiujn poste guadas la seriozaj homoj,
foje kiel la porko mangegas la glandon,
ne pripensante pri tiu kiu serrlis la kver kon, nek turnante la riga rdon al cielo,
kiu frukti gis la teron per la bonfaranta
pluvo . Sed ni ne fierigu pro niaj klopo doj, car per ili ni nur pagas al la homaro
la rican heredan kiun lasis por ni la pa sintaj generacioj de maniemuloj!

R.

CoDORNÍU.
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ranto, privándose de los más encantado res placeres, entre los cua les se pueden
contar los siguientes: primero, criticar
mordazmente al prójimo, con preferencia
si es vecino ó compañero de la misma
profesión; en segundo lugar, hablar de
asuntos políticos asegurando que gobe rnaría la naci ón, y hasta todas las naciones,
mejor que los actuales gobernantes; en
tercer lugar, jugar á las cartas ó hacer
pasar algunas horas en los sencillos goces
del dominó.
Nuestros trabajos de Esperanto no
nos llevan á caja ni. un céntimo, al con trario, esa inclinación á su estndio nos
obl iga á gastar algunos francos. Hay
entre nosotros compañeros de ideas que
solamente pueden mostrar blancos cabellos y ... grandes calvas! Esos ciertamente.
no pueden soñar con la esperanza de ver
á su Dulcinea triunfante, aun que mucho
se precipite d indiscutible triunfo! Donde
y da Sancho Panza solamente ve to scas
aldeanas, nosotros, nuevos Quijotes, fieles enamorados de la princesa del Tobop o, vemos en la verde estrell ita el concreto término de nuestros deseos, á la
incomparable hada que, mediante el talisman del Esperanto, hará da r á la hu manidad un inm enso paso en el camino
del progreso. il\laniáticos!, diréis, pero
esta manía es tan hermosa comu la de la
buena conducta, com o la de la cienci a, y
como muchas otras di gnas de alabanza ,
las cua les realmente no padece ninguno
de nuestros censores.
Eso debemos afirmar . Nosotros, los
maniáticos, mostramos el camino para ·
los importantes triunfos de los cuales
después goza1·án los hombres serenos, á
veces como el cerdo devora la bellota, no
pensando en quién plan tó la encina ni
volviendo la vista al cielo que hace fructificar la tierra por la bienhechora lluvia.
Pero no nos enorgullezcamos de nuestros
trabajos, porque mediante ellos no hacemos más que pagar á la humanidad la
rica herencia que nos dejaron las pasadas
generaciones de maniáticos!
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Bibliografio
K ondukanto de l' interparolado kaj
kor espond ,r,dokzen aldonita Anto logio internac ia . Ellaboris A. Grabowski. Librejo
Hachette kaj K. º Parizo. Prezo: 2 frankoj.

Bibliografía

La ve rko est as mirinde verkita : oni
jam scias, ke S-ro Grabowsk i. estas unu
el la plej bonaj kaj malnovaj verkistoj,
kiujn pos edas Esperanto . Tia! la libro,
pri kiu ni ok upig as estas vera juvelo,
kiu ne bezonas ies laüd ojn kaj rapide
vendigos.

Kondukant o de l' interparolad o
korespondado kun aldonita Antol ogio :wternacia (Guía de la conversación y de
correspondencia. seguida de una Antología internacional ), por A. Grabow ski . úbrería Hachette y C.ª Paris. Preci o: 2 ::
Cont iene, como su nombre indi
una colección de las frases más usua'
en la correspondencia
y convers aci ::;
modelos 'de cartas, recibos, etc.. van...
diálogos elegidos con esmero y algun
artículos literarios .
Podemos citar principalmente la c.-...
media de Goethe, «Los hermanos », y
cuentos titulados «El año nuev o>, •juicio de Zeus» (fábu la griega ), «Bend
seas :. (narración indiaj, «Janko mu zikz::
to , etc ., etc.
El libro acaba con una colecci ón •
poesía s bellí simas traducida s de los ~
jores poetas. Indiquemos para sati sfaccióh de nuestros lectores, las siguien tes.
< Exc elsior » de H. L ongfel!ow,
«:.Z
tumba y la rosa» de V. Hugo, «La
riposa» de A. de Lamartine, «A la m _j en de Z. Krasinski, «Soneto» de Ü ar?~
Alighieri, «Saludo del mar» de H. H eir?c.
etcétera.
La 0bra está escrita admirablem en::c.
sabido es que Gabrowsk i es uno de
mejores y más antiguos escritore s qllt
tiene el Esperanto . Por esto el libr o dr
que nos ocupam os es una verdadera jo. que no necesita elogios de nadie y E
venderá rápidamente.

Rakontoj p ri feinoj de Ch. Perrault,
esperantigitaj de profesorino Sarpy. Librej o Hachette kaj K. 0 Parizo . Prezo:
I franko.
Kvanka m estas franca la originala
te ksto , ciuj leg is tiujn rakontojn, kiuj
estas ca rmo por la infanaro. Tial la ver keto de S.i no Sarpi enkondukas nin en
plej felicajn jarojn kaj gia tralego faras
grand an plezuron. La espe ra nta traduko
estas tre bona kaj simpla la stilo, kiel
postulis dedi co de tiu libro al la infanoj
por esperanta lerna do. Ni kredas, ke la

Rakontoj pr i feinoj (Cuentos de h;.das ), de Ch. Perrault, traducid os al &peranto por la profesora Sarpi. Libr en=
Hachette y C.ª Precio: I franco.
Aunque el texto ori ginal es fra nets
todos hemos leído traducidos est os cm:tos, que constituyen el enc anto de :
niños. Por esto la obr ita de la Sra Sarp"
nos transporta á edades más dicho sas
causa placer sumo su lectura . La tra ducducción está muy bien hecha y el esm::
es sencillo, como lo requiere el habe:-:.:.
de stinado á los niños para el estud io a

Gi enhavas, kiel montras gia nomo, kolekton da fraz oj plej uzitaj en interparolado kaj korespondado;
modelojn de
leteroj, kvitancojn, k. c.; diversajn zorge
elektitajn dial ogojn kaj kelkajn artikolojn literaturaj n.
Ni povas preferi citi la Goethe'an komedion «La Gefratoj~ kaj la rakontojn
nomitajn «La Nova jaro», , La jugo de
Zeuso » (greka fablo ), «Eslu benata» (hinda rakonto ), «Jan ko muzikanto», k. c.
Finas la libron, kolekto da belegaj
poezioj el plej bona j poetoj tradukitaj . Ni
montru, por kontentigo de niaj legantoj,
la jenajn: «ExcelsioP el Lonfellow, «La
tombo kaj la rozo» e l V. Hugo, «La
papilio » el A. de Lamartine, ~Al la viri
no» el Z. Krasinski, «Soneto:. el Dante
Alighieri, «Saluto de l' maro, el H. Heine, k . c.

=-
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autorino trafis en la celon kaj «Rakontoj
pri feinoj» atingos la merititan rekompenc on.

E neido de Virgilio (kanto j I kaj II),
tradukis D.ro Vallienne. Librejo Hachette
kaj K.º Prezo: 0,60 frankoj.
Gis nun ni admiris tradukon el verkoj
grekaj, francaj, anglaj , k. c., kiun Esperant o liveris al ni kaj hodiaü ni povas
an onc i la espe ran tigo n de la klasika Vir gilia verko. D-r o Valliene ken senegala
modes teco prezentas al ni b elegan Eneidon es pera ntan, eldirante, ke lia celo nur
estis traduki Virgilio ka j ne !in komentarii.
En antaüparolo Ji klarigas nian opi nion pri diversaj demand oj de la verso·farado esperanta, kies fundamentoj, ne
estaj tiuj de la latina, car la lingvo internacia mankas j e silaboj lon gaj -kaj mallongaj kaj nnr aten tas la akcentilajn kaj
neakcentitajn . Tiakaü ze la traduko esta s
farita per 17 silabaj verso j konsi stantaj
el kvin daktiloj kaj kvar trofi.eoj.
Tio ci snficas por komprenigi al la
legant oj la intere san de tiu no va pro_dukt ajo, kaj niaparte ni nur deziras, ke
oni baldaü publikigu la trian kanton,
kiun jam D.ro Vallienne finis samsukcese.

Die Fntstehung der Esperanto -Spra che, Auszug aus einenz Pri va tbrief, aus
dem l!..speranto übersetz t von Prof. Christaller . Espera nto verlag Moller & Borel.
Berlín, Prmzen-Strasse,
95. Pr ezo : ro
pfenigoj.
&i estas bonega ger man a traduko de
la tre konita letero de D-ro Zamenhof
pri la dcveno <;leEsperanto, kiun ni enpr esis en nia 12ª numero. Tiun ci bro§u- ret on ni rekomendas al la esperantistoj
sciantaj la ger manan lingvon, kiuj gojos
legante la traduko n de profesora Chri staller.
Pri itnzt speco de kurbaj linioj , koncernantaj la 5.ª" Euklidan postulaton.
Verkis profesoro A. Dombrowski. Espe -
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Esperanto . Creem os que la autora ha
conseguido plenamente su objeto y que
los «Cuentos de hadas • alcan 'zarán la recompensa que merecen.
Eneida de Virgilio, cantos I y II, traducción espera nta del Dr. Vallienne. Librería Hachette y C.ª Parí s. Precio: 0,60
francos,
Hasta ahora hemos admirado traducciones de obr as griegas, francesas, inglesas, etc., que e l Esperanto nos ha pro porcionado, y hoy podem os anunciar la
adaptaci ón de la ob ra clásica d e Virgilio .
El Dr. Vallienne; con modestia sin ig ual
nos ofrece una bel!faima Eneida es peranta, manifestando que su misión ha
sido traducir solamente á Virgilio y no
comentarlo.
En el prólogo expl ica su opi nión sobre diversos puntos de la versificación
esperanta, cuyos fundamentos no son los
de la latina , ya que la lengua intern acional carece de sílabas larga s y breves y
sólo tiene en cuenta las acentuadas é
inacentu ad as. Por esta razón, la traducción está hecha en vers os de 17 sílabas
compuestos de cinco dáctilos y cuatro
tro queos .
~
Basta con esto para hacer comprender al lecto r el int erés de esta nueva
producción, y por nuestra parte desea mos ver pronto publicado el terce r ca nt o
que el Dr. Vallienn e ha terminado con
igual éxito .
El origen del Esperanto (de una carta partic u lar del Dr. Zame nh of ). Tr ad ucción alemana del profesor P. Christa llei:,.
Es peranto Verlag i\iol!er & Borel. Berlín.
Precio : ro pfenigs.
Es una excelente trad ucción alema na
de la conocidísima carta del Dr. Zame nhof sobre el or igen del Espe rant o, que
publicamos en nuestro nú mero r 2. Reco mendamos este folletito á los espe r antistas que sepan el alemán , qui enes se r ego cijarán leyendo la traducción del profe sor Christaller.

Exa1nen de uua especie de lineas cur vas relativas al 5.° postulado de Eitcli des, por el profesor ruso A. Dombrovski .
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ranto Verlag Moller & Borel. Berlin. PreEsperanto Verlag Moller & Borel. Berlin.
zo: 0,50 markoj,
Precio: 0 1 50 marcos
Kiel montras gia titolo, tiu ci bro§uro
Como su título indica, este folleto es
estas belega studajo pri kurbaj linioj
un estudio magnífico de unas curvas
intime Iig1taj al la j am konita Eüklida
íntimamente ligadas al famoso postulad o
postulato. Kvankam gi speciale interesas
de Euclid es. Aunque interesa espec ialla matematikistojn,
la nomita verketo
mente á los matemáticos, la mencinnada
devas esti legata de ciuj esperantistoj,
obrita debe leerse por todo esperantista ,
pro la multenombro da teknikaj vortoj
por el gran número de palabras técnicas
kiun g i enhavas kaj pro la ekstrema lerque contiene, y por la extrema habilidad
teco per kiu la aiítoro uzas la lingvon
con que el autor se vale de la lengua ininternaci:m por esprimi klare kaj eleganternacional para exµresar clara y elegante la propecojn de tiuj kurblinioj.
temente las propiedades de dichascurvas.
Vocabnlaire franr;ais -esperanto et
V"cabzelario francés -esperanto y esesperanto franr;,ais, par .MM. Th. Cart , peranto-francés, por Th. Car t, Merckens
Merckens et P. Berthelot. Librairie Hay Berthelot. Librería Hachette y C.ª Pachette et C,ie Pa.ris. Prix: 2,50 fr
rís. Precio: 2,50 fr.
Jen publikigis la tria eldono de tiu ci
Acaba de publicarse la tercera edición
verko, kiun ni sincere rekomendas al la de esta obra, que recomendamos since esperantistoj, car gi estas pligrandigita
ramente á los es perantistas por estar
per la novaj vortradikoj, kiuj aperis en aumentadas con las nuevas raíces que
la vortaroj germana-esperanta
kaj espe - figur~m en los diccionarios alemán-esperanta-germana de la kolekto aprobita de , ranto y .esperanto-alemán de la colección
D-r o Zamenhof.
aprobada por el Dr. Zamenhof .
Kio estas Viksolo? Bro§ureto nur Es Kio estas Viksolo? Folleto redactado
peran te redaktita,
kiun jus publiki gis en Esperanto solamente y que acaba de
«The Vix ol Syndicate-de Londono, (304, publica r cThe Vixol Syndicate de LonBrixton Hill ). C;-i estas tre intere sa kaj dres• (304 1 Brixton Hdl). Es muy intevera anonco de la sanigilo por la m alsa- resante y un verdadero anuncio del renoj de la gorgo, nazo kaj spirvojaro.
med io contra las enfermedades
de la
K elkajn engravurajojn gi enhavas kaj ga rganta, nariz y aparato respiratorio.
rekomendajn leterojn, kiuj certigas la Contiene algunos grabados y cartas de
efikecon de la nomita kuracilo.
recomendación
que prueban la eficacia
de dicho aparato curativo.
Uima éapitro de miaj memorskriboj
Capiti tlo pr imero de ,.,ú s memorias,
de Fran<;¡oisCop ée, esperanta traduko de por Franc isco Copée , traducci ón espe A. Capé Montro sier . Acetebla ce Alphonranta de A. Capé Montrosier. De venta
se Lemerre, 23-31 , passage Choiseu l, en casa de Alphunse Lemerre, 23 -31,
Paris.
passage Choiseul, París. Precio 0,75 fr.
Tin ci bonega traduko de la tre koEsta admirable traducción de la conita verko de la franca poeto, pliricigas
nocidí sima obra del po et a franc és, enri nian internacian
litera tu ron: antaií gi qu ece nues tra literatura internaci onal:
estas enp resita letero-pro logo de la aütoestá precedida de una carta-pr ólogo del
ro, kiu okaze je la tradukpermeso donita
autor, que al co nceder el permíso de
al S-ro Capé, elm ontra s sian konvínkon
traduc ción al Sr. Capé, mailifiesta su
pr i la antaugarda influo de Esperanto,
co nvicción sobre la influencia preservarilate la naciajn lingvojn, kiel rimedo
dora del Esperanto con relación á las
eviti la aliecigo j n, kiujn alportas al la lenguas nacionales, como medio de eviidiomoj la reciprokaj komunikigo kaj enta r las alteraciones que los idiomas sufren
miksigo de la diversaj popoloj.
por la recípro ca comunicación y peneV. l NGLADA .
tración de los distintos pueblos.
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Essai de Nonuttclature mineralogique, V. A ymé. car la nuna scienca nomaro mineralogia liveras al la spirito nenian
ide on pri la kunmetado de la mineraloj,
S-ro Aymé proponas alian, forminte la
no mojn de la mineraloj per la unuaj literoj de la simplaj korpoj kunmetantaj,
finigitaj per ite. Tia! Ji nomas al la kalkstono calcarboxite (cal, carb, ox, estas la
unuaj literoj de kalcio, karbono, kaj oksigeno, france skribitaj ).
Rezisteco de la Ferkolonoj. Brosuro
sepdekpaga kaj dulingva (hispana kaj
esperanta ) verk ita de S-ro D-ro Frederiko Villarreal, dekano en la scienca
fakultato de la Lima Universitato. Gi
montras jen la ofta jn preserarojn entenitajn en la formuloj pro r ezisteco, de gravaj matematikistoj,
kiuj propagandigis
per scnpripensaj kopiojn, jen la erarojn
kiuj ofte faras la ingenieroj pro la almeto de formuloj gustaj sed tute ne aluzeblaj por difinitaj problemoj . La ve rki sto
ko nkludas teoriajn formuloj n por tiu celo,
elmetinte novan teor ion simplan kaj gustan, kiu ja liveras praktikan util on . Poste
Ji aldonas sagan kritikon de la samcelaj
formuloj, kaj proponas kaj sol vas ekzem plon pri ilia uzado. Tia! gí es tas tre interesa kaj utila verko, kiu elpruvas la taügecon de E speranto por la menaniko,
kaj enhavas multajn teknikajn vortojn
kiuj ricigas la scie ncan vortaron. N i varme gratula s nian eminentan samideanon ,
kaj fervoran prezidanton de la Perua Esperantista Societo, k iu altigas nian pacan
kaj civilizan standardo n en la Suda A meriko.
R. ConoRNIU.

Essai de iVomenclature mineralo g ique. V. Aymé . Como la actual nomen clatura científica de la mineralo gía no
ofrece al espíritu idea alguna relativa á
la composición de los minerales, el seño r
Aymé propone otra, habiendo for mado
los nombre ~ de los minerales con las primeras letras de los cuerpos simples que
constituyen el compuesto, terminándolos
en ite. Así, designa la caliza por calcar boxite (cal, carb y ox, son las primeras
letra s de calcio, carbono y oxígeno).
Resisten cia de las colwnnas de hierro.
Folleto de setenta pág inas y bilingüe
(español y esperanto ), escrito por el señor Dr. D. Federico Villarreal, decano
de la facultad de ciencias de la Universidad de L ima. En él se ponen de manifiesto los frecuente s errores conteni dos en las fórmulas para resistencia, de
imp ortantes matemático s, las cuales se
han propagado por medio de cop ias maquinalmente hechas, y de ahí los errores
que con frecuencia cometen los ingenieros con la admisión de fürmulas exactas,
pero del tod o inaplicabl es á determinados probl e mas. El autor dedu ce fórmulas
teóricas para dicho fin, incluyendo una
nueva teoría sencilla y exacta, que d es le
luego proporciona utilidad prá ct ica . Des pués añade una sensata crítica de las
fórmulas que tienen el mism o obj eto, y
propone y resuelve un ej e mplo para sú
empleo. Por eso es una obra muy interesante y útil que demuestra la adaptación del Esperan to á la mecá nica, y contien e mu chas palabras téc nicas que enriquecen el diccionari o científico . Calurosamente felicitamos á nu estro eminente
col eg a y celoso p residente de la Soc iedad
Esp erantista del Pe rú, que levanta nues tro pacífico y civilizador es tandarte en la
América del Sur.

Preludoj kaj romaneo muzikverkitaj
de S-ro G. Kolowrat.
Kiam ni sidigis antaü la fortepiano
por ludi tiun cí verka5on, ni demandis
nin cu S-ro Kolowrat, kiu donis jam tiel
gr andajn pruvojn de literaturisto, ankaü
aperus ce ni, per kordaj vibraJoj, kíel
bona muzikverkisto. Jesa estis la respon-

Prelndio sy romanza, compue stos por
el Sr. Kolovrat . '
Cuando nos sent amos ante al piano
para tocar esta obra, nos preguntam os si
el Sr. Kolovrat, que tan grandes pruebas
había dado de literato, aparecerí a también ante nosotros, por medio de las vibraciones de las cuerdas, como un bnen
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d o. L a ro mane o kun la du preludoj
multe pla eis al ni; melociio kaj harmonio,
majstrece kunigitaj, impresigas dolee la
animen kaj tuj kiam esti s finita la ludado,
ni aplaudís kaj gratulis la verkiston, kiu
tiel bone konas risortojn de la muziko,
sola kaj vera esprimarto.
Esp.

10.071.

HISPANA

compositor. La respuesta fué afir ma:. Mucho nos gustó la romanza con los preludios La melodía y la arm on ía, gistralmente combinadas, impresi ona:, dulcemente el ánimo, y apenas se aa.::
la ejecución, nosotros aplaudimos y ~
citamos al autor que tan bien cono ce :
rernrtes de la música, único y verd ader
arte de expresión.

Katalogo de la esperantistaj libro}
nzendeblaj de la Grupo esperantista Pariza. Prezo: 0,15 fr.

Catálogo de los libr os esperanti
qite pzteden encargarse al Grup o e~p.
r antista 'de Pa rís. Precio: 0,15 fr.

Gia posedo konvenas al eiu esperantista. Oni adresu al la S ro Sekretario de
la Grupo Paríza, 28, rue Serpente, Paris.
Esp. 10 . 072.

· Conviene poseerlo á todo esp era=.
tista . Diríjanse al secretario del Gro;
de París, 28, rue Serpente, París.

@@@~@@@@@@@@@@@~@@~~~~@@~@@@@~@@@@@@@@@@@@@~@@&@@@
~

Noticias

Sciigoj
S-ro Ricardo Noel. sekretario
Perua Esperantista

de la

Soéieto, mortis.

Al lia familia kaj al la peruaj esperantistoj ni prezentas niajn p lej sincerajn
kondolencojn.

Algerujo.-Ni recivis la unuan numeren de «L ·t Algera Stelo>, kvarpaga gazeto eldonota duomonate, en franca kaj
esperanta lingvo.
Estas konsekvenco
de !' nombro
seneese kreskanta de esperantistoj
en
Algerujo kaj gia celo sciigi tian progresadon, doni novajoj kaj dbkonigi tiun
riean kaj belan Jandon.
Kostas la abono en ekster-francaj
landoj 3 frankoj ce I' administranto sinjoro Louis Landes, 57, rue d' Isly, Argel.
La ricevita numero montras ke tiu ei
e stos grava gaz eto, kaj ni gin rekomendas al niaj legantoj. G-i estu bonvenita
kaj ricevu giajn direktoro kaj redaktoroj nian fratan, varmegan saluton.
S-ro Diffre faris gravan paroladon en

Konstantino.

Anglujo.- La «Keiglhey-a Esperanta

El Sr. D. RicardoNoel, secretari o
la Sociedad Esperantista Peruana, ha :.llecido.
A su familia y á los esperantista s pe-ruanos, damos nuestro más sentid o p,r.::same.

Argelia- Hemos recibido el pr ime-número de «La Algera Stelo », revi sta da
cuatro páginas que se editará quin cenumente en las lenguas francesa y esperanta.
Es consecuencia del incesante au mcoto del número de esperantistas en Argelia, y su fin hacer saber este pro g res:
dar noticias y esparcir el con ocim i~
de aquel rico y bello país.
Cuesta el abono en los países no fr.mceses, 3 francos en casa de su adm i~
trador, el Sr. Luis Landes, 57, rzes d'l s,.,
Arg el. El número recibido demuestra ~
es importante periódico y lo recom endr
mos á nuestros lectores. Sea bienv enid
y reciban los señores director y reda ctores de él nuestro entusiasta y frat emz..
saludo.
El Sr. Diffré dió una importante co::>ferencia en Constantina.
lnglaterra. - La cSociedad Esp e ra=-
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Societo:. organizis ekspoz icion kie, inter
aliaj objektoj, estis grand a mondkarto
montran ta la lokojn en kiuj trovi gas esper anti stoj.
En Cheltenham, Blachpo ol, Openshait
kaj Kingstou-on-Thames oni kreis espe ranti st ajn grup ojn.
S-ro Christen faris paroladon en Peterhead.

tista de Keglhey» orgamzo una exposición donde, entre otro s obj etos, hay un
g ran mapa-mundi que indica los lugares
en qu e se encuentran esperantistas.
En Cheltenham, Bla chpool, Openshau
y Kingston -on-T hames se han creado gru pos esperant istas .
El Sr. Christ en ha dado una conferencia e11Peterhead .

Bohemujo.- Laií gra va gazeto «Lingvo Internada , ne cesas la esperantista
movado en tiu ci !and o.

Bohemia. ~ Segú n la importante revista «Lingvo Internacia», no cesa el
movimien to esperantista en este país .

Francujo. - LaParizaGrupo ku n aprobo de nia kara majstro D-ro Zamenhof,
prilab or as projekton por star igo de intern acia komitato po r severe observ i la
unue con de nia lingv o. Tiu projekto estos
diskut a ta en la estonta Kongreso de Bou
logne- sur-mer. Ni instig as niajn legan tojn , kiel la Pariza Grnpo deziras, pri tí o
sendi al gi proponojn de efektivigeblajn
ide ojn.

Francia.-El
grupo de París, con
aprobación de nuestro quer id o maestro
el Dr. Zamenhof, prep ara un proyec to
para establecer un Comité int ernacio nal
que tenga por obj eto qu e se observe severamente la unidad de nuestra lengua .
Ese pr oyecto será discutido en el futuro
Congreso de Boulogne-sur-mer. Invita mos á n uestro s lectores, según desea el
g rupo de París, á que le envíen proposi ciones de ideas pr acticables .
El Congre so esperantista de Bou logne
empezará oficia lmente el 5 de Agost o.
Dura nte los días 5, 6 y 7, se ocupa rá en
trab ajos ser ios, y los días siguientes se
harán grandes fiestas, reun iones con tra je s nacionales, ex cur siones y otros divertimientos.
Se impr imir á un librito que contendrá
todos los detalles y planos de la ciudad .
Las adhesio11es á este Congreso aumentan cada vez más; de tal modo, que
creemos que todos los espera ntistas, sin
excepción, prestarán al asunto auxilio
met álico .
La importante revista « Internada
Scienca Revuo,. inserta, entre otros buenísimos trabajos científicos, un cu rioso artícul o de nuestro compatriota Sr. Codorniu, referente á las «Dunas de Gua rda ma r:o.
La muy conocida revista <Los Anal es
políticos y lite ra rios:. continúa un -curso
para Esperanto bien escrito por el señor
Augusto Monr osier.
Se han fundado grupos en Liancourt
y Angers .
El Sr. Gantrot empezó un curso en
Brest.
Han dad o conferencias: en Brest, el

La «Boulogne-a Espe ranti sta Kongreso» komencos oficiale la 5ªº de August o.
Dum la tagoj 5an, Óªº kaj 7ªº gi ok upos
sin pri seriozaj lab oroj kaj la sekvontajn
tag ojn oni faros granda jn festajn; kunven ojn kun naciajn vestajoj, eksku rsojn kaj
aliajn amuzajojn.
Oni presos libret on kiu enhavos ciuj n
detal ojn kaj planojn de la urbo.
La alligitecojn al tiu ci Kongreso pli
kaj pli pligrandigas, tiel ke ni kred as ke
ciuj esperantistoj, sen escepto, monhelpos la aferon.
Grav a gaze to «Internada Scienca Revuo» enpresas kun aliaj bonega j sciencaj
verk oj, kur ioza artikolo de 'nia kara sampatrujan o S--ro Codo rniu, pri la «Dunoj
de Guardamar» .
La tre konata gazeto «Les Anna les
politique s et literaires> daurigas kurson
pri Esperanto, bone ve rkitan de sinjoro
Au gusto Monrosier.
Oni fondis grup ojn en Lianconrt kaj
Angers.
S-ro Gantrot komencis kurson en
Brest.
Faris paroladojn en Brest S-ro Gan-
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trot, en Charenton S-ro Cart, en Dij on
S -ro Dor , en Pariz o S-roj Bourlet kaj
Cart kaj en Valence S-ro Delfour .

Sr. Gantrot; en Charenton, el Sr. Car t; ei::
Dijon , el Dr. Dor, en París, los Sres . Bour let y Cart; y en Val ence, el Sr . Delfo ur .

Germanujo.-N ia kara kolego «Espe r antan Sciigoj » , ~angis je nomo kaj
formato. Ltií promesis S-roj Molle 1· &
Borel. Ni ilin gratul as kaj bondez iras, ca r
ilia «Germa na Esperantisto> estas vere
grava gazeto j e ciu eco. Ni gaji gu car la
esperan ta gaze to, tiel kiel Esperanto mem,
-ciam antaueniras.

Alemania.-N uestro querido colega
«Espe ranti sta j Sciigoj», ha cambiado de
nombre y forma, según ofrec ieron los
Sre s. Moller & Bor el. Les felicitamos y les
deseam os un buen éxito porque su «Ger mana Esperan tista» es verdaderamen te
una importante re vista en todos co nceptos.
Aleg rémonos deque la prensa esperant ista
siempre avanza, como el mismo Espe ranto.
Un nuevo grupo se ha fundado en
Karlsrztlz e.
ltal ia.-La prensa se muestra cada día
más inclinad a á nuestro asunto .

Novan grupo n fondigis en K ar lsrnh e.

ltalujo.-La gazetaro sin montras ciu tage pli ema al nia afero.

En Viatka oni komencis kurson ce la
seminario.
S-ro Vlad imiro Ivanovic Krivos, nomita de la rusa r eg istaro cenzurista por
Esperanto, farigis esperantisto.

Rusia. -N uestro quer ido Dr. Zamenhof fué llamado por su gobierno al camp o
de batalla . Lo sup imos cuando disponíamos nu estro nº . 14, pero no quisimos decir nada á nu estros lectores, espera ndo mejor es noticias. Ho y, felizmente, podemos
de cir que por su edad y el estado de su
salud, se le ha ordenado que regrese á su
hogar.
Varios per iód icos rusos se ocupan
mu r favorablemente del Esperanto , y con
el pe rmiso que ahora concede el gob ierno para fundar clu bs, abrir cursos , etcétera, nuestr o querido idioma progresa
much o allí y especialmente en Polonia .
En Viatka se ha empezado un curs o
en el seminario.
El Sr. Vlad imiro lvan ov ic Krivo s,
nombrado por el gobierno ruso censor
del E speranto, se ha hecho esperantista .

Svisujo.- Oni faris paro ladojnenNez~chatel, Delemont kaj Verein.
Hispanujo.- La noma ro de Hispana
Soc ieto iom post iom plilong ig.1s. Dum la
du lastajn monatojn eniris en gi la jcnaj
adeptoj.

Suiza.-Se han hecho conferencias en
1Veitchatel, Ddemont y Vereún.
España .- La lista de soc ios de «Hi spana Societo» va poco á poco ag randándo se . Durante los dos pasados meses ha.e
ingresado los sigu ientes ad eptos :

Ruzujo. - Nía kara D -ro Zamenhof
estis alvokata de sia re gistaro al la milita
kampo . Ni tío sciigis kiam ni arangis nian
14ªº numeron, sed ni vol is, nem on dir i
al niaj legantoj pro espero j e plibonaj
sciigoj. Hodiau, felice , ni povas dir i ke
pro lia ;igo kaj lia farto oni ordonis !in
rev eni hej men.
Kelka j rusaj gazeto j okupas sin pri Esperanto, tre favore, kaj perla permeso ke
nun donas la registaro por fondi kiubojn,
malferm i kursojn, k. t. p., nía kara lingvo
tre progresas tie kaj speciale en Polujo.

Valencio: Frauli noj lVIiserico rdia kaj Paquita Clavero, R osita Per is, Ros ita Romaguera , sinjoro j Vice nte Asensi Coll, Vicente Rodríguez, J uan B. Gosal vez, Filibert o
Tus et, Rev . P. Juan C. Vida!, Emilio Fabre , Rev. P. Alvaro Monfil, Francisco T uset. Huelva: Sinjoro Juan Herná ndez .-Toledo : Sinj oroj Ve nt ura Reyes, Federico Góm e=
de Salazar, Lu is Catu rla, José Cañiza res, Rog elio Chirveches, Luis de la Gá nd ara
Justo Salvador; Federico Medialdeu. - Cardona: Fraulinoj Lo la Reitg Gisp ert, Vict o-
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rina Parcerisa, Ramona Mateu, Romana de Subirá, sinjoroj Pedro Riu Villar ó
>
Ramón Figuls Sala, Juan Ballaró Marvá, Agustín Fortich, Manuel Sala Mares, Ramón
Sitges Combelle.-Solsona: Sinjoro Ramón Gabarnet.
Bonete (Albacete ). Esperanta fajro
eklumigas jam en tiu provinco sendube
.per ia ajn fajrero eljetigita el Murcio. Nia
triunfo rapidas.
CardNza. (Barcelona ). Rapidege tie éi
antaueniras nia afero, danki'al la ldopodoj de la fervoraj niaj biudindaj samideanoj S-roj Ramón de Subirá, ingeniero,
kaj Johano Baptista Pelayo, fiemiisto; ili
jus fondis Cardonan Grupon.
La interesa duonmonato revuo «Museo Exposición~ kiun publikigas en Alikante nía estimata samideano la komandanto S-ro Mikaelo de Elizaicin enpre sas en n. 0 II4 kompendian lernolibron
de nia kara lingvo.
Valencia. Ni enmetis telegrafmaniere
en nía lasta numero la sciigon pri la gravega paro lado kiun faris ée la éi tiea
«Scienca Ateneo» la eminen ta esperantista S-ro R. Duyos, kiu jen per sia poezia
dirmaniero, jen per sia pensprofundeco,
kaj per la elmontro de siaj vastaj sciencaj konigoj, guigis dum kvin kvaronoj da
horo la preskau du cent audantojn kiuj
éeestis en tiu kunveno. La sukceso ne
povis esti pli grandan; la tuta simpatio
kiun evekis kaj por si kaptis la parolanto, adresigis poste sur Esperanto □, kaj la
spiritoj plenumigis da scivolemo pri nia
kara lincrvo internada . La loka presado
kaj ank;u la ekstera sin oku pis pri tio;
kaj la sama S-ro Duyos en du beleg~j
artikoloj, eldonitaj de «E l Correo», bnlante ae respondante al alía jurnalo, alporti: al multaj legantoj la konigon de
Esperanto kaj de gia gravega utileco . La
naturaj servoj de tia bonsukc eso ciare
montrigas per la ofta demandado de
multe da personoj al ciuj kiuj konas iom
pri E speranto. Ni tutkor<: gratulas sinio:
ron Duyos kaj la Valencian Grupon kaJ
ankau la tutan hispa nan esperantistaron.

Bonete (Albacete ). E l fuego del Esperanto prende ya en esta provincia, sin du da con alguna ch ispa que ha saltado desde
Murcia. Nuestro triunfo se apresura.
Cardona (Barce lona ). Rapidísimamente adelanta nuestra causa, gr acias á los
trabajos de nuestros entusiastas compañero~, dignos de elogio, los seño res don
Ramón de Subirá, ingeniero; y I>.Jua n
Bautista Pelayo, qu ímic0. Acab an de fundar el Grupo de Cardo na.
Alicante. La interesante rev ista quincenal ci\1useo Exposición », que publica
allí nu estro est imado colega el coman dan te D. Migud de Elizaicin, inserta en
el número I 14, un Manual compendiado
de nuestra querida lengua.
Valencia. Incluím os telegráficame nte
en nuestro último número la no ticia del
imp ortantísimo discurs o que pronunció
en el Ateneo Científico Lle aquí, el eminente esperantista D. R. Duyos, quien ya
con su lenguaje poético, ya con su profundidad y la ostentación de sus vastos
conocimientos científicos, hizo disfrutar
durante cinco cuartos de hora, á los casi
doscientos oyentes que acudieron á la
reuni ón. El éx ito no pud o ser m:iyor.
Todas las simpatías que despertó y se
captó para sí el orador recayeron después sobre el Esperanto, y los espíritus
se llenaron de curiosida •I por nuestra
que rida len gua interna cional. La prens a
local y tambi én la de fuera hablaron
sobre ello; y el mismo Sr. Duyos, en dos
hermosísim os arLículos publicados por
«El Correo>, re spondiendo de un modo
brillante á otro diario, llevó á muchos
lecLores el conocimiento del Esperanto y
de su trascendental utilidad. Las naturale s consecuencias de este feliz éx ito,
claramente se ponen de manifiesto en el
continuo preguntar de n:uchas personas
á todos los que conocen algo de Esperanto. De todo corazón felicitam os al
Sr. Duyos, al g rup o de Valencia y aun
aun á todos los esperantistas españoles .
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Korespondada
fakode"LaSuno
Hispana,,
SIXJOROJ:

J. V.

Ll., Villanueva y Geltrú (Hispanujo ). Mi ricevis viajn rakontojn. Dankon.
Oni publikigos ilin.
R. R ., Chiva.- R. P. B. R., Tarrasa. - J. V. F. - J. A. B.- T. B.- Fr. R. R.G. O. - J. A , Valencia. - R. S , Igualada. - B. G.- J. F., Cabañal.- }. R. V., Tudela.
- J. J. 1\1.,Bonete. - Rev. H. D., Valencia .- Rev. H. D., Vich.-N.
G., Azpeitia.V. L. - A. J. V.- D. M.-M. C.- G. S ., Manresa.-R.
A., Madrid.-}. R.M., Barcelona (Hispanujo ).- Frau. E. W., London (Anglujo ).- J. B.- E. G.- J. L. R.-M. M.,
Coruña. - Frau. P., Valencia~- L. A. E., Albarracín. - N. M. (po kvin ), Aguilas .G. E. - 1\1.B., Murcia (Hispanujo ).- P. B., Rouen. - E. G., S.t Etienne (Francujo ).R. P. J. - G. 1\1., Ubeda .- Sek. G. C., Cardona. - S. V., Cuevas de Almuden .- J. C.,
Manresa. - G. O. - Frau C, Valencia (Hispanujo ). Mi ricevis viajn abonpagojn
dum 1905 . Dankojn.
Koresalutas Vin,
A. Y- L.
~~~~~~~~~a~~~a~~5~m~m~~~~~~~mmi~m~~~~~~~~~~~~~rm~~~rm

NIAJ

VIZITANTOJ

N.º 11, Novembro 1904.- lnternacia Scienca Revuo. 27, boulevard Arago, Parizo, ( Francztjoj . Jarabon o; 7 fr.
N. 11, Novembro 1904 . - La HolandaPioniro.Hilv ersmn, Halando . Jarabono, 3 fr.
N.0 4-, Januaro 1905.-Espero
Katolika.A Sainte Radegonde prés Tou rs (lndr eet-Lo ire, Francu,jo). Jarabono, 2,50 fr.
N .0 15, Januaro 1905 .- The Esperantist. 67 , Kenington Gardens Square, W.,
Lond on. Jarabono, 4 fr.
N. 0 2 , Februaro 1905.- The British Esperantist. 14, Norfolk-street, Strand, Londono. Jarabono, 2 fr. .
N.º 5-6. rS Nov.-Dec. 1904.- AntaiíenEsperantistoj!!Lartiga, 106, Lima (Peruo ).
Jarabon o, 3 fr.
N.ü 1, III jaro, Januaro 1905.-Juna Esperantisto.9, avenue des Vollandes, Genevo (Svi sujo). Jara bono, 2 fr.
N. 0 112 y 113, Febrero 1905.-Museo Exposición. Medina, 37, Alicante . Jarabono, 5 pesetoj.
Nov . Dec. 1904.- La MeksikaLumturo. Sta. Rosa, Necoxtla , Veracrttz (llfeksi kuju ). Jarabono , 3 fr.
N. 0 5-6, Jul.-Aúg. de 1904.- Rondiranto.Plovdiv, str. d(ujaz Bogoridi> · (Bulgarztjo). Jarabono, 4 fr.
N. 8, Aüg. 1904.- L' Esperantista. Riolttnato, Jlfódeno (ltalujo ). Jarabono, 4 fr.
N. 0 5, Septembro, 1904 .-La Svisa Espero. 6, vieux College, Geneve (Svi sztjo).
Jarab ono, 2,50 fr.
N. 0 604, la 2 a n Februaro de 1905.- Le Cicerone. 102, rue de la Paix, Boztlogue
sztr-mer ( Francu}o). Jarab ono, 10 fr.
N.0 I, Januaro kaj n! 2, Februaro 1905.- GermanaEsperantisto. Prinzentrass e,
95, Berlin S. (Gennanu¡o ). Jarab ono 3 markoj.
.
N. 0 I 129, la 12ª Februaro 1905,-L es Annalles politiques & litteraires. 4 ru e
Scribe, Pa rís (Franrnjo). Jarabono, 10 fr.
N. 0 1.- La Algera Stelo. 57, rue d'Isly, Alger (Alg eritjo). Jarabono, 3 fr.
Tipografia !\{ode rna, á cargo de i\Ugu~l Gimeno, Avellanas,

u - Valencia.
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~"pf'lrant·ista
k,,nkurs"
Por partopreni kiel eble en la konkursoj okazontaj en
.,:: "
u
-> Murcio, por festi la tri jarcentan datrevenon de la unua
ddo no de nía plej grava literatura verko «La sprita junkro Don K ihoto de la Maneo:.
.::grupo esperantista de tiu urbo alnomos honora societano, tiun kiu faros la plej
nan tradukon, Jau ju go de tri diplomitaj profesoroj de Esperanto, de iu ajn eapi =-od e tiu famega libro, kaj donacos al li cent ekzemplerojn de la brosuro dulingva
~ pana kaj esperanta ) kiun la grupo eldonos por la propagando kaj po r montri al
~ 1j hispanoj la taugecon de Esperanto por la literaturo . Volu 'sendi la tradukojn al
.ililiotek isto de la Murcia grupo, S •ro Manuel Benavente, Sociedad 14, Murcia (His ?,IDujo ), antau olla 15ª de la proks ima aprilo.
·
Pro manko de loko ni ne povas enpresi la tabe lon de la gajnintaj numeroj de la
.,ote rio por la Esperantistaj Blinduloj :;ed se iu lotis kaj vo las koni la sukceson de la
~ mero kiun Ji posedas ni plezure sciigos !in pri tio .
'
< Verkoj» de S-ro Kolowrat. «Rimoj en E speranto ». Prezo: o fr. 20.
Muzikaj .
• :r::urage antauen,,. Prezo: o fr. 30 «Prelado sur blank 1j klavoj», «Romaneo kaj pre do sur nigraj klavoj » , o fr. r 5; plie o fr. 05 por la transsendo. Riceveblaj ee I' autora:
1orskaja, 29 , San Petersburgo - Rusia.

'!'AGKALE NDARO ESPERANTISTA Kiel sciigo pri la multaj demandoj serva. La
,k alendaro esperantista por 1906, kiu eliro s la ¡ande Julio 1005, kostos, r.ro fr.
La eldo nonto nur akceptos postmarkojn de tiuj land oj kiuj ne povas sendi la
;,ago, per posta mandat o, kaj samtempe petas tiam nur sendi tiajn po stmark ojn kiaj
~ tas la plej uzitaj en sía !ando. El landoj havantaj po Stmandat ajn interrilatojn kun
lfo!lando, Ji nur volas tian manier on de pago. Li konsilas al la mendontoj por malpli~ ndigo de I' kostoj sendi postan mandaton kune, per unuigo de grupanoj, kun
tero kiu enhavas bone legeblan adreson de !' mendan toj. Oni adresu la mendojn al
eldonanto:
J. van Enschut, \i\Teste rstr 7 bis Ut r ccht (Hollando ), kiu nur forsendas ilin post
-x:evo de I' pago.
Al nia frataro mi varme rekomendas la nomitan entreprenon (vid u anoncon en
;ut a Pioniro ) por ke gi sukcesu. La ekzemplo kiun nia amiko v. Enschut donas al la
-calagema Hollando, certe meritas kuragigon.-Dreves
Utte rdyk.

"vof<opor la fondo de «Societo lnternaciaEsperantista por la Paco». La demando
la lingvo int e rnada estas enskribata en la programo de la 14ª tutmonda Pac ng reso, kiuj kunvenos tiun somero n en Lucernon kaj Lille'n .
Jam la 1ª Kongreso tutmonda (1889), kaj poste la 8ª (1897) esprimis sian inte30 11 pri tiu demando:
oni povas cert igi ke eiuj Societoj por la Paco akce p tas la
cipon de lingvo internada. 'Bezone esta s, nun, komprenigi ilin, ke la problemo
solv ita.
Estus do tre utile fondi, se eble, antau tiuj baldauaj kongresoj, internacian
ieton esperantistan por la Paco,., Tiel, la kongresanoj havus la nedi skuteblan
~\ -on de la taugeco de nía lin gvo.
La esperantisto j, kiuj esta s •pacifistoj • (t. e., kiuj estas jam anoj de la Societo
-a. au kiuj, ne estante tiaj, intencas favori la movadon po r la Paco ) estas petataj
-ig i sin, kiel ebíe pli baldaue, al S-ro Gaston Noch, r6, avenue de la Grande
--née, París 17.e
:..i sciigos ilin, por tiu-ei sama rev uo, pri la nombro de la ricevitaj respondoj, kaj
, e pr i la ebleco de sia projekto.

JARLIBRO
ESPERANTISTA
enhavanta la regularon de Hi
So cieto por propa g ando E ~peranto , la protoko lojn de la kunsido j okazinta j dua:
jaro 1904, la nomaron de ciuj hispanaj esperantistoj kaj iliajn nunajn adresojn
a. pesetoj kun p ostkosto kaj 0,55 se oni dezirus gi n ricev i p t- rekomenditan . Fan.
mendojn ce la Admi nistrejo de LA SuNo HI~PANAaií al S-ro Mannel Bena ver
Sociedad , 14. l\lurcia (Hispanu j o). La membroj de H. S. p. p. E. ricevos gin senµ:.
kontraií la sen do d e ilia kotizajo por 1905.
HISPANA

Socie1la.d Española para la prop ag ación del Esperanto. - Presidente, D. Rica:
Cod rniu, lngen ,ero Jefe de Montes . Paseo del Malecón, C, Murcia. - Secretario: Re
renrlo P. Antonio Guinart , Escuelas Pías, Valencia.-C uota anual: 1 pe:;eta.-lnfor me
Secretario.

EL BIBLIOTECARIO
DEL GRUPOESPERANT
ISTA DE MURCIA- Sociedad
, I?
Se encar g a de hacer la su scripción á cualquiera revi sta de Esperanto, de las que
publican en la actualidad y de proporcio nar cualquiera de las obras de Esperan t4.
Diccionario esperanto español de raíces , una peseta; Gramática, 0,75; cuad r
palab ras correlat ivas, 0,05; enumerac ión y sig nificado de los afijos, 0,20; ejerci cio
traduc ción, 0,50.-Rvoo.
P. ANTONIO GurNART- ESCUELASPÍAS- VALENCIA.

L, .Es,,f,erantiste
oficiala revuo deAla_Societo franca por la propagan d
Y
"
espe r anto, 20 pagoJ (formato 15X 20) da t eksto fra~
esperan ta kun ok pagoj de kovrilo,

internacia

korespondado
esperanta. senp.:.:
Turnu vin al Admin ist

3 fr. 5 0 p or ume ja ro. 4 fr. kun enskribo en la societon.
tion de «L' Esp erantiste », L oieviers ( Ezere) Franc e.

LONDONO
Pensio per gesinjoroj . Hejmaj komfortajoj, bano (varma kaj
varma ) Moderaj prezoj . O ni paroladas kaj korespondadas
en esperant o, angla
franca lingvo. Sinjorino O'Connor, Esperant o Home, S t-Stephen's Sq. Bayswat er
❖

MANUAL

Y EJ ERCICIOS

DE LA LENGUA

❖

INTERNACIONAL

ESPERANTO
l "IGLADA
v LóPEZ VILLANUEVA,
Precio: 3 pesetas .- En las principa les librerí as
Españ a y Am é rica y en la Secretaría de H. S. p. p. E. - E scuelas Pías-Valen ci:.

POR

Rondirantoj

-O ni deziras ke se riozaj esperant istoj partopre nu en la jenaj:

H ispana S telo (Nur rondiras tra Hispanujo )- Rondestro

Sro. Norman Macl=
Aguilas (provi nco de Murcio ).
Katolica Stelo (Rond iros tra Eúropo kaj la Norda Afri~o ) .- Rond estro.
Codorniu -Malecón, !itero C. Mur cia (H ispa n ujo ). Vo lu sknb1 al la rondestroJ.

?ro.

Ni translol<is la Administracionde
nia gazeto kaj de nun oni adresu, ni
petas, la korespondajojn,abonojn kaj
ciujn aferojn, al sinjoroAiígustoJimenez
Loira, Direktoro-Administrantode «La
Suno Hispana•- Godella-Valencia (España).

Hemos trasladado la Administr a.e
de nuestro perió dic o y rogamo s
desde ahora, se dirija la correspo
cia, .abonos y todos los asuntos, al seAugusto Jiménez Loira, Director-A
nistrador de «La Suno Hispana> -6
!la-Valencia
(España).

A.PR I LO

Jf\.R O 11.

1905

~ suNotlISPANA

Rondirantoj

Rondiranto s

Tiel estas nomataj la ma nu skr iptaj
gazetoj kie s redaktoro j ofte logas en
mal sama j ur boj aü nacioj, kaj kiuj ciam
rondiras de unu al alía, nur haltigan te
ke lkajn definitaj n tagojn, por ke cia ron. dano ko r ektu kion verkis la cetera j partoprenanto j , forprenu sian antaiían ver kajon, jam ko r ekt itan de la samrondanoj,
kaj fine , ald onu novan folion . La gazeto
enhavas ankaü la iradon skr íbitan de la
ron destro, tio estas: la num er on, nomon
kaj adreson de cía rondano, arangitajn
laií la ordo de la vojago . Oni <levas fari
la k orektadon sur la apuda aií dorsa
blan kajo de la papero, kaj neniam forstreki kion skribis la ve r kisto aií tradukinto nek skríb i ínter la líníoj. Post c ia
korektajo farita kiel eble plej mallonge ,
la r onda no aldo nas sian nu meron, kaj
neni am uzas sían nom on, nek subskribas
nek rubrikas kion lí ve rkis, por ke on i
povu enpost i la paperaron en malfermita
koverto, kiel «aferaj paperoj > . Komprenebl e, oni povas verki aií traduki sían
de von dum la p akajo rondiras ekste r sia
urbo. Anko raü, kiam premantaj okupa doj malpermesas part opreni en la afero
dum unu rondo , oní avertas tion kaj
sendas la foliaro n «ciam re:k!ome nditan »
al la sekvanta num ero .

Así se denom inan los periódicos manus critos cuyos red acto res habitan frecuent emente en distintas naci ones ó ciu dades, y qu e const anteme nte circulan de
uno á otro, deteni é ndose algun os días
determ inados, para que cada individuo
del círcu lo corri ja lo que escrib ieron los
demás colaboradores, retire su ante rior
comp osición, ya corregida po r sus co legas, y finalment e , añada una hoja
nue, ·a. L a r evista contiene tambit;n la
hoj a de ru ta escr ita po r el jefe de la r edacción, es deci r: el núm ero, nombre y
dire cció n de cada miembro, dispues tos
según el orden del viaj e. Se deben hacer
las corr ecc iones sob r e la parte blanc a
del papel al lado de lo escrito ó en el
envés del mismo, y jamás se tacha lo que
escrib ió el aut or ó traductor, ni se escribe ent re líneas . Tras cada corr ección ,
que debe ser lo más breve po sible, escri be el correct or su número, _r jamás
usa su nombre, ni firma, ni rub rica lo
qu e compuso, para que se pueda envia r
a l cor r eo el legaj o en sobre abierto,
como «papele s de negocios >. E s claro
que puede uno componer ó traducir su
tem a mientras el paquete viaja fuera
de su ciudad. Tambi én , cuand o apre miantes obligaciones nos impid en tom ar
parte en este asun to, dura nte un viaje
circu lar, se adv ier te esto y se envía el
legajo «siempr e certificado » al siguien te
número.
Ex isten círcu los nacion nle-; é interna cionales , en los que frecuent e me nte est á
prohibido trata r asuntos polít icos, soc iales ó r eligiosos : existe n_rondiran tos científicos, de filosofía , de be llas_ar tes, reli-

Ekzistas rondoj nacíaj kaj internac íaj,
en kiuj ofte estas malpermesite pr itrakti
aferojn politika jn socialajn aií r eligiajn ;
ekzistas rondirantoj pri scienco j, filozofio,
bel arto j, religio, k . t. p., k:aj kiam la
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anoj estas rnultaj , ciu n manato tute regule, eliras nova gazeto kaj tiarnanie re
laií. la okazo j , estas du aií. tri veturantaj.
Estas rondo j en kiuj oni pagas rnalgran dan kotizajon, aliaj senpage , kun monpunoj kaj sen punoj , sed ilia kornuna
karakt ero estas ke la sarnrondanoj pri traktas la afero jn, sercante tion kio unuigas kaj ne disiga s, kaj la interdi skutadoj
ciam est as arnikaj . Espe ranto altrudas
vale nevole sian pacernon al ciu 1
Kaj mi devas insistí ke po r skribi aií.
paro h esperante ne estas necese parto pr e ni en rond iranto, sed ja por ricev i
stil on tute gustan kaj similan je tiu de
niaj famindaj espe rantistoj . Ankaií. tiamaniere oni atingas forlasi la naciismojn,
kiujn nur pavas kornpreni samnacianoj.
Kaj tiu estas la plej grava malfacilajo
kiun trovas tiuj, kiuj lemas Esperanton,
nur sciantc sian patran lingvon, sed aten tu bon e, ke g i ne estas alj ugebla al la
lingn> intcm acia .
Oni tre multe jesigis ke por reg eneri
nian patrujon ni devas europig i nin . Sendube, la plej efika pero por tion fari,
estas aligi al rondiranto ia, kaj tiamaniere oni spirados la plej puran kaj civilizigan aeron de ciu regno , kaj ni elle rno s respekti la opiniojn de la aliajn, tute
ne deflankigante la niajn, ko ntrau e, car
ni plifortikigas ilian apogojn.
Ti a!, karaj samideanoj, volu partopr eni en la manuskriptaj gazetoj, kies eefa
celo est as perfektigi en la no va lingvo
precipe la espe rantistojn log antaj en
urb oj kie ne estas majstroj . Sed oni
suk cesas samtempe kunigi la korojn. per
la dolf-aj ligiloj de la amikeco , kaj ankaii
kuni gi la disse mitaj n klopod ojn al la literatur a, al la scienco, al la religio, tiel
efecti viga nte laií.din dajn progresojn por
la homaro .
Kia granda estas mia gajo, kiam alvenas al mi la papelaron! Gi estas arnika
vizito kiu neniam povas geni nin, neniaj
maloportunajon ni ricevas de gi, car ec
kiam niaj okup adoj estas premantaj, ni
havas tutan sernajnon por dedic i nur du

giosos, etc., y cuando los consocios so;:
muchos, con toda regularidad sale ca~
mes un nuevo pe riódico, y po r ell
según las circunstanc ias, hay dos ó tres
en viaje . Existen círculos en que se pag=
una pequeña cotización, otros gratuít os.
con multas y sin multas; pero su caráct er
común es que los compañeros tratan lo:
asuntos buscando lo que une y no lo que
separa, y las discusiones siempre sol"
amig ables. ¡El Esperanto impone á tod o:
su tend e ncia pacífica!
Y debo insist ir en que para hablar o
escribir en' Esperant o no es necesar ir
tornar parte en rondirantos, sino para
adquirir un estilo compl etam ente corre cto y se mejant e al de nuestros famosos
esperantistas . Tambi én de este modo se
aspira á abandonar los nacionalism os.
que sólo pued en entender los del mismo
país, y esta es la ma yor dificultad que
hallan los que aprenden Esperanto sin
saber más que el idioma de su país, per o
fijaos en que no puede ser atribuída al
idioma internacional.
l\1ucho se afirmó que para regenerar
la patria debíamos europeiza m os. Sin
duda el medio más eficaz de lograrlo es
tomar parte en cualquier rondiranto, y
de este modo se respirará el aire más
puro y civilizador de cada nación, y se
aprende rá á respetar las opiniones de los
demás, sin apartarnos de las nuestra s; al
contrario, porque se refuerzan sus fundamentos.
Por ello, queridos colegas, tomad
parte en estos per iódicos manuscritos.
cuyo principal objeto es que se perfe ccionen en el nuevo idioma, sobre todo.
los esperantistas de ciudades dond e no
hay maestros. Pero se logra al mismo
tiempo unir los corazones por los dulc es
lazos de la amistad, y también unir los
disem inado s esfuerzos par a la literatura ,
la ciencia, la reli gión, realizando así laudab les progresos en pro de la human idad .
¡Qué grande es mi alegría cuand o
recibo el legajo ! Es amigable visita que
nunca puede estorbarnos, ninguna molestia nos causa, pues hasta cuando nuestras ocupaciones son apremiant es tenemos una semana completa para dedicar
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tr i horojn al la vizitantoj, cu mate ne,
_ vesp er e, cu nok te . Po r pa g i la viziton
- ne b ezon as envestí min pe r la frako,
k frostig i d um vintro, nek sviti sornen. Kiam klopo di gaj labo rad oj lacig is
::::a
n pe nsado n po r g in ri po zigi, m i opore sida nt e ce la sk ribotabl o, malfermas
~ove rto n kaj leg as kel kaj n ma llonga jn
uk etoj n de plej famaj aut oroj, au ser ioo au se rcajn artik oloj n, ori ginale ve rtaj de sam ro ndan oj, pe r iliaj babila doj
pa rtopre na s j e iliaj pl ezuroj, d olo roj,
fe roj , kaj tiuj viroj ki uin mi neniam
dis kaj eble ne niam vid os, fari gas kva Jaií miaj frato j .
Alia g rava p ro fito enhavas t iaj g azeJ por m i. l\'Ii multe sat as ko resp ond i
~n amik oj , sed car m i ciam estas tre
·upata mi plia mas leg i liajn leteroj n ol
.rib i al ili, k aj la r ond iranto j faras la
•rak lo n de m i de zir eg ita n, car mi nur
sk as unu leteron kaj miaj ro nd ira ntoj
;,o rt as al m i mult ajn aliaj n. Grand a
re mio k o nt rau ma lgra nda lab oro !
R . CODORNIU .

Bibliografio
L ' Esperanto , lang zte aztxillaire in ter .ztionale. Librai rie H achett e et C.ie Parí s.
:'ri x : O, IO fr .
Bros u reto de 32 p agoj, tr e b on e p ro•
-titaj, k iu enh avas ele mentan kurson
-cspera nta n kaj movaj oj n pri la nuna prorres o de nia afero . Bone ga p ro p agan di lo!
~ar estas bedau rinde , ke ni ne hav as en
,p ana ling vo t iajn verke toj n p o r efik e
,c:mhe lpi al la d isvasti go de Espe ran to ,
aoka m ni espe ra s, ke la ide o d e firm o
~ac het te ne res t os senfruk ta k ~j ba ld au
_.,tos imit ita de la dive r snaci aj espe ra nta j
• onejoj.
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dos ó tres ho ras á los visitantes, sea po r
la mañan a, por la ta rd e , por la noche. Al
pagar la visita no necesit o vestirme d e
negro frac, ni helarme en invierno ni
sudar en vera no . Cuando p en osos traba j os fat igaro n mi cerebro, pa ra que d escanse , abro el sobre , cómod amente se ntad o ante mi escri torio, y leo alg una s
co rt as obrita s de los más fam osos au tor es, 6 artí cul os seri os ó cóm icos or ig inales d e los co mp añeros, p or sus r e lat os
tom o part e en sus place res, d olo r es, su frimi ento s, y esos hombr es á quienes
j amás ví y probab lem ent e j amás ve ré,
lle ga n á se r co m o h erm an os mío s.
Ot r a g ran ven taj a ti en en par a m í. l\l e
g ust a m ucho mantene r cor r espo n d enc ia
co n am igos, pe ro co mo siempre estoy
mu y oc uµa do , pr efiero leer su s car tas á
escrib irle s, y los rond irantos r ealizan el
an siado m ilag ro , pues escribo só lo un a
ca r ta y mis ro ndi rantos me traen otras
mu chas . ¡Gran pr emio p ar a p eq ueño
t rabaj o !
R. CoooRNÍU.

Bibliografía
El Esperanto, lengzta aztxil iar internacional. Libr e ría Hac het t e y C.ª Pr ecio :

o,ro fr .
Es un follet ito d e 32 p ág inas muy
bien aprove chadas , q ue co ntien e un cu r so elem ental d e Esp er anto y not icias
sobr e el pro g reso actu al de nu estra ca usa . ¡Exce lent e me d io de p ropaganda !
Sólo es de senti r qu e n o tenga m os en
españo l ob ritas sem ejant es pa r a co nt r i•
bu ir eficazmente á la difusió n del E spe rant o, aun q ue esp eramos que la id ea de
la casa H achette n o q uedará sin fr uto f
pron to se imita rá p or las casas edito riales
esp era ntistas d e las d ist int as nac iones .

Una lang ue in ternacionale «L' E spe·:to», extrait des Bulletins de la So'té Académique , v erk is D- ro Saqu et,

Una lang ue int erna tionale, «L 'Esp eran to>, ext rait des B ztll etins de la Société
A cadénzique, p or el Dr . Saqu et, pr esi-

~ezidan to de la Gru po E sperantista de
-~antes (F ran cuj o ).
Jen boneg a bro su reto, kiu en t 4 pa ~oj kaj p er klara kaj preciza .stilo elmo n-

d ente de l Gru po esp eranti sta de Nant es
(Fra n cia).
Un exc elente folletito qu e, en 14 p ág inas y. con estilo prec iso y claro , exp one

r

52

LA SUNO HISPANA

tras al la lega ntoj la nunan bezonon de
lingvo internada kaj la mirindan solvon,
kiun al la nomit a problemo liveras Esperanto. La autoro sin okupas pr i la fondigo de «Delega do por alpreno de lingvo
helpant a int ern ada », kies pro gram on Ji
prez entas. Kaj finas proponante, ke la
montrita Societo vocdonu pri la principo
de lingvo internacia kaj favore por la
idiomo de D-ro Zamenhof. Tiel j a oni
faris kaj nomis D.r 0 n Saquet delegito de
la Societo .

Scltliissel zttm Vollstandigen Lehrbuch der Esp eranto-Sprach e von:J.Borel,
Esp eranto Ver lag 11/oller & B orel . Berl ín.
Prez o: 0.50 markoj .
Tiu ci libro estas la ekze rc o-slosilo
de «Vollstandigen Lerhbuch der Esp eranto -Sprachc», kie s ekzameno n kaj Jaudon j am ni faris en ci tiu revu o. Gi apartena s al «Kolek to aprobita de D-ro Zamenh ofo kaj finas la se rion da elementaj
ve1koj necesaj por la lernad o de Esperanto ce German ujo, kie la progresoj de
la lingvo int crna cia est as ciun fojon pli
rapidaj, dank'al ak liveco de la berlina
eld onej o l\Ioller & Borel publikigi la
libr ojn , kiujn efika propagando de nia
afero po stulas por trafi en la dezii-itan de
ni celon .
illia v i!ago, originala rak onto fran ce
kaj esperante ver kita de j. Delfour, dokt oro en literatura. Libr ejo Hachctte kaj
K. 0 Paris. Prezo : 0,60 frankoj.
La autoro, en tiu ci bela rakonto per
carma stilo priskri bas la belajojn de la
vila go , en kiu Ji estis nask ita , kaj rememoras la impres ojn de siaj unuaj jaroj.
Gi formas elegantan ilustritan bro sureton, kiun tr e plezure legos la esperantis t oj amantaj Iiteraturajn tekstojn.
La /,upujo , unuakta proza kome dio
de Ernest d 'H ervilly, esperan ta traduko
de Samuel i\Ieyer . Prezo: 0,40 frankoj.
La argumento de tiu ci komedio estas
tre interesa kaj la dialogo amuza kaj
de likata; kiel la personoj estas nur . tri, el

á los lectores la necesidad actua l de .:;_
lengua int ernacion al, y la solución ad!:ira ble que á dicho problema ofre ce
Esperanto . El autor se ocupa de la -dación de la <Delegación para la ad ~
ción de una len gua auxilia r int ern ac
nal», cuyo programa pr esenta . Ind
también, en resumen, las cualidad es e:-celentes del Esperanto , y termina pr or
niendo á la sociedad menci onada , q
vote sobre el principio de la lengu a =-.ternacional y en favor del idiom a
Dr. ZaQ-1enhof. Así se ha hecho, efec ti.-amente; y el Dr. Saquet ha sid o nomb raé
delegado de la Sociedad .
Schliissel zum Vollstandig en L.::-bttch der Esperanto -Sprache11on Y.Bor
Esp eranto Verlag Jlfoll er cf· Bor el. Bc:lín. Precio: 0,50 marcos .
Este libro es la clave de temas d
• Vollstandigen Leh rbuch der Esperan t.,Sprach e:., cuyo exame n y elogio ya he mhe cho en esta r evista . Pert enece á
«Cole cción apro bada por el Dr. Zam~hof:•, y termina la ser ie de las ob ras e:e-mentales necesarias para el estud io d
Esperanto en Alema nia, donde los pr .gres os de la lengua intern aciona l scada vez más rápidos, g raci as á la acfü dad de la casa editorial berli ne sa l\1ollc::& Borel en publicar los libros que u~
eficaz propaganda de nu estra causa exigpara llega r al fin que tanto deseamos .
,11ia vi lag-o(l\Ii aldea ), narració n onginal en Esperanto y en francés de J. Delfour , doctor en letras . Librería H ach erte
y C.ª París . Precio : 0,60 francos .
El autor, en esta hermosa narra ci describe con estilo encantador las bellezas de la aldea en que nació, y recu erd=.
las impresione s de sus primeros años.
Forma un elegante folleto ilust rado q¡¡e
leerán con mucho gusto los esperantis tz::
aficionados á los textos literari os.
La Sztpztjo (La sope ra ), comedia a::
un acto y en pros a de Erne st d'Hervill _
traducción esperan ta de Samuel i\le yer
Precio: 0,40 franc os.
El ar gumento de esta comedia ~
mu y interesante, y el diál ogo amen o -:delicado; como los personajes son tres
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l:iuj unu nur eld iras du aií tr i frazojn, gi
~c ile sin pretigas al prezentado ce espe:ant istaj kunve noj .

L a Supnjo oni vendas ce la tradukinto (Samuel l\leyer, courtier de navi !es, La Rochelle (Charente Inf .re, Fran cujo), al kiu oni povas adresi la me ndoj n.
Vortar o de Esperantaj Rimo¡ verkita
de S -ro Y osepk Rkod es. Prezo: 0,60 fr. ce
«The Esperanto Society,,, 15, Nashville
Terrace, Keigley, Anglolando .
Tiu ci paciencega kaj tre bona laboro
ne nur estas nece sa al ciu espe rantista
poeto, sed al ciu esperant isto car gi
estas vortaro je 4.963 radikoj. Ni gin
rekomendas al niaj legantoj .
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solamente , de los cuales uno pronuncia
dos ó tres frases, esta obrita se presta
fácilmente á la representación en reuni ones esperantistas .
La Sopera se halla de venta en casa
del traduct or, (Samuel l\Ieyer, courtier
de navires, en la Rochclle, Charente
Inf.rc, Franc ia), á quien pueden dirigirse
los pedidos.
Vortaro de Esperantaj R imoj (Diccionario d e raíces esperantas ) comp nesto
por el Sr. José Rhod es. Pre cio : 0,60 fr. en
«The Esperanto Society:, , 15, Nashville
Terrace, Keigley, Ingl aterra.
Este traba j o, muy buen o y de grandí sima pac iencia, no sólo es ne cesar io á
todo poeta esperantista, sino á todo esperantis ta, porque es un diccionario de
4.963 raí ces . Lo recomendamos á nuestros lectores.
(EL

JUAN DE TIMONEDA )

Unu fojon kampl abo risto deziris vidi la regon, pensante ke t iu ci estas super homo; tia! li forlasis sían majstron kaj pet is al li siajn gajnajojn . Dum sia longirado
en la kortegon li elspezis preskaií tutan sían mo non. Alveninte al la kortego kaj
vidante la rego n, li sin klarigis ke la re go estas horno tute simila al ciuj homoj; tia!
mirigita de tio li diris al si mem; ho! por vid i horno mi estas senmona, car nu r al mi
resta s duonrealo. Krom enuado kiun kauzis al li tio, dento ekturmentis !in kaj kiel
li estis anka il malsatega, li ne scias k ion far i, car se nerare li diris; se mi eltirigas la
dent on kaj pro tío fordonos la duonrealon, mi promalsato min mem morti~os; se mi
acetos mangajon, dento min pli torm entados . Kiam li pripensis tion, jen kukyendis to, kiu po rti s korbon da kukoj kaj konfitajoj. Tiel atente nia heroo gin regardadis
ke du lakeoj sencele tie preterirantoj diris al li serce; auskultu, kamplaboristo, kiom
da kukoj vi kuragus unuman ge eng lutí? La diablo min forprenu se mi ne mangos
500 kukojn - kvin cent? ili respondis: ke Dio liberigu nin de la diablo . Tíam li
siavice murmuretis; malgrava afero vio mirigas! Dume ju pli ili. nead is la efcktivecon
de lia prop ono despli Ji gin varme ge cert igadis. Fine lakeoj diris al la kamplabori sto :
kion vi vetas? Kion sinj oroj? li kondicas en la sekvan tá maniero; se mi ne man gos
500 kukojn, vi e!tirigos denton, tiun montrante bub e kiu antaü longe !in turmentadis .
Gajege kaj ridante, la kamplaboristo ekmangis bon guste kaj varmege kaj, post
kiam li estis vere satega, haltis kaj diris: sinjoroj, vi g ajnis la supre kondic atan
veton; sekve eltirigu denton. Lakeoj siavice !5ercante v:enigis raziston, kiu eltiris
denton el la buso de kamplab or isto, kvankam tiu ci elrigardis kiel kontrauulo . Sam tempe lakeoj, pag inte la monon, ekkriad is: ke on i pripensu pr i la mal sageco de tin
ci horno, kiu ne malhelpis la eltiron de d ento por sin sategi! Li ridetante respondis:
via malsageco sen dube estas pli grava ol lamia, car vi mort igis al mi malsat on kaj
samtcmpe eltirigis senpage mio turmentatan antaü longe denton. Vidante tian okazintajo n ciuj preteriranto j ridegad is p ro spr itajo de la kamplaboristo ka j se rcadi s la
lakeojn kiuj honte foriris ne dirante ec unu vorton . Esperantigis Y. G. ,11.-w .ór.¡..

54

LA SUN0

Pri la Lernamo
Mi prezenti;ls la sekvantan tradukon
de la 50ª <Essay» de lord Bacon, glora
scienculo kaj fi.lozofo de la xvrf' centjaro.
Tiuj «Essa ys» estas juveloj de stilo kaj
de penso, sed pro ilia propra eco, iom
malfacílaj por traduki:
«La legado taügas por plezuro, por
ornamo kaj por utíleco. Gia cefa uzo por
plezuro sin trovas en privateco kaj silento, por ornamo en parolado kaj por utileco en la konsiderado kaj arangado de
aferoj; car spertuloj povas ellabori kaj
eble ju gi pri detalo j unu post unu, sed la
generala pripensado, arango kaj ordigo
de aferoj devenas plej bone de klerulo j.
Tro da tempo dedici al legado estas maldiligento; gin tro uzí por ornamo estas
afekta jo; cion jugi laií giaj reguloj estas
humoro de studento. Gi perfektigas Na turon, kaj pe rfekti gas per sperto, car
naturaj talentoj estas similaj je naturaj
kreskajoj, ili hezonas esti falcitaj de lernado; kaj la sola lernado instruas per
maniero tro generala se ne estas limigita
de praktiko. Ruzul oj malestimas lernadon, naivuloj gin admiras, kaj saguloj
gin uzas; car la lernado ne instruas sían
propran uzon; tío ci estas sageco ekster
kaj super gi, gajnota de observado . Legu,
ne por kontraiídiri aü disputi, nek por
kredi ~ü konfesi, nek por trovi materiaIon de parolado, sed por konsideri kaj
prip ensi. Kelkaj libroj taügas por gustumi, aliaj por englutí, kaj kelkaj por maci
kaj digesti: tio sign ifas ke ni povas leg i
kelkajn librojn nur parte, aliajn supraje,
kaj aliajn - malmultajn - ni <levas tralegi
tut e, diligente kaj atente. Ekzistas ankaü
libroj kiujn ni povas legigi per alía persono, fari gante eltirajojn al li, sed tio
estas bone nur en la argumentoj plej
malgravaj kaj en la libroj . plej ord inaraj;
car libroj distilitaj estas sim ilaj al akvo
distilita, sengustaj aferoj . Legado faras
homon instruitan , interparolado homon
lertan, skriba do homon gustan; tia!, se
horno skribas malmulte, li bezonas grandan memoron; se Ji malofte inlerparolas
li bezonas lertan spriton; kaj se li legas
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El amorá la instrucci
~
Ofrezco la siguiente tradu cción
«Ensayo 50º~ de lord Bacon, famoSf'
bio y filósofo del siglo xv1. Estos «E=
yos» son joya s de estil o y pen sami
pero por sus peculiares condicione s, a.
difíciles de traducir:
«La lectura sirve de recreo, de ad
no y de utilidad. Su uso principal ~
recreo ,se encuentra privadamente y ~
el silencio; para adorno, en un discur.:
y para utilidad, en la consideraci óI:?
arreglo de los asuntos; porque los ex ¡:i
rimentados pueden acabar y juzgar n:
jor sobre los detalles uno tras otro, pe'"
en general , la concepción, arregl o y
denación de los asuntos, son más ~
propias de las personas instruídas. Docar mucho tiempo á la lectura esper e=
usar mucho de ella por adorno, es afee-~
ción; juzgarlo todo según sus regla s,
obrar á lo estudiante. Ella perfeccion a
Naturaleza y se perfecciona á sí mi~
con la práctica, porque los talentos nan.rales son semejantes á las plantas nat urales, necesitan ser podados por el estu d.
y el estudio por sí solo inst ruye de u_
manera demasiado general, si no ha sid
limitado por la práctica. Las pers on·
astutas desprecian la instrucción, la ge n:c
sencilla la admira, y los sabi os hacec
uso de ella porque la instru cción no enseña su propio empleo; es una cien
extrínseca y superior á ella que ha d~
obtenerse por medio de la ob.servaci ót:.
Leed , no para contradecir ó disputar , :::.;.
para cree r y confesar, ni para encon t:ra:material de conversación, sino para co::isidera r y discurrir. Algunos libro s sirve::
para saborear, otros para engullir y otr
para mascar y digerir: eso significa qi:e
podemos leer algunos libro s sólo e::
parte, otros supe rficialment e, y otr ospocos - debemos leer por completo, ~
diligencia y atenció n. Hay tambi én libros
que podemos hacer leer po r otra perso~
haciéndole sacar consecuencias, pero ese
es but:no sólo en los asuntos de la meno:
importancia y en los libros más ordin arios; porque los libr-os destil ados son se-
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malmulte, li bezonas grandan ruzemon
por sajnigi ke li scias tion kion Ji ne scias .
L a Historio faras homon sagan; la Poezio,
spritan; la Matematiko, precizan; la Natu ra Filozofio, profundan; la lVIorala, serio zan; la Logiko kaj la Retoriko , k.apablan por disputadi. «Abeunt studia in
mores!» Vere, ne ekzistas cesigilo aü
obstrukco de la sprito kiu ne malaperos
pe r konvena lernad o, tiel kiel k.o rpaj
malsana5oj havas konvenajn ekzerc ojn;
la pilk.lud o est as bona por la ren oj; la
pa fo (per ark o), por la pulmoj kaj brusto;
la piediro, por la stom ako; la rajdo, por
la kapo, kaj tiel plu . Tia!, se oni havas la
spri t on vagan lernu i\Iatematikon, car en
la elpruvoj se la sprito sin lasas iomete
forpu si oni devega s r ee komenci; se la
sprit o ne estas ka pabla distin gi aü elkoni
malsimila5ojn oni legadu la skolastikulajn
ve rkojn, car ili estas «Cymini sectores» .
Se oni ne scias elekzamenadi dem a ndojn
aü dvoki unu aferon por pruvi kaj ilustri
alian, oni sin ekzercu en adv okataj procesoj : tiamanie _re, cia difekto de la sprito
povas havi specialan kuracilon. »
N.M.

•

Kom
promiso de Caspe
En Mart o de la jaro 1412\ t. e., antaü
49 3 jaroj, komencis sían agadon la parlamento de Caspe, kiu konsi stis el naü
parlamentan oj kunvenintaj en tiu urbo
po r elekti regon de Ara go no.
Tre gravan kaj malfacilan laboron oni
pr ezentis al tiuj naü viroj, el kiuj ludis la
cefan rolon Vincento Ferrer, tiu monah o
tie l klera kiel grandanima, tiel justa kiel
sank ta.
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mejanles al agua destilada, cosas insípidas. La lectura hace al hombre instruíd o,
en la conv ersaci ón listo, en la escritura
exacto; por eso, si un hombre escribe
poco, necesita gran memoria; si habl a con
poca frecu encia, necesita un ingeni o hábil; y si lee poco, gran picardía para hacer
aparecer que sabe lo que ignora. La Historia hace al hombre prudent e; la Poesía,
de ta lent o ; las Matemáti cas, exa cto ; la
Filo sofía na tural, profund o; la Moral,
serio; la Lóg ica y la Re tóri ca , hábil
para dispu tar. «Abeun t studia in mor es!,.
(los estudio s influyen sobre las costumbres! ) Verdad erament e, no ex iste dificultad ú ob strucción del tal ento qu e no de sapar ezca median te un est udi o conveniente , así como alg una s en ferm edade s del
cuerpo tienen su gimn asia convenien te: el
jue go de pel ota es bu eno para los ri ií.o• ·
ñes; el tiro (con arco ), para el pecho y
pulmones; el andar, para el estóma go : el
cabal gar, para la cabeza; etc. Por eso, si
se tiene talen to vago , estú diese mat emátic as, porque si en las dem ost raciones se
deja la imaginaci ón un poq uit o suel ta,
ha y qu e volverá em pezar ; si la inte ligencia no es capaz de distin gu ir ó conocer
las cosas desi gua les, léans e las ob r as escolá sticas, porqu e son «Cymini sector es».
Si no se sab e profundizar el exa men de
las preguntas ó citar un asun to para probar é ilus tr ar otro, ejer cít ense en pro cesos de ab og ados; de este mo do, cada
defect o de la intelig encia pued e tener
especial medicina.»

Compromisode Caspe
En Marzo del año 1412, est o es, hace
493 año s, com enzó su obra el parla mento
de Caspe, compu esto de nue ve par lamentarios · reunid os en aquella ciudad
para ele gir rey de Aragón.
Muy grave y difícil la bor se ofre cía á
aquell os nueve varones, entr e qu ienee
jug-aba el principal pap el Vicent e F errer ;
aquel fraile tan ilustre com o mag nánimo;
tan justo como santo.
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Laboro malfacila jes, car la batalado
ekzistanta inter la du cefaj partioj pretendintaj la Aragon an tronon, estis kruelega kaj obstina. La mortigo de la rego
Martino la Hztmamtlo, kiu klarigis nenion pri kiu estis sekvonta !in, kaüzis
tiom da kontraüvoloj kaj konfuzoj en la
regno, ke la ~tata vivado estis preskau
neebla .
Dive rsaj magnatoj pretendis la regkronon; sed mi estas jam dirinta, ke la
cefaj estis du, nome: Ferdin ando, subprinco de Kastilujo, kaj Jakobo, grafo de
Urge!; ambaü parencoj de la mortinta
rego.
Du ja roj post la mortigo de l\Iartino
la lfm¡¿amel o, oni elektis naü membrojn
au delegit ojn: tri e l Katalunjo, tri el
Ar ag ono kaj tri el Valencio, kiuj estis
kunven ont aj en la kastelo de Casp e por
ekzameni ciujn dokumentojn klari gontajn la rajton de la pret enduloj. Tiu
elekto kaüzis bonegan impreson, tial ke
la elekt itoj estis hon orindaj viroj, kies
virt oj, sciado kaj senmakula konduto
estis konataj de eiuj. Nur la g ra fo de
Ur ge ! kaj liaj partian oj ne povis kasi sian
kon traü volon, ec publikigi terurajn minac ojn kontraü la membroj decidontaj la
dile mon . Sed tiuj ci, kun fido en koro
kaj gv idat aj de noblaj sentoj, elmontris
sin trankvilaj kaj sentimaj.
Kunv enintaj la 2gan de Marto, ili
re sti s tri m onatojn e 'l la Caspe' a ka stelo
ric evante kaj poste ekzam enante tre detal e eiujn pretendulajn do cumentaj ojn;
kaj la 2 4an d e Junio efekti vig is la vocdon o int er la parl amentan oj, por elekti
kaj prokl ami la novan regon . Vinc ento
F errer, hodiaü sanktulo el nia katolika
E klezio, es tis la unu a, kiu vo edonis, kaj
diri s: Laü mia kon scie nco mi sciigas, ke
la regk ron o de Ara gono apartenas al
Ferdinand o, su bprinco de Ka stiluj o, ca r
li estas la plej pr oks ima parenco el la
mortinta rego Martino.
Kvin parlamentanoj estis samopiniaj
kun la monaíio Valencia -a, kaj Fe rdinando nomita de Ant eqzeera, esti s elektata
kaj pr oklamata re go de Ara go no.
A. L. VILLANUEVA.

Labor difícil sí, porque la lucha exi5tente entre los dos principales parti d
que pretendían el trono de Aragón, en
cruelísima y obstinada. La muerte de.
rey i\lartín el llmnan o, quien nada dijo
sobre quién había de segu irle, causó tantos disgustos y confusiones en el rei no,
que la vida del Estado se hacía casi imposible.
Varios magnates pretendían la corona; pero, ya he dicho, que los principa les
eran dos, ! saber: Fernando, infante de
Castilla y Jaime, conde de Urge!, ambos
pari entes del rey difunto.
Dos años despu és de la muerte de
Martín el Elmnano, se nomb raron nue, e
miembros ó delegad os: tres de Catalu ña.
tres de Ara gón y tres de Valencia, que
habían de reunirse en e l castillo de Caspe
para examin ar todos los document os
aclar atorios del derecho de los pretendientes. Aquella elección causó buenísima impresión, por cuanto que los delegados eran varones dignos de hon or.
cuyas virtudes, saber y conducta sin
mancha, eran de todos co nocidos. Sólo e'.
conde de Urgel y sus partidari os no podían ocultar su disgusto, hasta publica r
terribles amenazas contra los miembr os
qu e habían de fallar el dilema. Pero ést os,
con la fé en el coraz ón y g uiados de
nobles sentimientos, manifestábanse tranquil os y sin temor .
Reunidos el 29 de Marzo, permane •
cieron tres meses en e l castillo de Caspe,
re cibiend o y despu és examin ando muy
detalladamente todos los docum entos de
los pret endientes ; y el 24 de Junio se
efe ctu ó la vot ación e ntre los ·parlamen tari os, para ele gir y proclamar el nuev o
re y. Vicent e Ferrer, hoy Santo de nu estra Iglesia cat ólica, fué el primero que
dió su voto, y dijo: Con arre g lo á mi
conci enci a, decla ro que la co rona de
Ara gó n, pert e nece á Fe rnand o infante de
Castil la, por ser el pariente más próxim o
del difunt o rey l\Iartín.
Cinco parlamentarios fueron del mismo parece r que el monje valenciano ,
y Fernando,
llamado el de A ntequera,
fué eleg ido y proclamado rey de Ara gón.
A. L. VILLANUEVA.

ESPERANTISTA

Sciigoj
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Noticias

La glora Julio Verne estis esperantisto . Li mortis! Nia bedauro akompanas
al ciu de lía familio ... de Francujo ... de
la mondo.

El famoso Julio Verne era esperantista . ¡Ha muerto! Nuestro sentimiento
acompaña al de su familia ... al de Fran cia ... al del mundo ...

Anglujo.-E n Folkestone-S wa nsea kaj
Deal, oni fondis grupojn.
Ankau, Jau nía bonega kolego «The
Espe rantist », ni havas samideanojn en la
hinda urbo Udipi, kaj ili tie fond is
gr upon .

lnglaterra.- En Folkeston e-Swansea
y Deal se han formado grupos.
También, según nuestro excelente
colega «The Esperantist», tenemos en la
ciudad india Udipi, compañeros; y han
fundado allí un grupo.

Francia.- En Boulogne-sur -mer se
han recibido muchos encargos pid iend o
alojamientos, y continúan los preparativos para que el Congreso de Agosto sea
objeto de resonancia universal.
En Bourg se ha fundado un nuevo
grupo .
El Sr. Deligny , 36, rue d' Arras,
S-ro E . Deligny, 36, rue d' Arras,
Saint-Omer, nos dice que en el Congreso
Saint-Omer, diras al ni que en la tutinternacional de Esperanto, que se orga monda Kongreso Esperanta, organizata
niza para e l mes de Agosto, el grupo de
je la monato Augusto, la grupo de BouBoulogne intenta abrir una Exposición
logne int encas malfermi Esperantan EksEsperanta y le ha comisionado para que
pozicion kaj komisiis !in por ke Ji kunigu
r euna los documentos. Ya han prometido
la dokum ento jn. Oni jam promesis sendi
!in: r e La dokumentojn de l'Eksp ozicio enviarle: r. 0 Los documentos de la Ex de St-Loui s, kunigitaj de la grupo Pa- posición de San Luis, que reunió el grupo
de París. - 2.º Los documento s de la
riza.- 2• La dokumentojn de l'EkspoziExposición de Arge l que organizó el cac io de Alger'o organizata de kapitano
Capé.- 3e La rondirantan Ekspozicion de pitán Capé .- 3 .º La Exposic ión rondiranta de l grupo de Saint -Omer.
!'grup o de Saint-Omer.
Como en la exposición de Argel, secKiel en Alge ra ek spozicio, specia laj
ciones especiales serán organizadas para
sekcioj estos organizataj por: Komerco,
Comercio , Cienc ias, Instrucci ón, etc. Pero
Sciencoj, ln stru ado, k. t. p . Sed la grulos socios del grupo desearían insistir
pa noj volus precipe insisti 'pri la jam
g ravan loko n okupatan de Esperanto en princ ipalmente en el ya importante luga r
la komerco, kaj ili deziras kunigi por tio que ocupa el Esperanto en el comerc io,
la cirkulerojn, prezarojn, komercajn men - y quieren reunir para ello las circu lares,
ta rifas, encargos comerciales y productos
do jn kaj spec ialajn produktajojn jam
ya editados con el nombre Esperanto.
eldonitajn sub la nom o Esperanto.
T ambién quisieran saber las cámaras
lli volus ankau koni la komercajn
cambrojn kaj lernejojn, la líceojn, gim - de comercio y casas de enseñanza, los
liceos y gimnasios que se hayan adherido
na ziojn kiuj aligis al Esperanto.
al Esperanto.
Esperamos que se · comprenderá la
Ni esperas ke oni komprenos la graye con de ilía entrepreno, kaj volos ilin importancia de la empresa de esos seño res y se les ayuda rá en tan útil asunto.
help i en tiel utila afero.

Francujo.-En Boulogne -szw-nzer oni
ricev as multajn mend ojn petante gaste jo jn, kaj daurigas la preparadojn tia! ke
la Augusta Kongreso estu afero de unive rsala resone co.
En B oiwg oni fond is novan grupon.
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N i ri cevis el Ceret la unuan numeron
de «Espero de Kata lunj o» , monata gazeto
kiu katalane verkita propagandas nian
karan ling von. Ni deziregas al nia nova
kaj es timata kolego la sukceson de tiu ci
prop ono n.
Nía kara amiko S-ro Michaud, prez idanto de la Boul ogne -a g ru po, kiu konsistas el 450 samideano j, faris en tiea
«Popola Bib lioteko» bela n paroladon per
kiu farigis esperantistemoj al kelk aj ce esta ntoj kiuj eniris . ske ptikulojn en la
ku nve non. Post e, frattlino Richard kaj
Srmo Par so ns belege ka nti s dueton, verkitan de la unua, kaj laste la filinetoj d e
Srioo Ber gier kaj ilia amik.ino , Alinj o Michaux, goj ig is la aüdanta ro n per r ep rezentado de teatr aJo verkita de Srioo Bergier, kaj oni elmontri s k e E sperant o taugas por tio,sam e kiel la plej bonaj ling voj.

Hemo s reci bido de Ceret el pri mer
núm ero de «Espero d e Kat alu nj o», :-evista men sua l que en catalán pr opagx
nuestra querida lengua. Muchísim o deseam os á nues tro n uevo y estim ac.
colega , el éxito de est e prop ósito .
Nuestro querido amigo el Sr . J::::
chaud, pre siden te del grupo de Boul og ne, que lo forman 45 0 socios, dió ~
aquella «Bibliotec a Popu lar » una bu en::.
conferencia mediante la cual conv irt ió ce
decididos ' esperantistas á algu nos de 1
presentes que entraron esc é pticos en :_
reunión. Despu és, la Srta . Richard y _
Sra. Parsons cantaron perfectamente U?:
duo, com puest o por la pri mera; y úlamam ente las ni11as de la Sra . Bergier •
la amiguita de ellas, Alicita l\lich aux..
hiciero n las deli cias del audit o rio represent ando un sainete compu esto por !..
Sra. Bergier, y se demostró que el Es petan to se presta á ello, com o e l mej or
idi oma .

Germanujo.- La gaze taro dauri gas
gian batal ado n favore al Esp eranto.
Oni fondis gru p ojn en N ezt-ls enbttrgo
kaj Stzettgar t'o.

Alemania. - La
campaña favor abl e
Se han fundado
bztrgo y Stttttgardo

ltalujo.- Laü <liras al ni sinjoroj doktoroj Cacciapuoti, knracisto, kaj Bagn ulo ,
adv okato, baldaií aperos sub ilia direkcio
nova gaz eto itala Espera nto,
Jarab o no: en Italuj o, 2 fr.; y ekster Italujo, 4 fr. ce S- ro Bagnulo -L ar go
Ge sú é Maria, n. 0 4 -Na polo.
Bonvenonta estu nia nova kunbatalan to , al k iu ni deziras la pl ej plenan sukces on.

ltal ia. - Según nos dicen los señor es
doct o res Cacciapuoli, médico, y Bag nulo.
abogado, pronto aparec erá, baj o la direc ción de amb os un nu evo periódico de
Esperanto italian o .
Abono anua l: en Italia, 2 fr.; y fuera
de Ital ia, 4 fr.; e n casa del Sr. Bagnulo Lar go Gesú é l\lar ia, n. 0 4-Nápo les.
Bie nvenido sea nu estro nuevo compañero de lucha, al que des eamos el mas
completo éxito.

Nova Zelando.-En tiu malprok simega !ando S-ro J. L. Tield, entuziasme
lab oras pro nia afero . Ni jus legi s en gaze to «Otago Witness> bo ne ga n arti ko lon
de Ji tre lerte verk itan. Li komunikas ke
de nur unu ja ro E spe ranto bone enradi k igis en urboj Otago, Loztthland, Canterbztry, 'Tivellington,LVelson kaj laií aparta
grav e co, en Aztc_kla nd, k ie gi pro spe ras
kiel verda, fru ktodona arbo. Akceptu
tiuj antip odanoj nian koran internacian
saluton.

Nueva Zelanda.- E n aquel lejan ~
país, el Sr. J. L. Field trabaja con ent u
siasmo por nuestro asunt o . Acab amo s de
leer en el periódi co «Otago \V itne s» ru:
magnífico artícul o, muy discreto, de dicho señor. Co munica que sólo en un año
el Espe rant o ha arrai ga do bien en las
ciudades Otago, Louthlan d, Car terbttr.JI
.
ff elling ton, Ne lson y con especial impor tan cia en Aztckla nd, donde prospera com o
ver de y fertil arbol. Re ciban esos antí poda s nuestro cariñ oso saludo int ernacion ai.

pre nsa co ntinúa Sl:
al Esperanto .
g ru pos en ,Vev-ls e1!-
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Perúo. - Nia kara kolego la grava es-

Perú. - Nuestro · querid o colega el

pe ranta gazeto «Antaiien Esperantisto j! »
daiirigas la publikadon de ke1ka j sciigoj
p ri Aritmet iko, per kiu rimedo gi konigas
tek nikajn vorto jn. Tio estas tre interesa
al eiu esperantista , kaj speciale al la espe ran tistoj matematikemo j.

importan te periqd ico «Antaiien Espera ntistoj » continúa la publicación de algunas
nociones de Aritmética, por cuyo medio
'hace conocer palabras técnicas. Esto es
de mucho int erés para todo esperantista,
y especialmente para los esperantistas
aficionados á matemáticas .

San Salvadoro. - Daurigas
de tiu ci nomo la senpaga
faras S-ro Ricardo G. Abril!
soro j, m embro j de la tiea
Societo~ .

en kapitalo
k ur so kiun
al la profe <Peda gog ía

San Salvador. - Continúa en la capi tal de este nombre el curso ~ratu íto que
da el Sr. Ricardo G . Abrill á los miembros profesores de aquella «Sociedad
Pedagógica» .

Svisujo. -Redakc ioj de niaj karaj kolegoj «Svisa Espero • kaj «Ju na Espe rant isto • verki s propaganda j n afüojn kiuj
enhavas francan resumon de Esperanta
gramatiko .
Tia! ke ili estas belega faritaj kaj tia!
ke la tuta profito de la vendo de tiuj ci
afisoj estos por la «Svisa Esperanto Societo», ni varmege rekomendas ilian ace ton al niaj leganto j.

Suiza. - Las redacci ones de nuestros
qu erid os colegas «Svisa Espern> y «Juna
Esperantistoj » han hecho unos carteles de
propaganda conteniendo un r esumen en
francés de la gramática de Esperanto.
Puesto que están perfectamente con feccionados y ya que el producto total
de la venta de estos carteles será para la
«Svisa Esperanto Societo , , recomenda mos con muchísimo int erés á nuestros
lectores la compra de ellos.
Coste : un ejemplar, 0,20 fr.; ro ejem plares, r,50 fr. en casa del Sr. Renard, 6,
Vieux-College, Gin ebra.

Kosto: unu ekzemplero 0,20 fr.; IO
ekz ., 1,50 fr. ce S-ro Renard, 6, VieuxCollege, Genéve .
·

Hispanujo.-Plena konformaj pri ideo
esprimita de S-ro Codorniu en n.0 4 (rr2)
de «Lingvo Intetnacia» pri tío ke Esperanto mem estas la plej utila lingvo por
lerni esperanton, ni kredas ke ni esperantistoj devas apogi la simpatian kaj
lertan standardiston je tiu ci penso kaj
labori por ke de nia kara majstro dok toro Zamenhof aii sub siaj disponoj on i
faru esperante lernolibron ltaj la esperantistaro havus tiun deta lan legaron .
En Valencia, ce la valencianista So cieto «Lo Rat Penab (r ) kaj antaií pli multo da gi aj anoj, S-ro Romano Ayza ,
stabestro de la 6" divíz io, faris belegan
paroladon pr i nia kara lingvo .
(1) «La Vesperto• oni nomas en la vaencian'a lingvo «Rat pcnat •.

España .-Completamente
conformes
con la idea expresada por el Sr. Codo rníu en el n. 0 4 ( I 12) de «Lingvo Inter nada, respecto á que el Esperanto es la
lengua más útil para aprender el esperan to, creemos que los esperantistas debemos
apoyar al simpático y entendido portaes tandarte de este pensamiento y trabajar
para q ue por nue stro querido maestro e l
Dr. Zame nhof, 6 bajo sus órdenes , se
haga un manu al en Esperanto y los esperantistas tendríamos · ese detallado có digo .
En Valencia, en la Sociedad valencianista «Lo Rat Pe nat» ( r ) y ante la
mayoría de sus socios, el Sr. D. Ramón
Ayza , j efe de E. M. de la 6.ª div isión,
hizo un hermoso discurso sob r e nuestra
querida lengua.
( 1) • El murciélago> se . llama en lengua
valenciana •Rat penat >.
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Li klarigis per sia konata lerteco, kie l
nece sa estas por la nui;i.a homaro, tutm ond a interkomp renilo; li demon tris,
poste, la malmulton da boneg ajoj ka j
mu lton da kontraiíajoj kiuj n por t us kunsi akceptado de lingvo internacia aií
mortinta, kaj fine Ji preze 'ntis al aiídantaro nian helpantan lingv on kiel solan solvon p or tiaj de ziroj pri inter ko mprenado.
Tiel rimarkinda laboro estis premiit a
per multaj aplaiído j.
Ni ankaií, de tiuj ci linioj, gratulas
publike S-ron Ayza kiu tiel decidege kaj
fru ktodone prila boras nian aferon.
Jus la reg istaro antauigis je ilia milita
situ acio al niaj kara j amikoj kaj ferv oraj
espera ntistoj sinjoro j leiítenanto j Inglada,
Llun a kaj Duj os. N iajn varmegajn salutojn kaj gratul ojn al la novaj hispanaj
kapitanoj.
Cardona . Lau lete ro de S-ro R. de
Subirá, la unuan de Marto okazis la unua
generala kunsido de la Cardon a Espe ranti sta Grupo en la loge j o de sinjoro
barono de Abella. La kunve no konsistis
el pli ol dudek personoj , int er kiuj oni
vidis reprezentantojn
de la malsama j
bona j anaro j de tiu vilago; past raro,
vila gestr aro, komercistoj kaj laboristo j.
Oni e lekt is la jenan direktantan komita ton: Honora prezida nto, D-r o Zamenhof ;
efektiva prezidanto , S-ro R. de Sub irá;
sekretario, S-ro J. B. Pela yo; Vocdonantoj, F.ino R. Mateu kaj S-ro J. Ballaró.
Oni decidís poste aligi al H . S. kaj ceest i
en la Bulonja Ko ngreso je la persono de
la prezidanto . Ni tutkore salutas la novan
Car donan Grupon .
Lín ea ( Cadiz); El R oyo (Soria ). Lau
sciigas al ni S-ro P. Guinart, Esperanto
eniris ank ai'i tiujn provincojn, kie gis nun
ni nenian kon is espera ntisto n. Malrapide.
sed nepre, ni ple nigos Hispanujon.
Dum la antaií lasta manato
H. S. p. p. E. la j enaj anoj:

eniri s en

Explicó con su recon ocida competencia, cuán necesario es pa ra la actu al
hum anidad un medio de mutua comprensión; demostró, después, los pocos beneficios y muchos inconvenientes que llevar ía consigo la aceptación de una lengu a
internac iona l ó muerta, y finalmente pre sentó al auditorio nuestra lengua auxiliar
como única sol ución á tales deseos de
general inteli ge ncia.
Tan not able tra bajo fue prem iado por
muchos apfausos.
.
Nosotros también desde estas líneas
felicitamos públicamente al Sr . Ayza, que
con tanta decisión y fruto trabaja en pro
de nuestra len gua
El gob iern o acaba de dar un ascens o
en su carrera militar á nuestros quer idos
y apasionad os esperant istas los ten ientes
Sres. Inglada, Ll una y Duyos. Nuestros
más entusias tas salud os y felicitaciones á
los nu evos capitanes españo les.
Cardona. Seg ún carta del Sr. R. de
Subirá, el r. 0 de Marzo tuvo lugar la r.ª
jun ta general de l Grupo Esperan tista de
Cardona en casa de l señor barón de
Abe lla. La reunión consi stía de más de
ve inte persona s, entre las cuales se vió la
repr esentació n de todos los buenos elemento s de aquella pob lación: el clero,
las autoridades, comerc iantes y ob rer os.
Se eligió la siguiente jun ta directiva:
Presidente honorario, Dr. Zamenhof; presidente efectivo, D. R. de Subirá; secretario, D. J. B. Pelay o; vocales, señori ta
R. Mateu y D. J. Ballaró. Decidióse des pués adhe rirs e á la H . S. y asistir al Congreso de Boulogne en la persona del
presidente. De todo corazón saludam os
al nuevo Grupo de Cardona .
Lín ea ( Cádiz ); El Royo (Soria ). Según nos manifiesta el P. Guinart, el Esperanto ha penetrado ya en estas provincias, donde hasta ahora no conocí amos ningún esperant ista . Despac io, pe r-0
con seguridad, llenarem os España .
Durante el próx imo pasado mes han
ingresado en H. S. p . p. E. los siguien tes
socios:

Sinjoroj: Rev. Jo sé J. Martínez Giménez, Bonete (Albacete ).-R icardo Fajarn és
Castells, Valencia.-Rev.
José Vendrell, Mariano Riu, Enrique Rosich, Este bar:
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Celofet, Car dona .-M ario Aufruns,
Rev. Eduardo i\Iateu, Baeza (Jaén ).Alegret, Valencia .-- Vicentc Martí
li bed a (Jaé n).- i\la1kizo de Villalba
El Royo (Soria ).

Barcelona. - Tiburc io Domingo, Zaragoza .Miguel Botella Pérez; Valencia. - Andrés Piñó
Soriano, Va lencia. - Rev . Juan García Martí n,
de los Llanos, Jvlurcia .- Florencio Arambilet,

~~m;i~~~~~~~~~.e.r~m~~~~u;g¡~~s:,¡~~~~~~~f&~~~ffi~

Diociamvidasnin
Ni ne vidas Dion ; sed Dio nin vidas.
Ni ne vidas la sunon kiam gi sin kasas post nubo, kaj tamen gi lumigas al ni.
Simile, Dio samtempe kasestas kaj apudestas.
Dio estas cíe: en la cielo kaj en la tero.
Li estas en la floro kiu ekfloras kaj en la frukto kiu matu rigas .
Li estas en la resonanta tondro kaj en la brilanta fulmo.
Li estas kun ni, cirkau ni, kaj flanke de ni.
Kiel ne <levas vid i nin tiu Dio, kiu donis al ni okulojn por vid i?
Kiel ne <levas au di nin tiu Dio, kiu donis al ni oreloja por audi?
Kiam ni agas malbone, Dio vidas nin; li vidas egale nin, kiam ni praktikas la
bonon .
Ne estas nokto kiu kasu nin antau liaj oku loj, nek senlumeco kiu povu kovri nin .
La malbonulo foriras; sed kien gi iros kie ne estos Dio?
La malb onulo tro silentas; sed Dio audadas gin .
Traduki s: MANUELBENAVENTE
16.722) .
@@@~@@~~@~@@~~~~~~~@~@@@~~@~@@@~~@@@@@@@~~

RAKONTO

~ @@@~@

CUENTO

Bayacetokaj Timur-Leiíko

Bayacetoy TimurLeuk

Post venid kaj malliberigi Bayacet on,
Timur-Leuko ven igis !in al si kaj ek vidante ke li nur havas unu okulon, forte
ridis. Bayaceto, indi gnata, diris !in kun
fiereco.

Después de derrotar y hacer pns10 nero á Bayaceto, Timur-Leuk, le hizo
comparecer á su presencia, y viendo que
era tuerto , Timur se puso á reir fuerte mente. Bayaceto, indignado, le dijo con
altanería:
- No rías de mi desgracia, Timur,
aprende que Dios es el dispens ador de
los reinos y de las coro nas r que otro
día podría sucederte lo que hoy me st:1cede á mí.
- Ya sé - respondió Timur-que
Dios
es el dispensador de las coron as. No río
de tu de sg racia, Dios me lo perdone,
pero he pensad o, al verte, que los reinos
y las coronas deben ser muy poca cosa
para Dios, cuando los da á personas tan
defectuosas como nosotros, pues tü eres
tuerto y yo cojo.

- Vi ne ridu j e mia malfelico, Timuro,
lernu ke Dio estas la disdonanto de reg noj kaj kronoj kaj ke iam. povos okazi
al vi, tion kio hodiau al mi okazas.
-Mi ja scias-respondis
Timuro - ke
la disdonanto de kronoj estas Dio . Mi ne
ridas pro via malfrlieo, Dio pardonu
min, sed vidinte vin mi pensis ke regnoj
kaj kron oj <levas est i tre malmulta afero
por Dio, kiam li ilin donas al personoj
tiel mankhavaj kiel ni, car vi estas unuokula kaj mi lama .
Tradukis:J. VIDALLLOPART.
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Memoru
Memoru, ki am la timema matenrugo
malf ermas antaü la suno sian mireblan
palac on; mernoru kiarn la pensema nokto
r evante flua s sub sia argenta vualo , vo k ata de la plezuro : kiam trem etas via
koro , kiam je la carma j vespe raj song oj
invitas l'ombro, aiískultu, en la arbara
denseco vocon murmuranta n: «memo ru ».
l\lcmoru kiam la sorto, for vi je eterne estos min disigita; kiam la cag ren o,
ekzilo, kaj j aro j estos mian male spe rit an koron velkinta j; memoru pri mia
mal gaja amo, kaj mia lasta adiaüo . Nenio
estas la foresto kaj la tempo , kiam oni
ama s; dum mia koro pu lsobatos, ciam gi
diros: «mcmoru» .
1\1emoru kiam sub la malvarma tero,
d is§irita koro mia je eterne dorm os;
mem oru kiam la floro tute sola sur mia
tombo ekfloros dolce , min ne plu vi vid os, sed mia senmorta animo a lvenos
apud vi kiel fidela fratino . Aüsk ultu en
la nokt o voco n gemantan : ~memoru ».
EL A.

DE l\lUSSET. -

Acordaos
Acuérdate, cuando la temer osa aurora abr e ante el sol su admirable palaci o:
acuérdate, cu and o la noche pensador a
soñando cor re bajo su velo platead o,
llamada por el place r; cuando se estre mece tu corazón, cuand o la sombra invita á los encant ado res sueños de la tarde ,
escucha en la espesura del bosque una
voz que murmura: «acuérdate:> .
Acuérdate cuando la suerte , lejos de
ti me habrá separado por un a eternida d;
cu ando el pesar, el destierro y los años
hayan ma1·chitado mi de sespe ranzad o coraz ón, acuérdate de mi triste amor y de
mi último adiós. Nada es la ausencia y el
tiempo cuando se ama; mientras mi cora zón lata , siem pre dirá : «acu érdate» .
Acuérdate, cuando bajo la fría tier ra
mi desgarrado
corazón duerma para
siempre; acuérdate, cuando la flor com pletamente sola sob re mi tumba florez ca
dulcem en te, ya no me verás, pe ro mi
alma inmortal irá á tu lado com o her mana fiel. Escucha por la noch e una voz
que gime : «acué rdate».

Esperan t;gita de Guersent.

Korespondada
falrn
de "LaSuno
Hispana,,
SIN .TO!tOJ :

G. R . Besancon (Francu j o) .- G. Ph . Noyers St. Martín (Fra ncujo ).- S. Habarovsk su r Amur (Ruzujo Azio) (po du).- El Hispanuj o: :f. L. , Bilbao .-A . L. V.,
Mur cia.- F.ino G. T., Murcia.- ll. F., Cád iz. - E : G., Zarag oza.-Jl f . H ., Valenc ia.E . 111., Baeza .-T. Ll, Barc elona. - N . Jlf . L., Barcelona.-111 . D ., Valencia. -F. A .
El Royo . Mi ricev is viajn abonpagojn dum 1905. Danko jn.
A. 11
1., Boulog ne-s ur-m er (Francu j o ).- Mi ricevis la jurna lojn kaj po stkarton
kiujn vi gentile sendis al mi. Dankon . Mi sekvos vian konsilon .
R . C., St. Quentin (Francujo ).- Mi volonte donas al la estonta ekspo zicio d e via
grupo la numeron de L. S. H . kiun mi sendis al vi kaj pr i kiu rilatas via estiminda
po ~tkarto .
C. 111., Bruxelles (Belg ique).-M i ricevis vian ge ntil an leteron . Mi ne povas
akcept i vian proponon, car ni decidís ne hav i korespondantojn kaj deziras la sen pere
interrilatojn kun niaj ab onant oj. Pardo nu kaj ordonu min pri alia afero.
111. H, Valenc io (Hispanujo ).-M i ricevis tri pesetojn j e dekdu numeroj de 1904 .
Dankon.

Kore salutasYin,

A. :f.L.
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VIZITANTOJ
kaj 6, 1904.- lnternacia Scienca Revuo. 27, boulevard Arago, Parizo,

N.º II
Franczejoj. Jarabono; 7 fr.
N. 11, Novernbro 1904.- La HolandaPioniro. Hilversum, Holando. Jarabono, 3 fr;
N.º 15 kaj 16, 1905. - Espero Katolika . A Sainte Rade gonde prés Tou rs (ln .ire et-Loire, Franczejo). Jarabono, 2,50 fr.
;:-.l'.º17 k aj 18, 1905. - The Esperantist. 67 , Kenington Gardens Square, W .,
Lo11d on. Jarabono, 4 fr.
N .0 3 kaj 4, 1905.- The British Esperantist. 14, Norfolk -street, Strand, Lon .:f;mo. Jarab ono, 2 fr.
N.º 7 kaj 8, 1905.- Antalíen Esperantistoj!! Lartiga, 106, Lima (Pern o) Jarabono, 3 fr.
N.º 2 kaj 3, III jaro, 1905.- Juna Esperant isto . 9, avenue des Vollandes, Genevo
Sv isz~¡o
) . Jarab ono, 2 fr.
N.º 114, 115 kaj u6, 1905.- Museo Exposición. Medina , 37, Alican te. Jarabon o,
5 pesetoj .
Jan.-Feb . 1905.- La MeksikaLumturo
. St a. Rosa, N ecoxtla, Veracriez (11Jeksifa.Ju). Jara bono, 3 fr.
N.0 1 kaj 2, 1905.- La Svisa Espero. 6, vieux College, Geneve (Svi sttjo). Jarabono, 2,50 fr.
N.0 3, l\1arto kaj n.r 4, Aprilo 1905 .- GermanaEsperantisto. Prinzentrass e, 95,
Be rlín S. ( Germamyo ). Jara bono 3 rnarkoj.
N .º 1129, la 12ª Februaro 1905,- Les Annalles politiques & litteraires. 4 rue
Scribe , Paris (Franeztjo). Jarabono, ro fr.
N.º 3 kaj 4 .- La Algera Stelo. 57, rue d'Isly, Alger (Algernjo) . Jarabono, 3 fr.
N .º 89.- Revista del Ateneo Obrero Manresano. Borne, 13, l\lanresa . Senpage al
:a protektantoj. Unu numero, o,ro pesetoj .
N .0 i 60 gis 77.- La Revue de ('Esperanto en Le Cicerone. 102, ru e de la Paix
Bo zelogne s1w-mer (Francu.fo). Jarabono, IO fr.
N. 0 i I0 .872, 10.873 .- La France du Nord. 37, rue Thiers, Bozelogne-s-m (far anw.fo). Jar abo no, 28 fr.
N.º 1 kaj 2.- Es pero de Kata lunjo. Pres ejo Larniot, Ceret (rranrnjo ). 0,0 5 num ero .
N. 6 f r 14) Lingvo lnternacia . 33, rue Lacepéde . Paris . Jarab ono, 5 fr. Kun lite ratura aldon o 7 fr. 50.
Tipografia

l\fode rna, á ca r go de Migue l Gimcno, Av ellanas, II - Valencia .

K elka.f g ermana¡ esperantistoj atent igas pri tio, ke en Gerrnanu jo po :5tkartoJ kun
sciigoj aü kore spondajoj sur la adre sa flanko ne est as permesata j; tiaj kartoj estas
rigardataj kiel literoj kaj la ricevanto <levas pag i duoblan mondiferenc on. Sur la
.<l.resa flanko oni nur povas skdbi adreson de la ricevanto kaj de la sendanto, ciujn
-liaj sciigoj devas esti nur sur la alia flanko .
Ni <levas aldoni k e same okazas en Hispanujo kaj en la cet eraj land oj de la
cUnui go Posta~ kaj al ni, ciujn esperantistoj, konvenas ke ne tiun forgesu la espe rant istoj k orespondanternaj .
ESPERANTA LIGILO. - óudumonata Revuo. - Th . Cart, );ejre dakto ro, 12, rue
Soufflot, Pari s.- Abookosto: jare 3 fr. Dua jaro (1905). N.º 2. Marto. - Enhavo:
~- Nia situado (Th. Cart ).-2 . Norda Printernpo (H. Harlsten ).- 3. Trioleto (Hof man).- 4. Lingvo Internacia. - 5. Sveda kroniko (Thilander ).- 6. Problernoj.-7.
Thksajoj: Felietono: Janko Muzikanto (Daürigo ).

JARLDBRO ESPERANTISTA
enhavanta la re gularon de Hisp anz
Societo por propagando E speranto, la protokolo jn de la kuns idoj ok azintaj du ra ·jaro 1904, la 110maron de ciuj hispanaj esperantistoj kaj iliajn nunajn adresojn - O.'.!:
pes etoj kun pos tkosto kaj 0,55 se oni dezirus gin ricevi pt - rek ome nditan. Faru :.:.
mendojn ee la Administrejo de LA SuN0 Hr sPANA aü al S-ro l\Iannel Benaven tc.
Sociedad, 14, Murcia (Hispanujo ). La membro j de H. S. p. p. E. ricevos gin senp agr
kontraü la sendo de ilia kotizajo por 1905.
HISPANA

Socie tlad Española para la propagación del Esperanto. - Presidente, D. Ricard
Codorniu, Ingeniero , Jefe de Montes . Paseo del Malecón, C, i\'.lurcia.-Secreiario : Re, crendo P. Ant onio Guinart, Escuelas Pías, Valencia. -C uota anual ; r pe$eta.-ln formes •
Secretario.

EL BIBLIOTECARIODEL GRUPOESPERANTISTADE MURCIA- Sociedad,14Se encarga de hacer la suscripción á cualquiera revista de Esperanto, de las qu e
publican en la actualidad y de proporciona r cualquiera de las ob ras de Espera nto.
Diccionario esperanto español de raíces, una peseta; Gramática, 0,75; cuadro de
palabra s correlativas, 0,05; enumeración y sign ificado de los afijos, 0,20 ; ejercicio d.::
traducción, 0,50. - Rvoo. P. ANTONIOGuINART- EscUELASPÍAS- VALENCIA.

L, _Es,.¡,erantzste
oficiala revuo ·de Ala_Societo franca por la propagando d::
Y
esperanto, 20 pagoJ (formato r5 x 20) da tek sto fran c:.esperanta kun ok pa goj de kovrilo, inteén acia kor espo ndado esperanta . senpa g~
3 fr . 50 por zenu jaro . 4 fr. kun enskribo en la societon . Turnu vin al Administ ration de <L'Esperantiste », Louvi ers ( Eur e) France.

LO N DONO Pensio per gesi njoroj . Hejmaj komfortajoj, bano (varma kaj rna.varma ) . .tlfoderaj prezoj. O ni paroladas kaj korespondadas
en esperanto, angla ~
franca lingvo. Sinjorino 0'Connor, Esperanto House, St-Steplt en's Sq . Bays water . I
MANUAL

Y EJERCICIOS

DE LA LENGUA

INTERNAC

IONAL -

ESPERAN.TO
l NGLADA
Y LóPEZ VILLAN
UEVA,Precio: 3 pesetas. - En las pri ncipales libre rías d_
España y América y en la Secretaría de H. S. p. p. E .-- E scuelas Pías- Valencia.

POR

Rondirantoj-Oni
deziras ke seriozaj esperantist oj partoprenu en la j enaj:
Hispana Stelo (Nur rondiras tra Hi spanujo )- Rondestro Sro . No rman l\lacle anAguil as (provinco de Murcio ).
Katolica Stelo (Rondiros tra Eü r opo kaj la Norda Afrikp ).- Rondestro. Sro. :'
Codorniu -Malecó n, !itero C. Murcia (Hispanujo ). Volu s~ribi al la rondestroj.

Ni translokis la Administracion de
nia gazeto kaj de nun oni adresu, ni
petas, la l<orespondajojn,abonojn l<aj
ciujn aferojn, al sinj oro AlígustoJimenez
Loira, Direktoro-Administranto de «La
SunoHispana,- Godella- Valencia (España).

Hemos trasladado la Administraci
de nuestro periódico y rogamos q~.
desde ahóra, se dir ij a la correspon d
cia, abonos y todos. los asuntos, al seÍl(.·
Augusto Jiménez Loira, Director-Ad a:. nistrador de «La Suno Hispana ~ - God
!la- Valencia (España).

M.AJO

J/\R.O

1905

A suNot-lISPANA

I l.

Al niaj leg·antoj
0kaze je la tricentjara datreveno de
la apero de «La Sprita junkro Don 1-ihoto de l\Iancujo>, nia patrujo estas donanta pruvon pri la alteslimo, kinn gi difinas
al siaj filoj eminentaj kaj ofermontron de
admirado kaj respekto al la nemortema
erko de la princo de cefgeniuloj.
estas hispana loko, sin detenanta
de la entuziasmo elvckita de tiel nobla
entreprcno: "ie oni s lenigas kaj festas la
bonfaman okazintajon: pruvo evidenta
pri gin granda signifo por nía nacía gloro
kaj literatura mirheleco.
l

LA vi-o HISPA~ A elkore altigas al la
patruja festado kaj oferdonas sian modestan kunhelpon. dedicante ci tiun numeran al la memoro de la glora verkisto,
kies genia vcrko apartcm1s al la tuta
mondo kaj tial prezentas karakteron de
nedi kntebla internacieco.
En tiujn
pagojn nur <Jni enmctis
fragmenlojnde Cervrmtes'aj verkoj, tra
dukitaj de hispanaj esperantistoj, al kiuj
ni el tuta koro dankas la interesan, kiun
ili elmontris helpante al ni en tiel malfacilegatasko.
Dio volu, ke tiu ci numero estu anauirantode·samspecaj laboroj, kaj ke ni
vidubaldau pubHkigitan Esperante la nemortemanpoemon, kiu estas ciulingve
tradukitakaj prezentus sendube novan
brilegan
elvidigon1 reornamita per )a be1igajoj,
kiujn prezenta la carmega, rica
kaj multesprima kreaJo de la doktoro

ci

rusa!

LA REDAKCJO.

A

1111e

tro lectore

Con motivo del tercer centenario de
la pub!icación de «El Ingenioso Hidalgo
Don Quijote de la lancha :>, nuestra
patria está d:=mdo una prueba de la alta
estimació n que profes
á sus hijos insignes y un homenaje de admirnción y respeto á la obra inmortal del príncipe de
los ingenios.
No hay lugar de España que se haya
ustraído al entusiasmo despertado por
tan noble empresa: en todas partes se
solemniza y festeja ~l fausto acontecimiento; prueba evidente de su gran ignificación para nuestra gloria nacional y
explendor literario.
LA Su o HISPANA se adhiere cordi olmente á la fiesta patria y ofrece su modesto concurso, dedicando este número
á la memoria del eminente escritor cuy a
obra genial pertenece al mundo entero y
presenta por tanto, carácter de internacionalidad innegable.
En estas páginas se incluyen solamente fragmentos de Obras tt t1 Lervrwtes,
traducidos por esperantistas españoles , á
quienes agradecemos de todo corazón el
interés que han demostrado al ayudarnos
en tan árdua tarea.
·Ojalá sea este número precursor de
otros trabajos de la misma índole, y
veamos pronto publicado en Esperanto
el poemc1:inmortal, que ha sido traducido
á todos los idiomas y que seguramente
ofrecería un nuevo deslumbrador a -pee to, revestido de las galas que ostenta la
bellísima, rica y variada creación del
doctor ruso!
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El la Antauparolo
de «Novelas
EJemplares))
Portreto de Cervantes(pentritade li mem)
Tiu kiun vi vidas tie ci, de agla vizago, l astankolora hararo, frunto glata kaj
ebena, kun gajaj okuloj kaj nazo kurba, kvankam bonforma, argenta barbo kiu antau
dudek jaroj estis ora· lipharoj longaj, buso malgranda, liaj dentoj nek multaj nek
Iongaj, car li havas nur ses, kiuj estas en malbona stato kaj en pli malbona ordo, ear
ili havas nenian kontakton reciprokan; la korpo ínter du ek tremoj, nek granda nek
malgranda; lia vizagkoloro hela, pli blanka ol bruna, la dorso iom kurbigita kaj la
piedoj n tre facilmovaj; tiu-ci, mi <liras, estas la vizago de 1 aiítoro de La Galatea,
de Don Kifwto de la llfanéo kaj de tiu kiu faris la Via,je ctel Parnaso imitante tiun
de César Caporal Perusino, kaj de aliaj verkoj kiuj trovigas ie nezorgataj, kaj eble
sen la nombro de ilia posedanto; li estis multajn jarojn soldato, kaj dum kvin kaj
duono malliberulo, kiam li lernis havi paciencon en kontraüeco; li perdis sian maldekstran manon per pafo de arkabuzo en la mara batalo de Lepanto kaj tiu vuudo,
kvankam gi sajnas malbela, estas por li bela, car li ricevis gin en la plej memorinda
kaj honora okazo kiun vidis pasintaj centjaroj aií esperas vidi la venontaj, militante
sub la venk.aj st:indardoj del' filo de tiu milita fulmo Karolo V. felice me:mor1nda.

Trad1tkis

EL

'(\T. 11!.

DonKihotode la Manco
---lilr.1---

SinjorinoOrianaal Oulcineode Toboso
Ho, se mi havus, bela Dulcinea,
Por gu' pli oportuna

kaj ripoza,

Miraflores lokitan en Toboso,

Ho, se mi tid caste min eltirus
El sinjor'

madi·'. kiel vi faris

Pri la modera junkro Don IG oto.

vian vilagon.

Mi, seo envi', ja estus enviata,

Ho, se mi estus korpo kaj animo

Kaj estL1sgaja la ma1goja tempo,

Kaj anstataü London'

De la viaj belvesto kaj deziro,

l aj alestus al ia mirbatalo
De I' fama kavalir', de vi ravita!

Kaj guus la plezurojn suficege.
Traduki-

V.

lNGLADA.

D1dicita nl mia !:ara. nmiko S-ra Ji11une:: Lo ira
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UNUA PARTO

EL

CAPITRO II

.

Trairante do nia tre fiera aventurulo, paroladis kun si men kaj diris:
\O'.Kiu
dubas pri tio, kion skribos la scienculo, kiu en la venonta tempo verkos la
veraq historian de miaj famaj heroajoj, kiam 1i rakontos tiun ci frumatenan eliron de
mi ctfektivigitan, cu vere, 1i ne diros la jenon?» ]us estis la flavruga Apolo disseminta
sur la suprajo de la larga kaj ampleksa tero la orajn fadenojn de sia bela bararo kaj
la malgrandaj kaj multekoloraj birdetoj per iliaj harpaj langoj jus salutis dolce kaj
plenharmonie la alvenon de la rozkolora Aüroro (kiu> forlasinte la molan liton de
gia j?,luzema edzo, sin montradis al la mortemuloj tra la pordoj kaj balkonoj de la
·manea' horizonto) kié;lm la fama kavaliro Don Kihoto de la Manco forlasis la senagemajn plumojn de sia lito kaj, rajdinte sur lia famega cevalo Rocinanto, ekiris tra la
antikva kaj de eiuj konata Montiel'a kampo. « Estas vere ke 1i tie trairadis. Tuj li
aldonis: «Felica sendube ago kaj feliea tiu jarcento, en kies daurado estos alirontaj
al la Jumo miaj heroajoj, tre indaj esti sur bronzo gravuritaj, skulptitaj sur marmoro
kaj sur tolo pentritaj por rememorigo en la esrnnteco! Ho! saga sorcisto, kiu ajn vi
estos, kaj kíun la sorto di:finos por esti la rakontisto de tiu-ci stranga historio) rememorigu, mi petas, mian bonan Rocinantoni kiu estas mia eiama kunulo dum eiuj
miaj travojiroj kaj lrnradoj» Poste li ekdiris, kiel se Ji estus vere enamigito: «ho!
mia princino Dulcinea, mastrino de tiu -ei maHibera koro! vi faris a1 mi grandan
ofendon disjetinte min kaj riproeinte persevera ordonot kiu malpermesas min starigi
antau via bela mosto. Memoru, mi petas vin, pri tiu-ci mallibera koro, kiu tiel multe
·suferas pro amo al vi.»
Al ti~1j ci li alkudradis alian serion da rnalspritajoj, einj similaj al tiuji kiujn li
tralegis en siaj libroj, penante imiti kiel eble iliajn dirmanierojn.
Pro cio tío ei li
vojiradis ticl malrapide k.aj la s•mo sin levis liel rapide kaj tiele bruligis, ke estus
sufice por fluidigi lian cerbon) se lí havis ian.
. ..

Esperrmtigts
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EL

CAPITR

JUAN

o

G. lVhRTIN-E.

IO.ÓI.:j..

IX

Kieftnigasla mirindegabatalo kiun havis la bell<resl<a
vaskokaj !a l<uragaManco.
i lasis en la antaüa capitro la kurag ·an vaskon kaj la faman . D. Ki.noton, kiam
ili levis la nudajn glavojn, pretajn doni du foriozajn tranefrapojn,
tiaj ke se ili
celus en trafon, ili ambau sendube sin dividus kaj trafendus de supre gis malsupre
kaj diskrevigus kiel granato, kaj en tiel duba momento, haltigis, kaj interrompigis
tiel agrabla historio) kaj gia autoro ne sciigas nin kie povos trovigi tio, Ido pri gi
mankis al ni.
Tío ei alportis al mi grandan cagrenon, tial ke la plezuro esti Ieginda iomete)
aliformigis je malplezuro, kiam mi pensis pri la malbona vojo kiu prezentigas por
eltrovi tiom multe, kiom lau mia opinio, mankis el tiel agrabla _rakonto.
s_ajnis al mi neeble kaj ekster eia bona kutjmo ke tiel bona kavaliro ne havis ian
sdenculon, prenanta sur sin la aferon skribi liajn neviditajn farajojni kiel havis ciuj
vagiraj kavaliroj, pri kiuj <liras la popoloj, ke ili sereas okazintajojn; car eiu el ili
havis unu au du scienculojn, kiel nnr por tio faritaj, kiuj ne nur skribis iliajn fara-
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dojn, sed ankaií detale pri~kribis iliajn plej malgrandaj pensojn kaj infanajojn, kaj
tiu tiel bona kavaliro ne devus esti tiel malfelica por ne havis tion, kion troe havis
Platir'o kaj aliaj similaj. Kaj tiel mi ne povis ekkredi, ke tiel carma historio restis
neplena kaj kripla, kaj mi kulpigis ]a ma]bonecon de la tempo n, cion ~iranta kaj
konsumanta, kiu gin havas aií kasitan aií detruitan.
Aliparte §aj nis al mi, ke, car ceJia librar o oni trovis libroj n tiel moderna j !del
Desen gm7os de celos kaj 1Vinfas y pastores de Henares, ankaü lia historio devis esti
moderna, kaj, kvankam gi ne estus skribita, estus almenaií en la memorado de la
popolo delia vilago, auen tiu de giaj cirkauaj.
Tia pensado lasis min konfuza kaj dezirema scii reale kaj vere la tutan vivadon,
kaj miraklojn de nia fama hispano,
on Kihoto de Mancujo lumo kaj sp gulo de la
manea kavaliraro kaj la unua kiu en nia epoko kaj en tiuj eimalfclicaj tempoj sargis
sm· sin la genon kaj la ekzercon de vagiraj armiloj kaj tiun malfari afendojn, helpi
idvinoj 1, defeudi virgulinojn, el tiuj kiuj trairadis kun siaj skw·goj kaj eevaloj
kunportante sur sinj §ultroj tutan sían virgecon de monto al montan, de valo al
valon; tiel ke, se ia ajn petolulo au malnoblulo el tiuj kiuj portas hakilon kaj papolan
cápon, aú ia supermezura giganto ne malvirgigus ilin, ia virgulino estis en la
pasintaj tempoj, kiu en la fino de la okdek jaroj, dum kiu j si ne dormis ub tegmento ~i iris e.n sian tambor. tiel netu§ita kiel sia patrino sin nask is.
1i <liras do, ke pro tiuj ei kaj a1iaj multaj respektoj, nia belkreska Don Kifioto
estas inda je sencesaj kaj memorindaj Iaüdoj; kaj ankau a) mi oni ne <levas rifozi
ilin, pro la klopodoj kaj akurateco, kiujn mi alportis por se rci la finan de tiu ci
agrabla historio. Kvaokam mi bone scias ke se 1a cjclo, la hazardo kaj la sukceso ne
helpos min_, la mondo restos mankobava k a j sen la amuzajo kaj p)ezuro, kiun dum
pres~ aú du horoj povos gui tiu, kiu atente legos. La eltrovo okazis, do, en la jena
mamero.
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. . Tuj kiam Don Kinoto bone trankviligis sian stomakon, li prenis manplenon da glanoj, kaj rigardante ilin atente komencis diri la jenajn rezonojn: Feli"'a
epoko kaj centjaroj felícaj, tiuj, kiujn nomis oraj la antikvuloj, kaJ ne car la oron 1
tiel multe satatan en la fera nuntempo, oni ricevis sen ia peno en tiu rava tempo.
sed nur car la tiamaj kunvivantoj ignoris la du vortojn «via» kaj <mía~. En tiu
sankta cpoko ciuj afcroj e tis komunaj: nl ciu estis necese por ricevi la ciutagan
nutrajon, nur peni la manon levi kaj gin depreni de la fortikaj glanarboj, kiuj propramove estis ilin invitaotaj per sia dolea kaj gustematura frukto. La klaraj fontoj
kaj fluantaj riveroj pcr belega snficego oferdonis al i1i bongustan kaj diafanan al·von.
En la eufendoj de ~tonego j kaj kavajoj de la arboj sin kolektis la diligentaj kaj
diskrernj abeluj donacante al ies mano, sen ia profitamo, la fruktodonan
eltiron e.l
sia do l"ega ellaboraJo. La kuragaj korkaj i::,lanarboj el si delasis sen alia artifiko ol
tiu de sia gentileco, siajn largajn kaj malmultepezajn krustajojn, per kíuj oni komencis tegmente kovri la domojn sur krudaj stangoj konstruitajn, kaj nur starigitajn
por sindefendo kontrau la vetera sangigemo. éio estis tiam paco, cio-amikeco,
cío,
-interkonsento:
ankorau la multepeza enfosilo de la kurba plugilo ne estis kuraginta malfermi nek viziti la pian internajon de nia unua patrino, kiu sen ia perforto,
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oferdonisel ciuj partoj de sia fruktoporta kaj vasta interno, kion povis satigi, nutri
kaj amuzi la gefilojn, kiuj tiam gin posedis. Ho! Nur tiam vagiris la simplanimaj kaj
belajkampoknabinoj de valo a] valo kaj de teraltajo al teraltajo, kun la haroj kunplekte ornamitaj au simple disfalintaj sur la sultroj, sen aliaj vestoj, ol tiuj, kiuj
necesajestas por honeste kovri, kion honesteco volas kaj ciam volis, ke oni kovru:
kaj ne estis §iaj ornamajoj, tiuj nun uzataj, kiujn plikarigas la Tira purpuro kaj la
tlel multmaniere elturmentita silko, sed nur faritaj el kel kaj lampacfolioj ( I) interplektitaj kun hederajoj, per kio la knabinoj aperis tiel beleksteraj kaj zorgornamitaj,
kielniaj nunaj korteganinoj per la strangaj kaj specialaj ornamelpensoj, kiujn al ili
montrissia senokupa scivolemo. Tiam oni beligis la animajn ampensojn simple kaj
senartifike en sama formo kaj maniero kiel ili estis ekkomprenitaj, ne sercante
pliornaman vortturnon por ilin plisatigi. Ne estis la trompado, malvereco en agoj
kaj malico intermiksitaj kun la vero kaj animsimpleco. La justeco staris ce sia
difinitaejo, kaj gin ne kuragis malkvietigi nek ofendi la partiemo kaj profitamo,
kiuj nun tiom multe gin difektas, konfuzas kaj persekutas. La arbitran legon ankoraü ne konis la intelekto de jugisto, car tiam nenio kaj neniu estis jugotaj. La
knabinoj kaj honesteco iradis, kiel mi jam diris, solaj kaj senakompanaj, sen timo
esti ofendataj de malpropra senhonteco kaj volupta deziro, kaj sia malvirtpereo
naskigisnur el sia volonto kaj propra volo. Kaj nun en nia abomena tempo nenia
knabino estas sen dangero, ec sirmata kaj fermata en alia nova l~birinto, kiel la
Kreta: car tie tra la enfendetoj aü kun la aero mem per la fervoro de la malbenita
delogpetado eniras en ilin la ampesto, kiu renversas ilian virtrifugejon. Kaj en la
celo atenti la montritan sendangerecon, poste, kiam estis pasinta multa tempo kaj
plikréskinta la malico, oni starigis la ordenon de vagaj kavaliroj por protekti fraülinojn,defendí vidvinojn kaj helpi al georfoj kaj mizeruloj. Al tiu ordeno mi apartenas,fratoj kaprogardistoj, kaj al vi mi dankas la regalon kaj bonakcepton, kiun al
mi kaj al mía armservisto vi faras: kaj kvankam laü natura lego ciuj vivantoj estas
devigitajfavori la vagajn kavalirojn, la scio, ke vi, ignorante tiun devigon bone min
akceptiskaj regalis, tiom pli pravigas, ke mi per mia plej bona volonto dankas vian
sindonecon.
Tutan tiun ci longan alparolon (kiun oni tre bone povus kasi kiel superflua ) diris
niakavaliro, car la donacitaj glanoj rememorigis lin pri la ora epoko; kaj al 1i venis
dezirego, fari tiun senutilan rezonadon antaü la kaprogardistoj, kiuj ec vorton ne
respondante, aüskultis lin mirigitaj kaj ravitaj.
. . . . . . . .

Esperantigis V.

•

INGLADA •

A

EL

CAPITRO XX

Nur povas esti certe, sinjoro mia, ke tiuj ci herboj nin certigas ke tie ci apude
kusaskredeble ia fonto aü rivereto kiu ilin malsekigas; tial estus tre konvene, k:e ni
iomant;aüeniru, car eble ni trovos ie ajn Iokon, kie ni povos trankviligi tiun ci teruran soifon, treege nin laciganta, kaj kiu, sen ia dubo, kauzas pli gravan turmenton ol
la malsato.
Sajnis al Don Kihoto oportuna la konsilo kaj prenante tuj buskondukilon de
Rocinantokaj Sanco k.apcirkaüilon de sia azeno, metinte antaue sur gin mangajojn

(I) Lampaco, hispan e, lampazo: kreskajo kies latina nomo estas gallium -apcirine.
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restintajn el noktomango ili ambaü komencis vojiri supren tra la herbara tre atente,
car la nokta senlumeco ne permesis al ili ekvidi ion ajn; sed apenau estis ili vojirintaj
proksimume ducent pa§ojn, kiam ili ekaudis grandan akvobruadon,
kvázau gi enasbismigas de ia alta kaj malglata stonegaro.
La bruado tre multe gajigis ilin, kaj haltinte por au.skulti el kia flanko gisonoris,
ili aiidis subite kaj tute neatendite
fortan ekhruegon, Ióu plene malaperigis al ili la
kontenton pri la akvo, pli efike al Sanco, kiu kompreneble,
estis nature timema kaj
malmultanim a; mi <liras do, ke ili aüdis, laü egalaj intertempoj,
fortajn frapegojn
kune kun ia krako de ferajoj kaj katenoj, kiuj akompanitaj de l' furioza bruegado de
la akvo estus tre certe kapablaj meti malkuragon en alian koron, krom tiu de
Don Kihoto.
Kiel oni jam diris, estis tre malluma nokto, kaj okaze ili sin trovis tiam inter
pintaltaj arhoj, Ides foliaro, blovita de dolca vento, faradis timigan bruetadon; tielo
la soleco, la loko, la mallumo, akvobruo kaj murmuro de l' folioj, cio kunigite,
treege terurigis, kaj tiom pli ke Hi ja komprenis ke la batoj estis necesantaj, la vento
ank:orau ciam blovanta kaj la mateno alvenonta 1 aldonigante al cio tio ci la nescio pri
la loko kic ili staris.
Sed Don Kinoto akompanata
de sia kuragega koro tuj saltis sur Rocinanton kaj
brakoprenante
la sildon metis pikegilon laübatale kaj ekdiris: «Sciu, Sanco amiko,
ke laü volo de cielo mi naskigis en tiu ci fera ago por revivigi en gi tiun de oro aií
sritan, kiel nomas gin ofte. Mi estas mem tiu) por kiu estas rezervitaj la dangeroj, la
oran dan heroajoj, la kuragegaj agoj: mi estas, mi gin ripetas, tiu, lóu nepre revivigos
gujn de Ronda Tabulo, tiujn dekdu el Francujo kaj la nau de lct Famo; kiu forgesitios la Platire'ojn,
Febo'jn kaj Belianis'ojn, kune kun la amaso de famaj vagirantaj
gavaliroj el la pasinta tempo, farante en tiu ci, kiun mi vivas tiajn granda1ojn,
ktrangajojn kaj heroajoj ke tiuj ci entrepenoj tute malklarigos la plej klarajn faritajn
<;leili. Vi bone komprenas,
tre :fidela servisto, ke la mallumego de tiu ci nokto, ,gia
stranga silentado, la muta kaj konfuza bruetado de tiuj ci arboj, la timiga bruego
de tiu akvo, pri kies trovo ni klopodas kaj kiu sajuas surstone dispccigi kaj defali de
la altaj lunaj montoj, kaj fine, tiu sencesa batado kiu vund8s kaj dornagigas al ni la
orelojn estas aferoj kiuj, kune au po unu ciufoje, suficas por enrneti malkuragon,
timon kaj ec teruron en brusto de Marte-o mem, des pli en tiu kiu ne estas kutimigita vidi ticlajn okazantajojn kaj aventurojn;
sekve cío tio ci kion mi jus pentras al
vi estas nur instigiloj kaj vekiloj po ·r mía forta kurago, t1al ke jam al mi sajnas ke
mia koro volas kvazaü sin krevigi en ·la brusto pro lia dezirego ekkomenci tiun ci
aventuran,
kiom ajn malfacila gi prczentigas; tiel do, premu iom la selon de Rocinanto , restu kun Dio kaj atendLl min tie ci nur dum tri ta~oj, kaj se mi ne estus
reveninta post tiu tempo vi reiru en nian vilagon, kaj por fari al mi bonagadon vi
iru poste al Toboso, kie vi diros al nekomparebla
sinjorino mia, Dulcineo, ke sía
malliberiga kavaliro mortis nnr por entrepreni afcroju kapablajn doni al li meritojn
por povi farigi eterne sia.
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Tiel parolante ili alvenis al la malsupro de alta monto, kiu preskaü kiel trancita
§tonego estis sola ínter multaj aliaj, kiuj cirkaüis gin; kvieta rivereto trakuris gian
deklivajon kaj tuta gia rondcco estis herbejo tiel verda kaj foliplena ke gi konten-
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tigisla okulojn kiuj rigardis gin; estis tie multaj arboj sovagaj k1.j kelkaj kreskajo
kaj floroj, kiuj igis la lokon tre agrabla.
Tiun ci lokon elektis la kavaliro de la ~\'Ialgaja Figuro por peutofari kaj vidinte
gin, Ji komencis diri laüte, kvazaú li estus senprudenta: Tiu
estas la loko, oh
cieloj.,kiun mi difinis kaj elektas por plori la malfelieon en kiu vi mcm melis min;
tiu ci estas la loko eu kiu la larrnoj de miaj okuloj pliigos la akvojn de tiu cimalgrandarivereto kaj miaj senintermankaj kaj profundaj ekgemoj movos senéese la
foliojnde tiuj cisovagaj arboj kiel atestajo kaj elmontro de la bedaiíro, kiun suferas

ci

miadis\irit¡i koro. ·Oh, vi, kiuj ajn vi estas, kamparaj dioj kiuj havas viao logejon
entiu éi senhoma loko aú kultu la picndojn de tiu éi malfeliéa amanto, kiun longa
forestadokaj imagaj jaluzoj alportis por bedaúri inter tiuj
mal~Jataj j kaj plendi
pri la maldoka kondico de tiu sendankcma kaj bela virino, limo kaj fino de la tuta
hornabeleco. ¡Oh, vi, Napeoj kaj Driadoj kiuj kutimas loga.di en la d nsejoj de la
montoj·ke la, rapidaj kaj voluptemaj satirusoj, de kiuj vi e tas amataj kvankam vane
nekonjuru neniam vian dolcan kvietecon, helpu min plendi mian_malfelicon, ati almc~
naune tedigu audi gin: ¡Oh, Dulcineo de Toboso, tago de mia nokto, gloro de mía
bedavro,nardo de miaj vojoj, stelo de mía felico, tiel la elo donu gin al vi bonan,
kielvi dcziros; ke vi kol.<lsideru fa lokon kaj la staton al kiu via forestado kon ukis
minkaj ke bonvole korespondu
al tiu, kiun oni suldas al mia fido. Oh, solaj arboj,
kiuj dt bodiau antaúen kun vivos kun mia solec0, elmontl u per la do lea movado de •
viajbrancoj kc ne estas malagrabla por vi mia ceestado. Oh, vi, armilservisto, mia,
ag bla kunvivanto en miaj felicaj kaj maJfclicaj sukccsoj, konservn bone en via
memorotion, ldon vidos al mi fari tic ci por ke vi rakontu gin al la tuta kauzo de
ciotio. K.ctjdil'inte tion li desaltis de Rocinanto kaj tuj senigis li 1 je la enbusajo kaj
laselo;kaj donante al li manplatbaton sur la postajujn diris al li: Libcreson donas al
citiu kiu restas sen gi, oh cevalo tiel bonega pro c1aj ellaborajoj kicl 1nalfclica pro
ciasorto· deiru lau cia volo ke ci kunportas
skribita sur la frunto ke ci c:stas pli
rapid~ ol la Hipogrifo de Astolfo kaj la nom1ta Frontino, kiu tiel !-ara kostis al
Bradamonto.
Vidinte tion Sanco, diris: Estu felica kiu senigis al ni je Ja laboro senseligi la
azenon,ca:- ne mankus manplatbatetojn por doni al gi kaj laüdodirojn; sed se gí
estnstie ci mí ne pcrmesus ke iu ajn scnseligu gin,
. .

ci

e·

kajvere, sinjoro k,1valiro de ]a l\lalgaja Figuro ke se mia forü·o kaj via frcnezeco
estasveraj, tiam e!"..tosbo11c rcsdi Rocinant ,n pot ke gi anstataüu la mankon de la
azeno
por mia foriro kaj reveno, car se mi piediros tiam
1 éar tio l;Sto "'par i tcrnp"n
miignoras kiam mi alestos kaj revenos, car resume, mi estas malbona piediranto .
.Ii diras, Sanco, respondis Dun Kinoto, kc tio estu kiel vi dcziras, ca.:ne sajnas
malboncal mi via propano, kaj mi <liras ke post tri tagoj vi ekfouros, car mi deziras
kedume vi vidos tion, kion pri si mi faros kaj diros, por ke vi diru gin al si. Kion
plimulte mi havas por vidi, diris Sanco, krom tio kion mi jam estas v1dinta? Vi estas
pravakaj lerta, diris Don Kib.oto: nun mankas al mi dis§1ri miaju vestoj11, disigi la
armilojnkaj doni al mi kapfrapadojn kontratt tiuj ei stonajoj, kune kun aliaj aferoj
simílaj,kiuj mirigos vin.

•
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Kie 011i aurigas fa amistajn gentilajojn, lciujn Don Kifioto faris en Sierra Morena (1)
Kaj transirante al rakontado de tio, kion faris Don Kifioto kiam li sin vidis sola,
diris la historio, ke tuj kiam li finis fari la ruloj kaj turnigojn subduone nuda kaj
suprduone vestita, kaj vidis, ke Sanco elforiras por ne atendí vidi pli da malsagajojn,
tiam 1i iris en supron de alta Stonego kaj tie denove pripensis eion -ldon aliajn fojojn
li estis pensinta, sen decido gin plenumi, nome kio estus pli bona kaj <leca, cu imiti
la strangajn frenezajojn faritajn de Roldana au tiajn melankoliajn de Amadiso; kaj
parolante al si mem diris: se Roldano estis tiel boua rajdisto kaj tiel brava, kicl ciuj
<liras, kia mirindajo, car fine li estis ensorcita, kaj nur oni povis mortigi lin enmetante al li dikan pinglon tra Ja pinto de la piedo, kaj li uzis é:iam ~uoj kuo sep feraj
alplandoj: tamen ne valoris al li ruzajoj kontraü Bernardo de Karpio, kiu venkis lin
kaj lin sufokis inler la brakoj en Roncesvalo; sed lasante aparte tion kio koncernas la
braveco, ni transiru al lia senprudentigo l?aj ja estas certe ke li perdis la prud(;tlton
sekvc de la signoj kiujn li trovis en la fonton kaj de la sciigoj kiujn donis al li la
pa§tisto.
. . .
. . .
. . .

. .

.

.

.

.

,

.

. .

..

ali parte mi vidas ke madiso de Gaulujo ne perdante la prudenton kaj
ne faranle frenczajojn atingis tiom da famo kiel enamigita, kiom estas ble, car tío
kion li faris, lau lía historio, estis nur pro la malestimo de lia sinjorino Oriano, kiu
estis ordoninta al li ke li ne aperL1antaü Si gis tio pla~os al li; ke li foriris al la stono
Tuialrica kune lrun ermito, kaj tie li ploratigis, gis la cielo helpis al li meze de Iia plej
granda malgojo kaj bezono: kaj se tío ci estas vera kiel gi e tas, por kio tio tau.gas ke
mi senvestigu min tute kaj donu malgojojn al tiuj ci arboj, ~iuj ne faris al mi ian
malbonon, kaj ~ial ankau malklarigi la klaran akvon de tiuj e1riveretoj, kiuj donas
gin al mi por tr1nki kiam mi soifos? Vivu la memoro de Amadiso kaj eslu li imitata
de Don rifioto de Mancujo ciel kiel li povos; kaj pri Ji oni diros kion pri la alia oui
diris, nome, ke se li ne finis grandajn aferoj n, Ii mortis pro ilia entrepreno, kaj se mi
ne estas malakceptita nek malestimita de mia Dulcineo, tamen sufieas al mi kiel mi
jam diris, ke si forestas. Ha! do, manojn al afero (2), venu al mia memoro agoj
de Amadi so kaj instruu min, per kio mi devas komenci por imiti vin: sed mi jaro
scias ke li plej ofte pregis kaj mi liel anl-au faros; kaj serv~ al li kvazaú rozariu,
grandaj beroj de korka glanarbo kiujn li deknombre alligis, kaj kio genis mulle al
li, estis tio ne trovi tie atian ermiton kiu povus prenu confeson al li, kaj kiu lin konsoligus, :·aj tiel li distrigis promenante sur herbejeto, skribante ka j engra urante sur
la seloj de la urboj, kaj sur la sablo multajn versojn, eiuj alkonformaj al lia malgojo,
kaj iaj por laudado de Dulcineo· sed tiujn kiujn oni povis trovi plenaj kaj Iegeblaj
post lia foriro de tie, estis la jenaj. .
. . .

.

Tradztkis gin:

(r)
(z)

ANDRÉS BRAVO DEL

Nomo de sudhispana montaro.
Hispana popoldiro por montri tujsekvan agon.

BARRio.-F.sp. 5.9r3.
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Pritraktantala kuriozanalparoladon,kiunDonKi6otofaris pri la armoj
kaj la letroj (1)
Daurigante Don Kiholo diris: car mi komencas pri la studento per la malrieeco
kaj giaj partoj, ni esploru cu la soldato estas pli rica, kaj ni vidos, ke nenio estas
malpli rica ol li en la malrieeco mern, car li estas alligata al malsu:fieego de sia soldo,
kiu alvenas inalfrue au neniam- au al tio, kion ili pri§telos per siaj manoj kun rimarkinda dangero je sia vivo baj konscienco, kaj ofte estas tiel granda lia seneco, ke
survestajo cie traborita servas al li, kiel festa vesto kaj eemizo, kaj meze de la vintro,
starante sur la kamparo je malbona vctcro, li nur sin §irmas per la elspirajo de sia
buso, kiu elvenanta el malplena loko, <levas malgrau cio esti malvarma, kaj pri tío
mi havas nenian dubon. Nu, atendu, ke li ankau atendu la noktigon por ripozi je
ciuj tiuj maloportunajoj sur la Iito lin atendanta, kiu spite lia nekulpo neniam maltaiígos pro mallargeco, car li povos sur la tero okupi kiommulta ajn amplekso kaj
turnigadi lauplace, ne timante ke la littukoj malvastigu! Kaj jen alvenu la tago kaj
horo, en kiu li ricevos la rangon de sia profesio, alvenu bataltago, kaj tie oni sur•
metas al li la rangcapon, faritan el carpio por kuraci lin je ia pafvundo, kiu eble
trapasis al li la tempiojn au difektis al 1i brakon au kruron: kaj se tio ne okazos, kaj la
kompata cielo protektos kaj konservos lin sanan kaj vivantan, tre kredeble 1i restos
t'.n la sama antaua malriceco, kaj estos necese, ke Ji atendu batalojn kaj batalojn kaj
e liri venkante el ili, por ke li iom plialtrangigu, sed tiuj ci mirakloj okazas malofte.
Sed, diru al mi, sinjoroj, se vi tion atentis: kiom malpli multenombraj estas tiuj
rekompencitaj en militado, ol tiuj, kiuj en gi pereis? Sendube vi respondos, ke en tio
komparo ne estas ebla, ke nekalkuleblaj estas la militmortintoj kaj la rekompencitajn oni povos kalkuli per nombro enhavanta ne pli ol tri ciferojn. cio kontraue pri
la retristoj car per la enspezoj al sia profesioj, tute ne kalkulante la ricevitajn donacojn) ili povas vivadi: tiel, la laborado de soldato estas pli klopodl kaj tamen pli
malgranda lia premio. Sed al tio oni povas aldoni, ke estas pli faci1e rekompensi du
mil letristojn ol tridek mil soldatojn, car tiujn oni premias difi.nante al ili o:ficon,
kiun nepre oni <levas doni al ilia profesio, kaj tiujn cioni nur povas rekompenci per
la bienoj de la mastro al kiu ili servas, kaj tia neebleco pli multe ankoraú montras,
ke mi estas prava.
Sed ni aparte lasu ci tion, car gi estas labirinto, el kiu oni eliras tre malfacile,
kaj ni ree transiru al sup~rrego de armoj super letroj: demando, kiu ankoraü estas
elpruvota, tiel pravaj estas la argumentoj, kiujn oni prez:entas ambauflanke; kaj inter
tiujn, pretendas la letroj, ke sen ili la armoj ne povas stari, car militado ankau havas
siajn legojn kaj de i1i dependas, kaj la legoj estas interne de tio, kio estas letroj
kaj letfistoj. Al tio, respondas la armoj, ke la legojn oni ne µovas sen ili starigi, car
perla armoj oni defendas respublkojn, konservas reglandojn, gardas urbojn, sendangerigas vojojn kal senigas marojn je §iprabistoj, kaj fine, sen ili, la republikoj, la
reglandoj, la monarkioj) la urboj kaj la maraj kaj teraj vojoj estus submetitaj al
rigoreco kaj konfuzo, kiun kunportas militado, tempon dum kiu gi dauras kaj havas
eblon uzi el siaj privilegioj kaj fortoj, kaj estas ja elpruvite, ke oni estimas kaj <levas
plie estimi tion, kio plej kostas.
. .
. . .

. . .
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Dio min helpu, kaj kun kiom da deziro vi <levas nt111 esti atendante, altranga
leganto auec popola, ci tiun antauparolon, kredante trovi en gi vengojn, disputojn
kaj riprocojn al autora de la dua Don I ifioto; mi <liras pri tiu kiu, laú oni diris embriigis en Tordesillas kaj naskigis en Tarragona. Sed verc ke mi ne donos al vi tian
plezuron ke car la ofendoj elvokas koleron en la plej humilaj anunoj, en la mía
tr vos escepton tiu regulo. Vi vo]us ke mi d1finu al li kiel azeno, malsprítulo, kaj
kuragulo; sed tiu ne pasas tra mía pcnso 1 punu lin Iia peko, kun sia pano li gin
mangu kaj tie li gin havu.
Tio, kio mi ne povis ne bedauri estas ke li al mi riproeas esti malj una kaj nur
unnbraka, kvazai't estus dependinta de mia mano haltigi la ten1po11 kiu tiun ne pasus
por mi aú se mia unubrakeco estus naskiginta en ia drinkejo kaj ne en b plcj alta
oka.zo, k:iun viclis la pasintaj jarcentoj, la e::,tantaj kaj esper,ts vidi la venontaj. Se
miaj vundoj ne brilegas antaií la okuloj de tiuj, kíuj ilin rigardas, eslas almenau
estiinataj pcr la estimo de tiuj, kiuj scias, loe ili estas gajnitaj; ke la solJato montrigas pli bone se li estas mortinta en batalo ol libera post forkuro kaj tio estas por
mi liamanier .,, . e se nun oni proponus kaj faciligus al mi neeblajon, mi pli preferus
esti min trov 1ganta en tia mireginda batalol~azo ol esti nun libera de n1iaj vundoj,
post nep.utopreno
en gi; kiujn soidatn montras en vizago k:aj brustoj, tiuj estas
stcloj gvidnntc1j la aliaj 11 al honora cielo kaj deziro de gusta lartdo, kaj oni <levas
averti, ke oni ne skribas per bla~kharoj sed µer inteli~ento, kiu ofte plibonigas kun
la jaroj.
:Mibedaúris anl-aú, ke li min nomas enviema, kvazaú al malsagulo li priskribas al
mi, kio estas envio, car reale kaj verc el dn kiuj ekzístas. n1i nur ko 1as, tiun san?tan, noblan k-tj b nintencan, kaj tio e .~tante tiel, kid gi esta , mi ne celas pcr ·ekuti
iun pastroo k.ij tiom pli, se li estas aldone ink izicia mü1istro kaj se li diris tion pri
kiu sajnas, ke li tion diris, li eraris tute, kc de tiu mi adoras spriton, admiras verkojn, kaj konstantan kaj virtan okupad n. Sed ja, mi dankas al tiu sinjoro autoro,
ke li diris ke miaj romanoj estas pli satiraj ol ekzemplaj, kaj tamen bonaj kaj ili ne
povus esli tiaj :,e i1i ne enhavus eion.
;ajnas al mi kc vi diras ke mi a~a.:. t rc mo ere kaj multe haltigis min
miaj
modestecaj limoJ. scia 1te ke oni ne dcva-, aldom al bedaúrulo l)e<laúro , kaj tiu,
kiun dcvas havi tiu sinjoro estas sendube grandai car Ji ne l·urng::ts apcri en senbara
kampo kaj sub bela ciel1 1 kaj li kovras sian nomon, anstataúas smn patrujon kvazaií
1i esti farinta ian pcrfidon kontraü regeco . Se vi okazc konatigos 1·un li, diru al li
ke mi ne estas ofendita, ke mi bonc scias tion kio estas demonaj tentoj, kaj ~e unu
el la plej grandaj estas 1nctí en inteligenton de ia viro, ke li povas verki lrnj prcsigi
libron. per kiu li gajnos tiom da famo kiom da mono, kaj tiom da mono kiom de
famo; kaj por l onfirmi ti on ci mi volas ke per vía bona sprito kaj belserco, rakontu
al li ti un
r akonton.
.
J.
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Letero de Sanco Pansa al Teresa Pansa, lia edzino.
Se bonajn skurgojn oni donis al mi, bone rajdantan mi iris: se bonan regadon mi
havas, bonajn skurgojn gi al mi kostas. Tion ci vi ne komprenos nun Teresa mia,
alían fojon, vi gin scios. Vi <levas scii, Teresa, ke mi decidís, ke vi veture iru, kio
estas plej oportuna, car cia alia irmaniero estas rampigo kvarpieda. Vi estas edzino
de gubernistro, vid u, do, se iu mordetos viajn maleolojn ( I ). Jen mi sendas al vi
verdan veston de casisto, kiun donis al. mi mia sinjorino, la dukino, gustarangu gin
ke gi taugu kie1 subjllpo kaj korsajo al nia filino. Don Kihoto, mía mastro, Jau mi
audis en tiu ci lando, estas saga frenezulo kaj sprita senprudentulo, kaj mi ne malsuperas lin. Ni estis en Montesinos subterejo kaj la saga Merlino prenis min por la
malensorco de Dulcineo de Toboso, kiun tie oni nomas Alfonso Lorenso. Per tri-mil
tri-cent sen kvü1 skurgoj, kiujn mi batos al mi, §i restos malensorcata tute same kiel
la patrino, kiu naskis §in. Pri tio nenion diru al iu, car metu vi demanon pri ia afero
kaj unuj diros, ke gi estas blanka, kaj aliaj, ke gi estas nigra. Post ne longe mi aliros
al guberniejo, kien mi iros kun dezirego ricigi, ear oni diris al mi, ke eiuj novaj regantoj k:omencas regadon kun tiu deziro mem: mi pripensos la aferon de via alesto al
mi, kaj mi avizos vin, cu vi tien venos aü ne. La azeno fartas bone, kaj sendas al vi
multajn memorajojn, kaj mi ne pensas forlasi gin kvankam oni proponu al mi esti
la granJa turko (2). La dukino, mía sinjorino, kisas al vi milfoje la manojn; vi respondu per resendo de du mil, car ne estas ajo kiu malpli genas nek kostas pli malkara, laü <liras mia mastro, ol la bona gentileco. Dio ne volis havigi al mi atian
valizon entenantan aliajn cent eskudo-jn (3) kiel tiu kiun mi trovis; sed vi ne bedaüru,
Teresa mia, car sana estas kiu min protektas, kaj cion mi eltiros el regno; tamen mi
havas grandan bedaúron car oni diras al mi ke se mi gin gustumos unu fojon, mi
m::ingosmiajn manojn post gi (4), kaj se tío estus, gi ne kostus al mitre malkare,
kvan~am la kripligitaj kaj nur unubrakaj ja havas sian felicon, satajon per la almozo,
kiun 1li petadas: tiel do, per -q.nu au alia vojo vi farigos rica kaj bonsorta. Dio gin
donu al vi. lau Li povas, kaj Li gardu min por vin serví. En tiu ci kastelo la zoan de
Julio de 1614.
Via edzo la gu vernisto
Sané opansa.

Esperantigis A. J. L.

(1) Murmuros de vi.
(2) Turkia Imperiestro.
(3)
(4)

Malnova hispana monero.
Mi tre satos gin.
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Pri la konsilojkiujndonis DonKifiotoal Sanco antaiíli iris regi insulon,
kaj aliaj aferoj bone pripensitaj.
Pro la felica kaj §e.rea sukceso de la aventuro pri la Doloritino estis tiel kontentigitaj la gedukoj ke ili decidis pasigi la mokajojn antauen rimarkinte ]a tangan
personon kiun iii havas por ke li ilin prenun kiel veraj; kaj tial doninte la rimedon
kaj ordonojn por ke iliaj servistoj kaj vasaloj gardu pri Sanco en la regado de la
promesita insulo, alian tagon, tio estas la sekvantan el la flugado de Klavilenjo, diris
la duko al Sanco, ke li ornamu kaj arangu sin por iri ekregi, car jam iliaj insulanoj
estis atendantaj lin kiel Majan akvon. Sanco humiligis, al li kaj diris: post kiam mi
malsupreniris el la cielo, kaj de gia alta supro rigardis la teron, kaj vidís gin tiel
malgranda, iom malgrandigis en mi la dezirego, kiun mi havis esti reganto; car, kia
grand eco esti regi mustardan graj non, au lda ·indeco au. imperio regi dekduonon da
homoj, tiel grandaj kiel aveloj, car al mi §ajnis, ke ne estas pli multe da íli en la
tuta tero. Se via mo§to bonvolus doni al mi tiometan parten da cielo, kvankam ne
estus pli ol duono da leguo mi gin premus pli volonte ol la plej grandan insulon el
la mondon.
Atentu, amiko Sanco respondis la duk.o, mi povas doni parton da cielo al neniu,
kvankam gi ne estos pligranda al ungo, car nur al Dio estas rezervataj tiuj donoj kaj
favorojn: tion kion mi povas doni al vi, mi dunas, nome plena insulo, ronda kaj bone
proporciata, kaj eksterordinare fruktodona kaj suficega, kie, se vi scias esti Jerta, vi
povos per la teraj ricecoj akiri la cielajn.
Nu, respondis Sanco, venu al mi tiu insulo, kaj mi klopodos esti tiel guverniestro, ke malgrau malbonuloj mi iros la cielon; kaj tio ci ne estas pro avideco, kiun
mi havu por eliri el mia ordinara loko nek por altramgigi, sed pro la deziro, kiun
J!lÍ ha.vas provi je kio guas esti reganto.

Se iam vi tion provos,

Sanco, diris la duko

vi mangos al vi la manojn post la regado ~ar estas dolcega afero, ordoni kaj esti
obeata. Certe kiam via mastro sukcesos esti imperiestro, kaj tio estos sendube, lau
la frado de liaj aferoj, oni ne tion forpi-enu al 1i kaj li doloru kaj malgoju el la
tuta animo pro la tempo dum kiu cesis tion fari.
Sinjoro rediris Sanco, mi imagas, ke estas bone regi ec nur brutareton: kun vi
enterigu min, Sanco, ke vi scias pri cio, respondis la duko kaj mi esperas, ke vi estos
tiel bona reganto kiel vía sago promesas, kaj tie restu tio ci; ka; atentu ke morgau
mem vi <levas aliri regí la insulon, kaj hodiau vespere oni arangos vin pri la deca
kompleto, kiun vi <levas vesti, kaj ciuj objektoj necesaj al vía eliro. Oni vestu min,
diris Sanco, iel ajn car iel ajn mi estos vestita, mi estos Sancho Panso. Tío estas vera
diris la duko, sed las vestoj <levas alkonformigi al la ofico au indecon, kiun ciu
plenumas, car ne estus bone, ke juristo sin vestu kiel soldato, nek soldato kiel pastro.
Vi Sanco, estos vestita parto kiel advokato kaj parto kiel kapitano, car en la insulo
kiun mi donas al vi, tiel oni bezonas la armilojn kiel la literojn, kaj la literojn kiel la
armilojn. Literojn, respondis Sanco, mi malmultajn havas car ankoraií mi ne scias la
A B C sed suficas al mi havi la Christus-on en memoro por esti bona reganto. Pri la
armiloj mi scias manuzi tiujn kiujn oni donos al mi gis ilin defalos el miaj manoj,
kun helpo de Dio. Per tiel bona memorado diris la duko, ne povos Sanco erari
pri nenio.
Tiam a)venis Don Kinoto, kaj eksciante pri tio kio okazas kaj la urgon je kiu
Sanco <levas tuj foriri por ekregi, forpermcsita de la duko, li prenis lin per mano
kaj kondukis lin en sia logejon kun intenco kunsili al li, kiel li <levas konduti en sia
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ofico. Post eniro~ do, en la cambron, li fermis la pordon, preskaií perforte sidigis
Sancon apud li, kaj per trankvila voco diris al li:
Senfinajn dankojn mi donas al la cielo, Saneo amiko pri tío ke antaií ol mi estas
trovinta ian bonan felicon, la neesperita bona sorto eliras ricevi kaj renkonti vin.
Mi kiu ce okazo de mía bona sorto estas antaiídoninta al vi la pagon de viajn servoj
mi vidas min ce la komenco de mia altrangigo kaj vi antautempe, kontrañ la lego de
rezona prielpenso, vidas vin premiata je viaj deziroj. Aliaj subacetas, genas, subpostulas, frumatenas, petegas, obstinas kaj ne atingas tion kion ili pretendas; kaj
jen alvenas alian kaj ne sciante kiel, sin renkontas kun la rango kaj ofico, kiun
multaj aliaj pretendis, kaj tie ci venas gustatempe la diron, ke estas bona kaj malbona okazsukceso en la pretendoj. Vi, kiu, Jau mía penso estas, sen ia dubo, krudulo, sen fruematenado nek sendormado kaj per l'espirajo kiu tusi vin de la iranta
kavalireco, sen tialo, vidas vin reganto de insulo, same kvazau gi estus bagatelo. cion
mi <liras, Sanco, por ke vi ne difi.nu al viaj indoj la ricevitan favoron, sed por ke vi
danku cielon, kiu dolee arangas la aferojn, kaj post tio vi dankos al la grandeco
kiun en si enhavas la oficon de la vaga kavalirado. Preta, do, la koro kredi tion,
kion mi al vi diris, estu, filo, atenta al tiu ei via Katon'o kiu volas konsili vin kaj esti
nordo kaj gvido, kiu vin alvojirigos kaj koodukos al senriska haveno, el tiu ci ventcga maro kien vi enigos car la ofi.coj kaj altaj 1 angoj ne estas alia afero ol profunda
golfo je konfuzoj.
Esperantigis Io.072.
Unue, ho filo, vi <levas timi Dion; car en Lin timi konsistas la sageco; kaj estante
sagulo, vi povas en nenio erari.
Due, vi <levas konsideri tion kio vi estas, celante vin mem koni, kio estas la plej
malfacila konado kiun oni povas imagi. El vin koni, elvenos ne ~veli kiel la rano, kiu
volis egali kun bovo; car se vi ci tion faras, la konsiderado esti gardinta porkojn en
vía lando, farigos malbelaj subportiloj de la rado de via frenezeco. Tiel estas la vero,
respondis Saneo, sed tio okazis kiam mi estis knabo; sed poste, iom vireto, tio kion
mi gardis estis anasoj, neniel porkoj; sed sajnas al mi ke eitio ne rilatas la okazon,
car cinj kiuj regas ne elvenas el kasto de regoj. Tiel estas la vero, respondis Don
Kifioto; tial, kiuj ne estas el nobelorigino, tiuj <levas akompani la gravecon de la
ofico kun kvieta maisevereco kiu, gvidate de la sageco, i1in liberigu de malica murmurado, de kiu nenia stato liberigas.
Fanfaronu, Sanco, la humilecon de via origino, kaj ne hontu dirante ke vi elvenas el terlaboristoj;

car vidante ke vi ne koleretas,

neniu ekkolerigetos

vin; kaj pli

vin estimu esti humila vir.tulo ol malhumila pekulo. Estas nekalkuleblaj tiuj kiuj,
naskiginte el humila origino, atingis la plej altan rangon papan kaj imperiestran, pri
kies vero tiom da ekzemploj mi povas prezenti al vi, ke ili vin lacigus.
Atentu, Sanco; se vi prenas por rimedo la virton, kaj vin estimas fari virtaJojn,
vi ne <levas envii tiujn kiuj havas ilin, principoj kaj nobeloj; car la sangon oni heredas, kaj la virton oni akiras, kaj la sola virto valoras tion kion ne valoras la sango.
Tiel estante citio, kiel gi estas, kiam vi estos en via insulo, se okaze alvenus por
vin vidi ia el viaj parencoj, ne lin malakceptu nek lin hontigu; kontraue, vi <levas lin
,akcepti, lin festi kaj lin regali, car per ci tío vl kontentigos la cielon, kiu satas ke
neniu hontu pro tio kion faris, kaj vi respondas al tio kion vi suldas al la tre ordigita naturo.
Se venigus vian edzinon ce vin (car ne estas bone ke tiuj kiuj plenumas longdaiírajn regadojn ne havu la sian propran), eduku ~in, instruu sin, kaj ~in senigu de
Sia natura malafableco; car cion kion saga registo kutimas akiri, kutimas perdí kaj
dissuti malgentila kaj malsaga edzino.
Se okaze vi vidvigus (kiel povas okazi), kaj per la ofico vi plibonigus je edzino,
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§j utilu al vi por fi~hcfko kaj fiskano, kaj por via «mi ne volas~;
car vere mi <liras al vi ke pri cío tio kion ricevis la edzino de jugisto, devas doni
konton la edzo en la universala Iogejo, kie pagos kun procento en la morto la
sumojn kiujn li ne notis dum sia vivado.
Neniam vin gvidu per la trudlego, kiu kutirnas havi multan enhavecon, ce la
nesciuloj kiun fanfaronas de sprituloj.
La larmoj de malriculo trovu en vin pli kompaton, sed ne pli justecon, ol la
enkctoj de rieulo.
Celu eltrovi la veron tra la promesoj kaj donacoj de riculo, kiel tra la gemploroj
kaj malspritajoj de malrieulo.
Kiam povos kaj devos okazi la justeco, ne apliku la tutan legan sev •·econ al
kulpnlo; car ne estas pli bona la forno de severema ol tiu de kompatema jugisto.
Se okaze vi pardonus, ke tíon ne faru pro la pezo de donaco, sed pro tiu de
kompato.
Kiarn al vi okazos jugi kelkan proceson de ia malamiko via, deturnu vian penson
de vía plcndo, kaj metu gin en la veron de la fakto.
Je vin blindigu la propra pasio en la malpropra domo; car la erarojn kiujn en
gi vi faros, ne estos ~orcl~teblaj multafoje; kaj se ili estus tiel, tia okazus kun perdo
de via kredito kaj ef- de vía havo .
e be1a virino alvenus postuli de vi justecon, deturnu la okulojn de s1aj larmoj
kaj la ore1ojn de siaj gemoj, kai pripensu malrapide la esencon de tío kio si postulas, se vi ne volas ke via prudcnto dronu en sían ploradan, kaj via boneco en siajn
ekgemojn.
r e tr:ik.tu malbone pcr paroloj tiun kiun vi elevas puni per faktoj; car suficas al
la malfelirulo la sento de la puno, sen la al 0110 de ma1bonaj rezonadoj,
KuJpulon kiun vi dcvos jugi, konsideru mizerulo, submetita al la kondicoj de
nia malcasta natura; kaj en cio tio kion vi povas, ne farante insulton al la konlrauulo,
elmontru vin t<ompatema kaj perdonema antaú li; car kvankam estas egalaj ciuj
diaj perfektecoj, pri brilas kaj sin elmontras al nia vidado tiu de la k mpato ol tiu
de la justeco.
. .

•

Tradukis:

MANUEL TIENAVENTE

(6722).

Se tiujn ciordojn kaj tiujn cirekulojn vi sekvos, Sanco, viaj tagoj estos multenombraj via fama senfina, viaj premiaj egigaj, via foliceco ne direbla, vi edzigos
viajn gefilojn kiel vi volos, nobcltitolojn
havos ili kaj viaJ genepoj, vi vivos pace
kaj place je la homoj, kaj en la Iastaj pa§oj de la vivo atingos vin Jiu de la morto
en dol~ega kaj matura malj uneco kaj malfer1110s viajn okulojn la molaj kaj dclikataj mánój de viaj prane¡ ctoj. Tiujn ci, kmjn gis tie
mi dtras al vi, estas la dokumcntoj kiujn ornamos vian animon; aüdu nun tiujn kiuj estas taugaj por ornamo de
la korpo.
Esp ro.072.
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Letero de DonKifiotode fa Mancoal Sanco Panza, estro de la insuloBaratario
l iam mi atendis aüdi novajojn de cía maldiligenteco kaj enuigeco, Sanco amiko,
mi atidjs ilin de cia prudeoteco, pro lcio mi dankis speciale la cielon, kiu per la
sterko scias ricigi la malrieulojn kaj el la naiveguloj fari sagulojn. Oni <liras al mi,
ke ci regas kiel se ci estus horno, kaj ke ci estas horno kiel besto, laü la humilo per

,·
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kiu ci zorgas cin; kaj mi volas ke ci sciu Sanco, ke multajn -fojojn decas kaj estas
necese pro la autoritateco de la o:fico, agi kontrau la humileco de l' koro, car la
bonornamo de la persono kiu estas
gravaj o:ficoj, <levas konformigi al tio kion ili
bezonas, kaj tute ne lau lía humileco. Vestu cin dece, car stipo ornamita ne sajnas
stipon; mi ne <liras ke ci ornamu cin per ormedalionoj nek galanterioj, nek ke
estante jugisto vestu cin kiel soldaton, sed ke ornan1u cin per la kostumo, kiu al
cia ofico decas, kondiee ke gi estu pura kaj bonordigita. Por Iogi la volonton de la
popolo kiun ci regas, inter aliaj ci <levas plenumi du faktojn; la unu esti bonkonduta
pri ciuj, kvankam tion ci alifoje mi jam diris al ci; kaj la alía peni por la multhavo
de la nutrajoj, ear estas nenio kiu pli tedu la koron de ciu malriculo ol la malsato
kaj nehavo.
Ne verku multajn legojn, kaj se ci faras tion, penu por ke ili estu bonaj, kaj
precipe ke oni obeu kaj plenumu ilin; ear la legoj kiujn oni ne plenumas, estas
kvazau ili ne estus; kontraue ili komprenigas kc la reganto kiu havís sagecon kaj
autoritaton por verkí ilin, ne havis kuragon por pleuumigi ilin, kaj la legoj kiuj timigas kaj kinjn oni ne obeas, estas kiel la trabo, rego de la ranoj, kiu en la komenco
timecrigis ilin kaj per la tempo ili malestimis gin, kaj supreniris sur gin. Ci estu
patri de la virtoj kaj duonpatro de la malvirtoj. Ne estu eiam severa nek ciam
malsevera, kaj elektu la mezan ínter tiuj ei du ekstremoj, ke en tio
estas la
punkto de la sageco. Vizitu la malliberejojn viandovendejojn kaj halojn; car la ceesto
de la reganto en tiaj ejoj estas multgra va, konsolas la malliberulojn kiuj atenda3
siajn haldauajn 1iberigojn, estas fantomo por la bueistoj kiuj tiumomentc egaligas
la pezilojn, k.aj estas timigilo por la halovirinoj pro la sama motivo. Ne ehnontru
cin (kvankam okaze ci estu tiel, kiom mi ne kredas) ambiciema, virinamema, nek
mangegema, ear sciante la popolo kaj ciaj cirkaüuloj cian definitan etnon, per gi ili
atak 05 cin, gis faligi cin en la profundon de l' pereo. Rigardu kaj reü ~ardu, legu kaj
relegu la konsilojn kaj dokun1entojn, kiujn mi donis al ci skribe, am :1ú ol ci foriris
el tie ci al cia regejo, kaj ci vidas, cu ci konservas ilin, kiel ci trovas en .gin helpon,
kiu elportas la oferetojn kaj malfacilajojn, kiujn ceciu momento havas la regantoj.
Skribu al ciaj sinjoroj kaj elmontru cin dankema al ili, car la maldanko estas filo de
la malhumilo, kaj unu el la plej gravaj pekoj kiujn oni konas, kaj la persono kiu
estas dankema al tiuj kiuj faris bonon al H, prezentas emon, ke li ankau tiel estos al
Dio k.iu tio1n da bonajoj faris kaj seninterrompe faras al Ii. Sia mosto la grafino foririgi~ scnditon k.un cia kostumo kaj alia donaco por cia edzino Tereso Panza: ciuminute ni atendas respondan.
11i estis iomete malsana pro vundeto ce mia nazo, secl gi estas nenio, carse
estas sorcistoj kiuj mall1bne kondutas pri mi, ankaú estas kiuj defendas min. Avizu
min cu la servistestro kíu estas kune kun cit partoprenis en la okazintajoj de Trifaldo
kiel ci suspekti::;, kaj pri eio kio okazos al ci, laü okaze avizos min, car la vojo estas
mallonga; des pli car mi intencas forlasi baldau tiun ci senokupan vivado11
kin mi
estas ear mi tute ne nasldgis por gi. Oni proponis aferon al mi, kaj mi kredas ke gi
meto's min malgracie por tiu ci sinjoroj; sed kvankam mi sategas gin, mi tute malsatas &ín, car fine, ce la fiuo mi <levas plenumi plibone mían profe~ion ol ilian deziron; konforme al tio kion oni kutime <liras: «Amicus Plato sed rnagis amica veritas».
1\1idiras al ci tiun ci latina3on, car mi kredas ke ci <levas esti lerninta gin post esti
reganto. Kaj mi rekomendas cin al Dio, kiu volu protekti cin de tío ke neniu kompatu cin.
Cía amiko
Don Ifihoto de la jj1aneo.

ce
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Esperantigis:

JuAN Ros SuDRIÁ.

80

LA SUNO

HISPANA

;;-.

EL

.

1

CAPITRO LII

.
Letero de Tereso Pansa al Sanco Pansa, sia edzo.

Vian leteron mi ricevis, Saneo de mia animo (r), kaj mi promesas kaj juras al vi
kie1 katolika kristanino, ke ne tre malmu1te mankis al mi por frenezigi pro gajeco.
Atentu, frato, kiam mi ekai:ídis, ke vi estas guvernisto mi pensis tuj fali, sveninta pro
gojego, car vi bone scías ke oni <liras, ke same _mortigas subita gajajo ldel granda
bedaüro. Sanjo, via fi.lino, urinigis, sen sia scio, pro kontentego. Mi havis antau mi
la veston kiun vi sendis al mi kaj cirkai:í la kolo, la koralojn kiuj sendis al mi mia
sinjorino la dukino, kaj la leterojn en la manoj, kaj ilia portinto tie ceestis. Kaj
malgrau eio mi kr~dis kaj mi pensís ke estas revajo tio, kion mi vidis kaj tu§is; car,
kiu povu pensi ke kaprogardiston povas farigi reganto de insuloj? Vi, scias, amiko,
ke diris mia patrino ke estas bezone multe viví por multe vidi: mi tion <liras, car mi
fintencas pli vidi, se mi pli vivos, . car 1ni intencas ne resti trankvila gis mi vidos vin
1armulo ai:í imposta enspezisto, oficoj enporteblaj
de la diablo por kiu malhoneste
gin uzas sed kiuj fine, fine ciam havas kaj mantenas monon. Mia sinjorino la dukino
diros al vi la deziron, kiun mi havas iri kortegon: pensu pri tío malrapide, kaj avizu
min, pri via bonvolo, car mi penos por houori vin tie veturirante.
La pastro, la barbiro, la abituriento kaj ec la pregejservist o, ne povas -kredi ke
vi estas guvernisto, kaj <liras ke cío estas trompo, au sorcaj aferoj, kiel estas eiuj de
Don Kifioto via mastro: kaj diras Sanson ke li iros serti vin kaj eltiri al vi la guvernion
el la kapo, kaj al Don Kihoto la frenezon el la lia: mi aüdante tion nur vidas kaj rigardas miau koralan cirkaukolon, kaj okupas min pri la vesto kiun profitante la vian,
mi devas fari al nía filino. Glanojn mi sendis al mia sinjorino Ja dukino. Vi sendu al
mi kelkajn trametojn da perloj se oni ilin uzas en tiu insulo. La tieaj sciigoj estas, ke
Berrueca' ino, edzigis sían filinon kun .fipentristo, kiu alvenis tiun ei vilagon pentri
kio ajn. La estraro ordonis al 1i pentri la insignojn de Lia Mosta Rego sur la pordoj
de la urbestrejo, li petis du dukato-jn (2) oni antaupagis ilin al H, li laboris ok tagojn,
post kiujn nenion li pentris, kaj <liras ke li ne sukcesas pentri tiom da malgrandajoj:
li redonis la monon, kaj malgraü cio tio, li edzinigis kvazaií bona metiisto: vero
estas tamen, ke jam li fodasis la pentrilon kaj prenis la fosilon kaj iras kampon lyiel
fortika terlaboristo.
La filo de Petro Lobo ricevis unuaj sanktreligiajn gradojn, en ll intenco farigi
pastro; tion sciis Mingilla la nevino de l\1ingo Silvato, kaj prezentis pledon pro tio ke
li promesis al §i edzigi kun si per sia honoro: malbonajn kalumnioj kvazaü diras ke
si estis gravediginta je li: sed li tion firme neas.
En tiu ti jaro ne estas olivoj, nek oni trovas guton da vinagro en tiu ci vilago
Tra tie trapasis rotan; la soldatoj samtempe enportis kun si tri tieajn knabinojn: mi
ne volas diri al vi ~iuj i1i estas, eble ili revenos, kaj ne mankos kiuj prenos ilin por
edzinoj kune kun 11ia konduto bona au malbona. Sanjo faras puntajojn §i gajnas
ciutage ok maravedis-ojn (3) netajn, kiujn si enkasigas en monujon por helpi al sia
vestaro; sed nun, kiam si estas guverniista filino, vi donos al si la dotajon sen necesc

(r) 1-Iispana karesa esprimo por montri estimon, tute same tiel oni <liras Esperante: mía kara, k. t. p.
(2) Malnova hispana monero.
(3). Malnova supozita hispana monero.

•

ÉSPERANTISTA

GAZETO

81

§ipro tio laboru. La placa fontano sekigis; fulmon falis sur fiokpendigon, kaj volu
Dioke tie mi ricevu ciujn batojn. Mi atendas respondon al tiu ci letero kaj la solvon
pri mia eniro kortegon; kaj je tio ciDio gardu vin pli jaroj ol al mi, aií la saman
nombran, car mi ne volus lasi vin sen mi en tiu ci mondo.
Via edzino
Teresa Pansa.

Tradukis Luis JmrÉNEZ-ALFARO.
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Fine ili eniris en foliplenan arbaron starantan ne malproksime de la vojo,
kie desaltinte de Rocinante' kaj de l'azeno, ili knsigis sur la verdan herbon, kaj
noktom.angis el la provizajoj de Saneo, kiu farante fortan kaj flekseblan vipilon el la
azengvídila ~nuro, apartigis sin gis dudek pasoj de sia mastro en fagaron. Don Kihoto,
kiu vidis lin kuragege kaj potence deirantan, diris al li:- Aiískultu, amiko, ne dispecigu vin; donu tempon al la vipbatoj por ke unuj atendu la aliajn; volu ne akceli
tiel vian agadon ke, en gia mezo manku al vi la elspirajon. Mi deziras diri , ke ne
vipu vin tiel forte, ke manku al vi la vivo antaü ol atingi la nombran deziratan; kaj
por ke vi ne perdu pli aü malpli, mi kalkulos per tiu ci mia rozario, la vipbatojn,
kiujn vi donos al vi.
-La gusta paganto ne bedauras garantiaJojn, respondis Sanco, rni pensas vrpi min
tiamaniere ke, ne mortigante min mi dolorigos, car tío <levas esti . la celo de la
miraklo.
Li senvestigis sin tuj de la talio supren, kaj forprenante la snuron ekbatis sin
kaj Don Ki wto komencis la kalkulon de la vipbatoj. Sanco estis kredeble batinta al
si ses aú okfoje, kiam sajnis al li enuiga la sanco, kaj tre malkara gia prezo, kaj
haltante iom, li diris al sía mastro, ke li trompigis, car ciu vipbato el tiuj, meritis
esti pagata per duono da realo, sed ne per kvarono.
~
-Daúrigu,
Sanco amiko, kaj ne senlrnragigu, diris Don Kihoto al li, ke mi duobligas la prezon.-Tiamaniere,
respondis Saneo, ke Dio helpu min, kaj pluvu vipbatoj!; sed la fripono ne batis sin plu sur sían dorson kaj batis sur la arbojn, kun tiaj
ekgemoj de tempo al tempo, ke--ee eiu el ili sajnis ke lia animo elsirigis al li. Malmoliganta tiu de Don Kifioto, tirijanta la finon de lia vivo kaj la malsukceson de sia
deziro, pro la malprudenteco de Saneo, diris al li:-J e via vivo, Sanco, ke tiu afero
restu en tiu ci punkto, car sajnas al mi tre malplaca tiu medikamento, kaj estos bone
doni tempon al la tempo, ke oni ne almilitis Zamora'on en unu boro. Pli ol mil batoj,
se mi ne kalkulis erare, vi donos al vi; ili estas nun suficaj, ke la azeno (parolante
maldelikate ), suferas la §argon, sed ne la super§argon.
-Ne, ne, sinjoro, respondis Saneo, oni ne diros pri mi, ke ricevinte la pagon, mi
ne plenumas mian devon; apartigu vin ree, kaj permesu al mi denove bati min
almenaií mil vipbatojn, car per du taskoj kiel tiuj ei, oni plenumos la suldon kaj
ankoraü malmankos io. Car vi estas tiel pretema, diris Don Kifioto, la cielo helpu
vin,ke mi malproksimigas. Sanco rebatis sin, kun tiom da kurago, ke li jam estis
sen§eliginta multajn arbojn; tia estis la rigoreco per kiu li vipbatadis sin; kaj ekkriegante uriufoje, kaj donante grandegan vipbaton sur fagon, li diris: Ci tie mortos
Sanson' kaj ciuj siaj kunestantoj.
Alkuris tuj Don Kifioto pro la kompatinda voeo, kaj pro la bato de la rigora
vipo, kaj kaptante la torditan azengvidilon, kiun Sanco uzis kvazau bovajvergo
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diris al li:-Ne permesu la sorto, Sanco amiko, ke por mia 'gus to, vi perdu la vivon
kiu tau.gas por zorgi pri v~a edzino kaj i'nfanoj; atendu Dulcinea' pli bonan okazon,
ke mi restos ce la limoj de la proksima espero, kaj atendos ke vi akiros novajn
fortojn, por ke tiu ci afero finigu kontentigante ciujn.-Car
via mosto tion deziras,
estu bone, respondis Sanco, . kaj surmetu al mi sur mían dorson, vian mantelon, car
mi svitas kaj ne volus n1alvarmumi, tial ke la novicaj vipbatantoj povas ricevi tiun
dangeron. Don Kifioto tion faris, kaj tute nudiganta, li sirrnis Sancon, kiu dormigis
gis la suno vekis lin, kaj poste arnbaü daurigis sían vojiron, gis ili alvenis en lokon
ma!proksiman je tri mej loj.

Esperantigis A. L.
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CAPITRO LXXIV

Pri la malsanádode Don l{ihotolía testamentolcajlia morto
car la homaj aferoj ne eterne daüras, kaj iras ciam klinigante de sía komenco
gis ili atingas sian lastan finon, precipe la homaj vivoj, kaj car Don Kihoto ne havis
priv!legion de l' cielo por haltigi la pasadon de la sia, alvenis gia fü10 kaj neniigo,
kiam li malp1i pensis pri tio: tial cu pro la melankolio kiu kauzis al li sin vidi venkitan ,_cupro'l ,a arango de la cielo, kiu gin tiel ordonis, enradikigis al li unu febro1
kiu devigi•s lin l~usadi sur la lito ses tagojn, dum kiuj 1i ofte es tis vizitata de l' pastro, de la abitur iento kaj de la barbiro, liaj amikoj, k aj ankaü ne apartigis de Ha kap'kuseno Sanco Panza, lia bona sildportisto. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . La kuracisto op1m1s ke melankolioj kaj malplezuroj finas lin. Petis
Don Kinoto, ke oni lasu lin solan, car li volas dormí iom.
Ili tion faris, kaj li dormís, laü vulgara diro «per unu ekpuso», pli ol ses horojn,
tio m ke la guvernistino kaj la nevino pensis ke li finigos dum sia dormado. Li vekigis post la dirita tempo, kaj tre lautvoee diris : «Estu benata la multepnva Dio, kiu
tion da bono faris al mi! Ja, liaj kompatoj ne havas limon nek malgrandigas nek
malpermesas ilin la pekoj de la homoj». La nevino atentis la dirojn de la onklo kaj
sajnís al si pli bonsencaj ol tiuj 1 kiuj li kutimis diri, almenaü dum tiu malsanado, kaj
demandis al li: «Kion via mosto diras, sinjorp? Cu io nova okazas? Kiaj kompatoj
estas tiaj, au kiaj la .pekoj de la homoj?»
. La kompatoj, respondis Don Kihoto, estas kiuj dum tiu e1momento uzis Dio
por mi, kiujn, lau mía diro, ne malhelpis miaj pekoj. Mi jam havas prudenton liberan, kaj klaran 1 sen la malhelaj ombroj de la nesciado, kiuj en gi metis mia maldolca
kaj sencesa legado de l' malamegindaj libroj de kavalirajoj . Mi jam konas iliajn
sensencajojn _kaj delogojn kaj nur tio genas min ke tiu sene rarigo alvenis tiel
malfrue, ke gi ne lasas al mi tempon por elfari ian kompenson, legante aliajn, kiuj
estas lumo por la animo . Mi sentas ke mi estas ce la morto: mi volus rnorti tiamaniere ke gi komprenigu , ke mia vivo ne estis tiel malbona por ke mi postlasu farnon
de ·.frenezulo: car kvankam mi tia estis, mi ne volus firmigi tiun veron per mia morto.
Alvoku, amikino, la pastron, la abiturienton
Sansonon Karaskon kaj majstron
, Nikolaon, la barbiro, car mi volas konfesi kaj testamenti. Sed tiun penon sparis al la
nevino la tu j a eniro de la tri.
·
· Apenaü Don Kifioto ilin vidis, tiam li diris: «Gratulu min, miaj bonaj sinjoroj, tial
ke mi jam ne estas Don Kiíioto de Mancu j o sed Alonso Kihano, kiun miaj moroj
alnomigis la bona. Mi j am estas malamiko de Amadiso de Galujo , kaj de ciu senfina
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fiarego de lia raso: jam estas por mi ma1amegindaj ciuj profanaj historioj de la aventuremaj kavaliroj; mi jam elkonas mian mabagecon kaj la riskon en kiu mi metis
min, tial k.e mi i1in legis: jam pro la Día kompato, mi abomenas ilin, severe korektita
sur mía kapo. Kiam tion ci la tri audis, i1i sendube pensis ke ia nova frenezo elp1:eni1
lin. Kaj Sansono diris: «Nun, sinjoro Don Kih.oto, kiam ni eksciís, ke fraulino Dulcinea jam estas senensorcigita, cu tíon <liras via mosto? Kaj nun, kiam ni estas jus
farigontaj pastistoj, por pasigi nfan vivon kantante kvazau princoj, deziras via mosto
ermitigi? Silentu, pro via vivo, pripensu kaj for1asu fabelojn».
«Tiujt1 gisnunajn, rediris Don Kih.oto, kiuj estis veraj por mia m::i.lprofito, aliigos
mia morto, . kun helpo de l' cielo, al mia profito. Mi, sinjoroj, sentas ke mi rnortas

rapidege: ni forbsu la sercojn kaj alportu al mi konfesprenanton por ke mi konfesu,
kaj notario, kiu skribu mían testamenton, car en tiaj okazoj ne <levas moki la homoj
pri sía animo: kaj tial, mi petas ke dum mi konfesos antaú la sinjoro parofiestro, vi
iru al aktisto. Ili inlerrigardadis
unu la alian, rnirigitaj dt la diroj de Don Kihoto,
kaj kvankam dubemaj, ili volis lin kredi kaj unu el kauzoj pro kiu iii pensis, ke li
estas mortonta, estis ke li tiel facile revenís de frenezo en prudenton, car al fa ·
rezonoj jam dititaj, li aldonis multajn aliajn, tiel bone elmetitajn kaj kristanajn kiel
pravajnJ k iuj tute forpreni el ili la dubon, kaj kredigis ke li ha vas sagon. La pastro
foririgis la eeestantojn, restis sola kun H, kaj konfesprenis !fo. .
. .
.' .
. . .
Fininte la konfesprenon eliris la pastro dirante: ~certe li mortos, kaj
certe estas prudenta Alfonso Kihano, la bonulo : ja ni povas enveni por ke li tes tamentu».
. .
.
. . . . .
. .
. Tiel li finis la testamenton,
svenis -kaj etendigis sur sia lito. éiuj
tumultis kaj alestis por la helpo, kaj dum la tri tagoj, kiujn li travivis, post kiam li
testamentis, ofte svenis. La domo estis maltrankvila, sed tamen, mangadis la nevino,
toastis la guvernistino
kaj gojis Sanco Panza: car heredo iom defrotas aú ,malvarrnigas en la heredonto la memoron pri la deca bedauro postlasita de la morta ·nto.
Fine, alvenis la morto de Don Kih.oto, post kiam li ricevis ciujn sakramentojn
kaj abomenis per multaj kaj fortaj rezonadoj la librojn de kavaleriajoj.
é:eestis lo
notario, kaj diris ke li neniam legis en kavaleria libro, k.e iu aventurema kavalira
estis mortinta sur sía lito tiel trankvile kaj kristane kiel Don Ki wto, kiu in-ter kompatoj kaj larmoj de la ceestantoj fordonis sian spiriton, mi volas did: li mortis.
.
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Esp eran ten tradukis, R. ConoRNIU.
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Tiun
H1sPANA,

ei numeron

Moderna,

á cargo de }tiguel Gim eno , Avellanas,

17an de LA SuNO

oni s~ndos, al la neabonantaj

personoj

kiuj

gin petos kunigante

frankoj,

se ni devos gin sendi al frem-

0,50

lando kaj o, 50 pesetoj se la sen do estos

al Hispanlando.

Este número

se remitirá

u-V

a lencia.

17 de LA. SuNo

IcsPANA

á las personas no abonadas

que lo pidan acompañando

0,50 francos,

si el envío ha de hacerse al extranjero,
0 1 50

y

pesetas si ha de hacerse á E:3paña _
•

HISPANA
JARLlBRO
ESPl RANTISTA
enhavanta la regularon de Hispana
Societo por propagando E~peranto, la protokolojn de la kunsidoj okazintaj dum la
jaro 1904, la nomaron de ciuj hispanaj esperantistoj kaj iliajn nunajn adresojn- 0 125
pesetoj kun postkosto kaj 0,5 5 se oni dezirus gin ricevi pt-rekomenditan.
Faru la
mendojn ce la Administrejo de LA SuNo HI$PANA au al S-ro Mannel Benavente,
Sociedad, r4, Murcia (Hispan ujo ). La membroj de H. S. p. p. E. ricevos gin senpage
kontrau la sendo de ilia kotizajo por 1905.

Sociedad Española ¡)ara la propagación del .Esperanto.-Presideute,
D. Ricardo
Codorniu, Ingeniero, Jefe de Montes. Paseo del Malecón, C, i\'lt;rcia.-Secreh1rio: Reverendo P. Antonio Guinart, Escuelas Pías, Valencia.-Cuota
anual: r pe;:;eta.-lnformes al
Secretario.

EL BIBLIOTECARIO
DELGRUPOESPERANTISTA
DE MURCIA-Sociedad,14Se encarga de hacer la suscripción á cualquiera revista de Esperanto, de las que se
publican en la actualidad y de proporcionar cualquiera de las obras de Esperanto.

Diccionarioesperanto español de raíces, una peseta; Gramática, 0,75; cuadro de
palabras correlativas 1 0,05; enumeración y significado de los afijos, 0,20; ejercicio de
traducción, olso. - Rvno. P. A TONIO GUINART- ESCUELASPÍAS-VALENCIA.

L,

..l!..,srherantzsteoficiala

revuo de,.la_Societo franca por la propagando de
1/
esperanto, 20 pagoJ (formato 15 X 20) da teksto francaesperanta kun ok pagoj de kovrilo, internada korespondado
esperanta. senpage,
3 fr. 50 por unu, jaro. 4 fr. kun enskribo en la societon. Turnu vin al AdNtinistra-

tion de cL'Esp erantiste », Louvi ers ( Eztre) France.

lON DONO Pensio per gesinjoroj. Rejmaj komfortajoj, bano (varma kaj malvarma ). ioderaj prezoj. Oni paroladas kaj korespondadas
en esperanto, angla kaj
franca lingvo. SinjorinoO'Connor,Esperanto .floztse, St-Stephen's Sq. Bayswater 10.
MANUAL

Y EJERCICIOS

------~

ES

DE LA LENGUA

p E~AN

INTERNAC'ONAL

--

TO '--------

POR lNGLADAY LóPEZ Vn.,LANUEVA,Precio: 3 pesetas.-En las principales librerías de
España y América y en la Secretaría de H . S. p. p. E.- -Es cuela~ Pías - Valencia.
deziras ke seriozaj esperantistoj partoprenu en la jcnaj:
llispana Stelo (Nur rondiras tra Hi pan ujo )- Rondestro Sro . Norman MacleanAguilas (provinco de l\1urcio ).
Katolica Stelo (Rondiros tra E u.ropo kaj la orda Afriko ).- Rondestro. Sro. R.
Codoroiu - falecón, litera C. Murcia c_Hispanujo). Volu skribi al la rondestroj.
Rondirantoj-Oni

Ni translokis la Administracionde
nia gazeto kaj ni petas, oni adresu la
korespondajojn,abonojn kaj ciujn aferojn, al sinjoro Aügusto Jimenez Loira,
Direktoro-Administrantode «La Suno
Hispana»-Godella- Valencia (España).

Hemos trasladado la Administración

de nuestro periódico y rogamos que
se dirija la correspondencia, abonos y

todos los asuntos, al señor AugustoJiménez Loira, Director-Administrador de
«La Suno Hispana» - Godella- Valencia
(España).

JUNIO

JJ\RO

I l.

l905

~ suNotlISPANA
Kongreso

Congreso

Bajo la µresidencia del Dr. Zame nhof.
Apert ura en Boul og ne-sur -mer el 5
de Agosto próxim o por la tarde.
El 6, 7, 8 y g, reunion es en !::iscuales
se discutirán y votarán importa nLes asuntos referent es al Esperanto.
El ro tendrá lugar un paseo por mar,
durante el cua l se visitarán puertos esperantistas ingles es y franceses.
Los días siguientes, visita de · g rupos
vecinos, conciertos, banquetes, ba iles, etcétera.
La Kongresa kunvenejo estos ce la
El luga r de sesiones del Congreso
rb a gr anda teatru en km estos plic eks - sed en el g ran teatro de la ciudad, en el
cua l habrá además una exposición espepozicio espcran ta.
ran ta .
La organiza Komitat o sciigas ke:
El Comité organizador hace saber
qu e:
Los esperantistas de ambos sexos
Geesperantistoj
kiuj deziras mendi
ambrojn nur per kelkaj tagoj skribu que deseen enca rga r habitaciones, sólo
iun ta go n ili alvenos - la dauron de la para algunos días, escriban - qué día irán
eesto - la prezon maksimuman ke ili - la duraci ón de la permanencia - el
pag us- la apartajn dezirojn pri vivado,
pr ec io máximo que pagarían - sus otros
deseos, respecto á modo de vivir, númenombroj de cambroj, k. t. p.
ro de habitaciones, etc.
El qu e haya d e ir que pued a cantar ó
C;iuironta kiu povas kan ti aii' dek lami,
declamar, haga el favor de dar detalles
onvolu sciigi al gi detalo jn pri tio .
respecto á ello .
Ciu grupo kiu bonvolas organizi en
Cada grupo que quiera organizar en
sia urb o la afisado de reklamoj en la plej su ciudad la publicación por carte les
7izitat aj lokoj skribu k iel eble plej bal- fijados en los lugares má s públicos , que
ai.í por ricevi ' la taugan tekston.
escriba lo más pronto posible y recibirá
el oport un o texto.
c iuj espera nti stoj kiuj sendis 3 franTodos los esperantistas que envíen 3
·oj n kiel simpla aligo, ricevos dum Junio
francos como simple adhesi ón, recibirán
·ajn kartojn. La aliaj, kiuj_pagis almenaü
durante Junio sus tarjetas . Los otros que
:. frank ojn, ricevos kune kun la karto,
paguen lo menos S francos, recibirán
et alajn programo j n kaj ilustritan gvid - juntamente con la tarjeta, programas deSub la presido de D-ro Zamenbof.
:i\lalfermo en Boulogne -sur-mer, la Sªº
e proksima Augusto posttagmeze .
La 6ªº, 7ª", S•n kaj 9ª" kunvenoj en
·uj oni diskutad os kaj vocdonos gravajn
fero jn pri Esperanto .
La JOª" okazos mara promenado dum
·u oni vizitos espera ntistajn haven ojn,
ng lajn kaj franc ajn.
La sekvantaj tagoj vizito de najbaraj
rupo j, ko ncertoj, festenoj, baloj, k. t. p.
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libron de Boulogne kaj de la Kongreso.
La Kongreso libro konsistas el -- historio de la Kongreso - detalaj programoj
- gvidlibro por la vizito de Boulogne planoj kaj ilustrajoj - frazlibro esperanta
franca por turistoj - komercaj esperantaj
rek lamoj.
Por la granda Ekspozicio organizita,
ciuj grupoj esperantistaj
estas petataj
sendi kiel eb le plej multajn dokumentojn
al S-ro Deligny, sek retario de la grupo
de Saint-Orner (France ) .
La pagontaj almenaií 5 frankojn , ricevos ankaií rabaton da 50 po roo sur la
francaj fervojoj .
Por c iuj sciigoj sin turni al S-ro l\lichaux, advokato - Boulogne-sur-mer Francujo.

Bibliografio

H!SPANA

tallados y una gu ía ilustrada de Boulo gn
y del Congreso.
El libro del Congreso consiste enhistoria del Congreso - pro grama s de liados - guía para visitar Boulogne -p nos é ilustraciones - fraseol ogía espe
to franc és para turistas - anuncios
merciales en Esperanto.
Para la gran Exposición que se or ganizará se pide á todos los grupos q
envíen el•mayor número posibl e de d
cumentos al Sr. Deligny, secre tario d
Grupo de Saint -Ome r (Francia ).
Los que paguen al menos 5 fran
recibirán también reb aja de 50 por r
en las líneas férreas francesas.
Para todas las no ticias diríjan e
Sr. Michaux, abo gado, Boulo gne-s urmer, Fr an cia.

Bibliografía

La telmiko de la termal a kztracadu ce
Aix- les-Ba ins . Verki s D- ro :lean Da rdel.
Eldonita de A. l\faloine, 25, ruede l'Ec ole
de Médecin e. París.
Tiu ci bro suro apartenas al la •Esperanta Medi cina Biblioteko » kaj prezentas
klaran kaj plenan priskribon en Espe r anto pri la kura cado kaj rezultatoj de la
Aix'aj termal akvoj. Bonegaj engravurajoj ornam as kaj plej bone komprenigas la
teksto n, kiu suficege enhavas, kiel oni
pova s ja antausupozi, teknikajn terminojn kaj kunhelpos al elfaro de la internacia anatomía Vortaro, kiun intencas
publiki gi la Medicina Grupo esperantista.
Por ciuspeca j informoj sin turnu al gia
generala sekret ario, D-ro Paul Rodet, 93,
boulevard Saint -Germa in, Paris.

La telmiko de la termala hztracad o
Ai x-l es-R ains. Ver/.:is D-ro Y ean Da rd.
Editado por A. Maloine , 25, ru e d
l'Ecole de Médecine. París.
Este folleto pertenece á la «Bibliot
Esperantista de l\lledicina~ y prese n·
una descrip ción clara y completa en & peranto del tratamiento y resultado
-las aguas termales de Aix -les -Bains. Grabados excelentes ad ornan y permiten
mejor comprensión del texto, que ab unda, corno puede muy bien suponerse,
tér minos técnicos y contribuirá á la co fección del Diccionario anatómico de ·
lengua internacional, que intenta pu b~car el Grupo esperantista de Medici
Para toda clase de informes dirigirs e
su secretario genera l, Dr. Paul Ro d
93, boulevard Saint-Germain, Parí s.

La komerca sekretario, dokitm entaro
komerca verki ta de Y ohano Ros Sudriti.
Librejo Hachette kaj K.º Parizo. Prezo:
o fr. 50.
Kiel montras gia titolo, tiu ci verko
enhavas kolekton da diversaj kom~rcaj
dokumentoj redaktitaj nur en Esperanto:

La komerca sekre tar io, do,kumenta
komerca vcrkita de :Johano Ros Sttdr :~
Librería Hachette y e.a,París. Pre ·
0'50 fr.
Como indica su título, esta obra cor?.tiene una colección de variados doc:1·mentos comerciales ·redactados · sola me:::-
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modeloj de leteroj por ciuspecaj sciigoj
kaj komisioj, bilancoj, giroj, fakturoj,
kvitancoj, k. t. p. La stilo estas klara kaj
bonega, kaj ni ne dubas, ke la «Komerca
Sekreta rio ,, estos multutila por ciuj persono} dezirantaj uzadi Esperanto en siaj
negocoj kun alilanduloj. La aiítoro promesas pliampleksigi sían verkon kaj aldoni komercan vortareton, kiam publikigos la dua eldono, car nune tion ci al li
malpermesis neate nditaj okupajoj . Ni de
ziras al Ji plej bonan su.kceson kaj vidi
baldaií efektivigita lian promeson.

te en Esperanto: modelo s de cartas para
toda clase de conocimientos y comisiones, balances, giros, facturas, rec ibos, etcétera. El estilo es excelente y claro y no
dudamos que el «Secretario comercial>
será de utilidad suma para todas las personas que d eseen usar el E speranto en
sus ne gocios con el extranjero . El autor
prom ete ampliar su obra y añadir un
vocabulario comercial cuando publique
la segunda edición, en atención á habér selo impedido actualmente ocupaciones
inesperadas. Le deseamos el mejor éxi to
y ver pronto cumpl ida su promesa.

Vortaro esperanta -hispana ka_j kis pana- esperanta de V. Inglada Ors kaj
A. Lopez Villanueva . Librejo J. Espasa,
Cortes, 579. Barcelona. Prezo: 6 pesetoj.
Jus publikigis la «Vortaroj » antaií
longe prome ~itaj kaj senpacience atendi taj de la hispanaj esperantistoj: ili estas
komplemento de «Le rn o!ibro kaj ekzer coj ~ de la samaj aiítoroj kaj metas en
manojn d e la hispa noj ciujn necesajn
elementojn por la plena kaj rapida ellernado de Esperanto . La «Vortaro esperanta -hispana » enhavas ciujn radikoju de
la lingvo int erna cia gis nun aprobitaj de
D-ro Zamenhof kaj la « Vortaro hispanaespera nta », estas sufice vastamplek 5a
( 20.000
vortoj cirkaiíe ). Ni kredas, ke
tiu ci verko akcelos la progres ojn, kiujn
nune Esperanto efektivigas en nia patrujo
kaj ke baldaií Hispanujo postsekvos la
elravegan ekzemplo de aliaj nacioj kie l
Francujo, Anglujo, k. c., kiuj estas plene
almilititaj por nia afero.

Vocabzdario esperaizto-espa1zol y espaiíol-es,1Jera1tto, por V. Inglada Ors y
A. López Villanueva . Librería J. Espasa
Cortes, 579. Barcelona. Precio: 6 pesetas .
Acaban dé publicarse los «Vocabularios » prom etidos ha e tiempo y que han
aguardado imp acient emente los espera ntistas españole s: form1n el complemento
del «Manual y ejercicios » de los mismos
autores y ponen en mano s de los espa110lestodos los elementos necesa rio<;para
el estudio rápido y completo d el Esperanto. El « Vocabulario esperanto-español » co nti ene todas las raíc es de la lengua int ernacional hasta ahora aprobadas
por el Dr. Zam enhof, y el « Vo cabulario
español -esperanto » es bastante exten so
( 20.000
pa labras poco más ú menos ).
Creemos qu e esta obra acelerará los progresos que realiza actualm ente el Espe.
ranto en nuestra patria y que en breve
España seguirá el ejemplo deslumbrador
de otras nacion es como Francia, Inglaterra, etc., qu e están plenamente conquistadas para nuestra causa.

La Kolorig isto-aerv etztranto de doktoro V. Godineau, tradukita de la Grupo
esperant ista de Monako . Librejo Hachette kaj K. 0 Parizo. Prezo : o fr. 30.
La i\'lonaka Grupo esperantista lcrte
tr aduki s esperanten bela pris krib on pr i
aerveturo farita en 1886 de O-ro Godineau kun du aliaj kunvojagantoj. La rako nto estas mallonga sed interesa kaj la
esperant istoj legos kun gra nda plezuro
«La Kolorigisto -aerveturanto >, kiu tre

La K olorigi sto a r ver turant odel doctor V. Godineau, traducido por el Grupo
esperantista de i\lonaco. Librería Hachette y C.ª París: 0'30 fr.
El Grupo es perantis ta d e Mónaco ha
traducido al Esperanto una hermosa descripción de una excu rsión aérea realizada
en 1886 por e l Dr. V. Godineau en unión
de otros dos viajeros. El relato es corto
pero muy interes ante, y los esperantistas
leerán con gran placer el «Kolorigist o
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baldau guos la satatec on de la publiko.

aerverturanto », que gozar á muy pr onto
del favor del público .

Engli sli Espera nt o K ey, propa g anda
brosur eto . Prezo : o fr. 04 po unu, o fr. 40
po d ek, kaj 3 fr . po cent ce S-ro 't; efe c,
304, Bri x ton Hill , L ondon S. W . Ni laudas la ideon kaj rek omendas la verkon.

E nglisli Es peran to K ey Folletito propagandist a. Pr ecio: 0 '04 fr. un o, 0' 40 di ez,
y 3 fr. el ciento en casa del Sr. Cefee,
304, Brixt o n Hill Lond on S. O . Alabam os
la idea y recomend amos la obra.

L a lang z,e inter nationale attx iliaire
el tiro el ra po rt o pri la generalaj kunsid oj
de la «Assotiation fran<;;aise pour l'avancem ent des scienc es (Kongreso de Grenobl e d e 1904ª ) okazintaj por la d isk utado de la nomita aforo . í' e la sekr etariej o de la espe rantist a Grupo Pariza (28,
rue Ser pent ). Pr ezo : 0'50 frankoj .
La tit olo de tiu bro sur eto klar e montr as la g ran dan inter eso n, _kiun g i d evas
pr ezenti al ciujn espe ranti stoj. k aj se oni
atentas, k e en la nomita diskutado par.topr enis la eminenta pro fesoro, S-ro Carlo Bourlet, po r fari tre brilan defendon
pri Espe ranto , ko ntra u la opini o de sinjoro L eon Bollack , partiano kaj autor o
de <-Blua Lin gvo» , oni facile komprenos,
kial ni sincere reko menda s al ciuj, kiuj
kona s la franc an lingvon, la akiron de
tiel belega verketo.

L a lang ue in terna tionale aux iliai rc,
extra cto de las sesion es ge nerale s celebra d as por 1~ «Asociation fran i,;aise pour
l'avanc ement des sciences» (Cong res o de
Gr en oble de 1904) para la dis cusión de
dich o asunto . D e vent a en la secr etaría
del G ru po espe rant ista de Pa rís (28, rue
Serpent e). Pr ecio: 0 1 50 fr.
El títul o de di cho follet o mu es tra claram e nte el g ran int erés que de be ofrece r
á todos los es peranti sta s, y si se ti ene en
cuenta q ue en la mencionada d iscusión
ha intervenido el emin ente profe so r señor Car lo Bourlet para hacer una brillan tísima d efe nsa de l Espe ranto , contra la
opini ón del Sr. L eón Bollach, partid ario
y autor d e la «L e ng ua Azul -., se co mpr enderá fácilm ente por q ué reco mendamos sinceramente á todos los qu e conocen la len g ua france sa la adqui sición
de tan preciosa obrita.

R app ort sur le p rogres de l' idée de la
R app ort sztr les progres de l' idee de
la langue in ternatio nale pr ezentita de lan<Tttein ternationale, pr ese ntad o por
S-ro L ouis Co nturnt en la 2ª Ko ngre so M. Louis Conturat en el 2.° Co ng reso
in te rn acia d e filosofio (Genevo, 4-8 Sep• internacional de filosofía (Ginebra, 4-8
Septiembr e 1904) . Extrac to de las ses iotembro 1904 ). Eltiraj o el la kunsidraporto de la Kon g reso .
nes del Con gres o.
El elogio que n os ha merecid o la
La laudon, kiun al ni meritis la anta ue m ontri ta ve rketo, oni jus te <levas obrita anterior , debe darse con justicia á
la «Memoria » del Sr. Conturat, cuya
alju gi al la «Rap orto » de S-ro Conturat,
ki es elokve nt eco suk cesis unuanime aligi elocuencia ha conse guido la adh es ión
unánime del Congre so á la «Deleg ación
la Kongreso n al «Del eg ado por alpreno
de helpa ling vo internacia ». La senlaci- para la ad opción de una lengua intern acional auxiliar ». Felicitam os al incansabl e
gan franca n p ropag and anton ni gratulas
kaj dezi ras al li plej b rilan suk ceson por propa gand 1Sta fran cés y le de seam os el
a penl abo rad o pri ~Delega cio », k iun Ji . éxit o más brillant e en los tr abaj os de la
faras kun ti el nobl a entuziasmo ki el cie- «Del eg aci ón"' qu e lleva á cabo con tan
k onita talent o.
nobl e entusiasmo como recon ocid o ta lento .

___ ...,__ _
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Sciigoj
illortis sinj orinoj patrino kaj edzino
de niaj karaj amik oj k:aj samideanoj pastro Guinart kaj leútenanto Ariza.
Al t iuj éi sinjoroj kaj al la ambaúaj
familioj, ni pr ezentas niajn plej sincerajn
kondolenc oj n.

Algerujo.- Per bona revueto «La Alg eria ~telo", ni plezure scias pri la suk ceso de esp erant a Ekspozicio en Algero .
• iajn g ratulaj ojn al la fervoregaj espe rantis toj de la Nord Afrika grupo.
Amerika Uningitaj Stato j. - Oni kreis
o-rupon en Boston .

Anglujo.-Novajn grupojn oni fondis
en Ca nonbery, R abata (Malta ) kaj Chipp enham
Nia kara kolego «The British Espe rantis t:. pligrandi gis de 12 g is 16 pagoj
kaj daúrigas sukces e gian propagandon .
Gratulaj ojn!
En la kolonoj de tiu gazeto, esperantisto 7.778 esprimas ke estos tre interese
scii la plej am atajn okupojn kaj int eresa ·ojn de liaj fratin oj en la eksterlando kaj
i invitas k e ili po ~tk arte sendu ian opinion pri «Kiaj tem oj plej pla cas al la
ut monda virinar o ?:>Sin turnu, 13, Arundel-Street, London o.
Gia Maja numero rilatas pri klopodoj
de g rupoj Folkestone , Glasgow, T,Varri ng to11, B ar row -in T itrnes, A cton kaj
Dover por progr esigi nian k-aran ling von.

Belgujo.- Ni ricevis kaj plezure enp resas la jenan leteron:
Estimata redaktoro: l\li kuragas uzi
la g astamon de via estimata gazeto por
sciigi la legantojn pri la sekvanta. En la
lastaj tagoj de Aprilo malfermigos en
L iego tutmonda internacia ekspozicio kiu
estos su:fiée rica kaj rimarkinda . Gi estos
fermita en Novembro . Cert e dum tiuj

Noticias
Han fallecid o las señoras madre v esposa d e nue stro s q ueridos amigo s y colegas, los Sr es. Padre Guinart y tenient e
Ariza.
A estos señores y á las familias de
amb os, d amos nuestro más sentido pésame .

Argelia.- Por la buena revistita «La
Algeria Ste lo» he mos tenido el g u:a:
to de
saber el éx ito de la E x posición esperantista en Arg el. Nu estras feliritaci ones á
los fervorosísimo ,;; esperantistas d e l grupo del Africa del Norte .
Estados Unidos de América.- Se ha
creado un grupo en Boston .

lnglaterra .- Se han fun dado nuevos
grupos en Canonbery , R abata (Malta ) y
Chippenk am.
Nuestro querido colega «T he British
Esperantist» ha aumentado sus pá g inas
de 12 á 16, y continúa con éxito su propaganda. Felicitaciones!
En sus colum nas, el esperantista 7.778
expresa que será muy int eresante saber
las preferidas ocupa ciones y cosas que
interesen á sus he rmanas del ex tranjero,
y las invita á que por tarjeta postal le
envíen alg una o pinión resp ecto á qué
temas son má s agrad ables á la mujer de
todo el mundo . Diríjan se, 13, Arundelstreet, Londres .
En su número de l\1ayo se refi ere á
trabajos de los grupos d e Folkestone,
Glasg ow, U, arrin g·ton, B arro w-in T1trnes,
Ac ton y D over para el progreso de nuestra querida len gua.

Bélgica.- Hemos recibido y ten emos
el gusto de insertar la sig uiente carta:
Estimado red actor: ·Me atrev o á usar
el hospedaje de su estimada revista para
hacer saber á los lectores !o siguiente:
En los últimos días de Abril se abrió en
Lieja una exposición univ ersal que será
suficientemente rica y not able . Se cerrará
en Noviembre. De seguro durante esos
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ses monatoj multaj samideanoj de ciuj
landoj vizitos nian urbon; kaj dezirante
esti utila al ili iamaniere, nía Grupo akceptos kun granda plezuro la alilandajn
samideanoj en siaj kunvenoj. Tiuj okazadas dufoje ciusemajne, lunde kaj vendrede, j e la 8ª horo vespere, en la kafejo
«Au Petil Trianon», boulevard de la Suveniére, apud la Rrga Teatro. Amika interkonigo estos agrabla kaj ut_ila. Bonveno al ciuj! Kun kore saluto, G, Slozetzky,
rue des Prébendiers, 48-Liege
(Belgique ).

seis mese s, muchos colegas de todos los
países visitarán nuestra ciudad, y deseando nuestro grupo serles útil de alguna
manera, los aceptará con mucho gusto
en sus r euniones. Estas tien en lugar dos
veces por semana, los lunes y los vierne s
á las seis de la tarde en el café «Au Peti t
Trianon », boulevard de la Suveniére,
cerca del Teatro Real. Un amistoso conocimiento mutuo será agradable y útil.
Bienvenida á todos! Con un cariñoso saludo, G. Slozetzky, rue des Prébendiers ,
48 -Lieja (B~lgica).

Bulgarujo.- Ni bedaüre sciis ke malaperis nía bonega kolego «Rondiranto»
kvankam provizore. Ni deziregas gian
baldaüan revenon al la batalado.

Bulgaria.- Hemos sabido con sentimiento que ha de saparecido nuestro magnífico colega «Rondiranto », aun cuand o
provisionalmente. Muchísimo desea mos
su pronto regreso á campaña .

Francujo. - Havre-a grupo decidís
kelkajn kunvenojn especiale dedicitajn
al deklamoj, kantoj kaj aliaj teatrajoj en
Esperanto.
La urbestraro de Sens subvencionis
per du-dek-kvin fraP.koj la tiean grupon .
Nian vermegan saluton .
Oni fond is grupojn en Valence, Versaill es, Roanne, Cette, R ennes, Beziers,
Brest kaj Arra s.
La bona jurnalo «La France du Nord »
kiu eliras en Boulogne- sur-mer sciigas
nin ke dum la lasta P, ska libertcmpo, la
bulonjaj esperantistoj organizis Yesperkunvenojn en Folkes tone , Calais kaj
Sa me1-. Oni faris paroladojn kaj ludí s muzikon, kaj interk omprenis bonege francaj
kaj anglaj. Gi citas ki el ceffarintoj de
tiuj ci festoj al S-inoj Bergier kaj Parsons, fraülinoj Bergi er kaj Michaux, kaj
S-roj Michaux kaj Guyot.

Francia.-EI grupo de Havre ha dispuesto algunas reuniones especialmente
dedicadas á declamaciones, cantos y otros
actos teatra les en Esperanto.
El municipio de Sens ha subvencionado á aquel grupo con 25 franco s.
Nuestro caluroso saludo.
Se han ' fundado grupos en Valence,
Versall es, R oanne, Cette, Rennes, B eziers, Brest y Arra s.
El buen periódico «La France du
Nord », que se publica en Boulogne-surmer, nos hace saber que durante las vacaciones de la última Pascua, lps esperantista bulogneses organizaron reunio nes vespertinas en Fulkestone, Calais y
Sarner. Se hicieron discursos y música y
se comprendieron entre sí perf ectament e
franceses é ingleses. Cita como principales actores de estas fiestas á las señora s
Bergier y Parsons, señoritas Bergier r
Michaux y Sres. Michaux y Gul!ot.
También expresa que el señor cor onel Mayran, jefe militar de allí, ha or ga nizado un curso esperanto que será dad o
por nuestro querido Sr. Michaud.
Según vemos en , La revue de ]'Esperanto », sección del importante peri ó-dico «Le Cicerone », el comit é organizador de nuestro Congreso de Agosto recibe de todas partes donativos en met álico, adhesiones y promesas de asisten cia.

Ankaií. esprimas ke tiea militestro
sinjoro kolonelo Mayran organizis espe rantan kurson farotan de nia kara sinjoro
Michaud .
Laü ni vidas en «La revue de ]'Esperanto » fako de la grava jurnalo «Le Cicerone », la organizanta lrnmitato de nía
augusta Kongreso, ricevadas de cie, monoferojn, aligojn kaj promesojn pri ceesto . El g i ni ankaü eltiras ke estas
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·aj baldaií aperos 5.000 ekzemple·e «Kongresa Libro » de kiuj la ko:o sendos ekzempleron al eiuj espe.- t aj societoj kaj al ciu aliganto kiu
pagi nta almenaií 5 frankojn. Nun,
ektas komercajn reklamojn enmeto
L a prezoj de cia reldamo estas 20
··oj po pago kaj IO fr. po duonoda
.F ormato - I7 x 12 centimetrojn . 172
po s jam sendis aligon. Kelkaj el ili sen¡¡ ol 20 delegatojn. Tiel oni povos
·gi ke la universala Kongreso havos
:i..n
da n sukceson. ciu vera esperantisto,
·e malfacilajoj devos nepre cees ti por
i la defi nitivan venkon.

Germanujo
. - Oni fondis grupojn en
- pptngeiz
reslaze.

Wurtemberg,

Pla nem kaj

Rusujo. - Per la esperanta gazet aro
scias la apero d e rusa kolego. Ni dezial gi la pl ej plenan sukceson .
Societo «Espero,, komencis la eldon de oficiala organo titolita «Ruslanda
pera ntist o», kiu disdonas senpage ce
.aj membroj. La Aprila n. 0 I konsistas
elega kaj interesa kvindek sespag a
1ero enh:_vanta gravegajn sciigojn pri
Es peranto . Gia direktoro estas la konala
ro S-ro A. l. Asnes kiun ni varmege
!utas kiel ankaií la satinda n kolegon
·es plej altan sukceson ni deziras. La
otizajo de la grupanoj de soci eto «Esero> estas du rubloj eiujare kaj la kosto
e unu num ero al la neanoj, tridek kopeoj . Adreso: S. Petersburgo, Bols, Podjaskaja, 24, Rusujo.

.

.

Svisujo.- Nia estimata kolego «Juna
Es perantisto » far is en sia februara numero plenan kaj kontentigan raporton pri
la progresoj kiujn faris Esperanto en la
mondo dum la lasta pasinta jaro.
Gia inda samlandano «Svisa Espero>
rilatas pri nunaj laboro j pro Esperanto
en Neuclzatel, Lucerno kaj Genevo.
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También de él extractamos que están
dispuestos y pronto aparecerán 5.000
ejemplares del «Libr o del Congreso >,
del cual el comité enviará ej emp lar á
todas las soc iedades esperantis tas y á
todo adherido que haya pagado al menos
5 francos. Ahora recoge anuncios para
insertar. Los precios de cada anuncio son
20 francos por página y ro francos por
media página . Tamaño = I7 X I2 centímetros. 172 grupos se han adheridos ya. Algunos de ellos envían más de veinte delegados. Así se podrá asegurar que el Congreso universal tendrá gran éxito. Todo
verdadero esperantista, á despecho de
dificultades, debe irremisi blemente asistir
á él para ayudar al triunfo definitivo .

Alemania.- Se han fundad o grupos
en Goppingen
Breslaie .

TtViertemb
erg, Plan em y

Rusia. - Sabemos por la prensa espe rantista la aparic ión • de un colega ruso.
Le deseamos el más completo éxito .
La Sociedad «Espero» ha empezado
la ed ición de un órgano oficial periód ico
con el título «Ruslanda E perantisto »-,
que se distribuye gratis entre sus miembros. El n. 0 r de Abril consiste en un
hermoso é interesante cuaderno de cincuenta y seis páginas conteniendo impor•
tantísimas noticias del Esperanto. Su
director es el conocido Dr. Sr. A. I. Asnes, al cual calurosamente felicitamos,
como también al agradable coleg a, á
quien deseamos el mayor éxito. La cotización de los miembros d e la sociedad
«Espero » es de dos rublos anualmente, y
el precio de un número, á los no socios,
30 copees . Dirección: San Petersburgo,
Bols, Podjaceskaja, 24, Rusia .
Suiza. - Nuestro estimado colega «]una Esperantisto» hizo en su número de
Febrero una completa y satisfactoria relación de los progresos que ba hecho el
Esperanto en el mundo durante el año
próximo pasado.
Su digno paisano « Svisa Espero :o
men ciona actual es trabaj os en pro del
Espe ranto en ""\'eiechatel, Liecerna y Ginebra,
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Hispanujo
.- Nia samideano la Staba
leiitenant o ko lonelo S-ro Romano Ayza
publiki g is br o§uron titolitan «Teorio de
la Aritm etikaj, k omplementoj kaj suprare stoj» kiu estas tre bonakceptita ce la
matemati kuloj pro gia originaleco kaj
klar eco en la prez entad o. Ni gratu las nian
amikon tiel amanto de armoj, kie l de
sciencoj , kaj d e nia kara lingvo.
Grupo e~peranti sta de Jln r cia ricevis
la roan d e Majo belan kaj interesan Jeteron elirint an el g rupo Praha kiu jam
vizitis Berlinon, Stockolmon, Pet ersbur go, Plovdiv'on (Bulgarujo ), Rom on kaj
Algeron, rice vante pacajn kaj amikajn
esprimojn, kun ciuspecaj kuriozaJ oj kaj
propag andante nian aferon, car dum la
esperan tistoj rigardadas gin ame, la aliaj
surpriz e admiras Espera nton kaj estas
allogataj al gi. La 15 an, la letero foriris
.al Parizo, kaj poste gi devas viziti Londonon, l\lontrealon, l\leksikon, Lima'on,
Santia gou de Cilio, Melburnon, Manilon ,
Bombay lHindujo ), Yokoamon kaj reveni
en Prah on. Ni varme deziras ke gi finu
sian rondiron, unuigante la korojn!
La llfu r cia grupo aligis al la festoj tie
efek tivig itaj po r rememori la trian cen tjaron d e la publikigo de la senmort a
verl~o de nia glora Cerv ante s, kaj niaj
.legantoj remem oros ke oni anoncis preruion por la plej bona traduko esperanta
de kia ajn capitro K1nota, de tiu mirinda
libro kiu dum tri centoj da jaroj ndi cris
la pop olamasojn kaj pripensigis {a kleru ·
lojn. Tri p remiojn estis aljugintaj al tri
bonaj tradu koj , unu de S-ro Cario Bourlet , la grav a scienculo, ler tega esperantisto kaj n elacebla propagandanto de nia
kar a lingvo en Francuj o , alia de nia
neniam su fice lauda ta kolaboradoro kapitan o -ro icent o foglada, kaj alia de la
ferv o ra an~lo S-ro Geo. C. La w. éiu
kompr eneb le tradukis de sia patra lingvo.
Oni j esiga s al ni ke la provo elmontris ke
nur Esperant o estas fidela spe g ulo por
pl ene konigi litera turan verk on, kiam ni
ne elscias la lingvon en kiu gi estas ver kita, kaj ke baldaü ni povos tion vidi,
kiam estos pr esitaj la tri tradukoj.

España .- Nuestro compañero el
nie nte c rouel de Estado l\Iayor D. R man Ayza, ha publicado un follet o ti lado «Teoría de los complementos y excedencias aritm é ticas >, que ha sido m _
bien recibido ent re los matemáticos, p •
su orig inalidad y claridad en la exp o ción Felicitamos á nuestro amigo,
am :tnte de las armas como de las cien ci
y d e nuestra quer ida lengua .
El grupo es 1erantista de llfier cia
cib ió el ro de Mayo una bella é interesante carta procedente d el grupo
Pra ga, la éual ya ha visitado Berlín,
kolmo, Petersburgo, Plovdin (Bulgariz
Roma y Alger, recibiendo expresi on
d e paz y amistad, con toda cla::;ede
riosidad es y propagando nuestro asu n
por que mientras los es perantistas lo co-templan con cariño, los otros con sorpresa adm iran el Esperanto y son at
do s á él. El día 13 la carta salió pa!
Parí s, y posteriormente deb e visitar Lo dres, J\1ontreal, Méjico, Lima, Sant iag
de Chile, Melburne, Manila, Bomba y (
dia), Yokohama y volver á Praga. A=dientemente deseamos que termine
recorrido uniendo los corazones.
El grupo de ilfzt rcia se adhirió á
fiestas celebradas allí para conmem o
el tercer centenario de la pu licación
la inmortal obra de nuestro glorioso Cervant es, y nuestros lectore record
que anunciamos un premio para la mej •
traducción esperanta de cualquier ca_
tulo del Quij ote, de ese admirab le lio:qu e durante tre scientos años hace reir
los pueb los y reflex ionar á las per so
ilustradas. Tres premio s fueron adju
cados á tr es buenas traduc ciones:
del ;:;r. Bourl et, sabio de imp orta n
habilísimo esp eranti sta é incans able r
pagador de nuestra qu erid a leng ua
Franc ia, otra de nuestro nunca su fic
temen te alabado c )lab rad ur el ca) D. Vicente Inglada, y otra del ferv or
ingl és Sr . Geo. C. Law. Todos, natu
mente, tradujeron de su lengua p
Se nos asegura que el ensayo demu
que sólo el Esperanto es fiel esp ej o •
dar á conocer por completo una
literaria, cuando no conocemos á i -
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La firmo Hachette eldonis belan bro. uron titolitan la «Komerca Sekretario »
verkitan de S-ro Johano Ros Sudriá,
membro de Hispana Societo p. p. Esperanto; gi estas aro de diversaj modeloj
por leteroj kaj dokumentoj komercaj,
tre bone ordigitaj, kaj tia! oni trovas
facile kaj rapide kion oni bezonas. La
stilo bela, -simpla kaj preciza, certe pla~os al la komerci1stoj, kiuj tiama11iere
trovos grand an facilecon por la uzado de
lingvo intern acia faciligante la kore spondadon kaj deflankigante la genojn de
malkomprenigo .

la lengua en la cual está compue sta, y
que pronto podremos verlo, cuando estén
impresa s las tres traduccion es.
La casa Hachette ha editad o un bonito folleto titulado el «Secretario comercial », compuesto por D. Juan Ros
Sudriá, miembro de la Sociedad española
para la propagación del Esperanto, la
cual es una colección de diversos modelos para carta s y documento s comerciales muy bien ordenados, y por eso se
encuentra con facilidad y rapidez lo que
se necesita. El esti lo bello, sencillo y
apropiado, seguramente agradará á los
comerciantes, los cuales por este medio
encontrarán g ran facilidad para el uso de
la lengua internaci onal facilitand o la correspondencia y apartando las molestias
de falta de comprensión.

Trigonornctrla
klarigo
.Vztr mue el la angztloj de rekt ilinea trian g ulo povas esti rekta au malakra . (.I )
Estu a la plej longa flanklinio de la
proponita triangulo; dismetante konvene
elementojn de la subradiksignaj kvan J en la konitaj formuloj
tg _I A
2

.m bau produkt oj havas la saman faktop- c
p b
::on r kaj tia! ke -- > r, la frakp
p-a
p- a
cio -- b estas < r.

p-

Angulo akra = angulo <90 º .
Angulo malakra = angulo >90°.

1)

✓

Aclaración
trigonométrica
Solam ent e uno de los áng itlos de un
triángulo rectilíneo p 1tt1
de ser recto ú
obtuso.
Sea a el lado mayor del triángulo
propuesto desc omp oniendo conveuiente mente las cantidades subradic ales en las
conocidas fórmulas

" /( p-b ) p-c )
V P (p- a)

tg .2_ B- '\ /( p-a )( p- -c )
2
V p (p- b)
ricevos respektive
p- c p
__- b kaJ. p-c
-·, p_- a
p
p- a
p
p-b

(3
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tg -

I

2

I

A

tcr
- B
::, 2

\

¡c p- b) (p~ c)
p (p- a)

'\ /( p- a) (p- c)

V p (p- b)
tendremos respectivamente
p- c p-b
p- c p- a
· -y•p
p- a
p
p- b
ambo s productos tienen el mismo factor
p- c
p-b
-< 1 y como - - -> 1, la fracción
p
p-a
p- a
-- bes < r.
p-
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p- c p - a
-• -estas do
p
p- b

ciam < r kaj tia! -

I

B<45º aü B< goº

2

La alia produkto
.
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esti _.,.r kaj sekve -

I

2

p-c
p- b
- - • -povas
p
p- a
A

El producto
.

I

2

B< 45º ó

B < 90º.

p- b

p- c

El otro producto --

-

.,,.,

p- a
p-b
es, pues

siempre < r y por lo tanto -

= 45º aü A ~ goº

<

p- c
p

ser

I

• -pued e
p
p- a
· ·
,,,.45ºo '
y d e consiguiente
-1 A ~
2

---

A ~ 90º.

(De la «Trigonometrio,. de ROMANO
(De la «Trigonometría » de D. Ro rÁN
AYzA,Stabestro de la 6.ª divizio. )
1 AYZA,Jeje de E.M . de la 6.ª división. ¡

La poeto kaj la shaho

El poeta y el shah

La sekvanta anekdoto estas rakontita
de iu el la sekvantaro de la shabo . Gi
datas de !'avo de Muzafer -ed-Din.
1am, al la rego placis fari versojn,
kiujn Ji donis por legi al la kortega poeto,
ordonante al tiu ci, ke li sincere konigu
ilian literaturau valoron. l\falmulte korte gulema pro karaktero, tiu ci kuragis fari
kelkaju kritikaj jn kiuj malplacis al la
rego de I' regoj .
- On i konduku tiun ci azenon en la
stalon - ekkriis la Persa monarko - kaj
oni lin alligu flanke de lia longorela
frato!
La orduno estis tuj plenumita. La
mizera poeto estis devigata vivi dum
diversaj semajnoj flanke de majstro Aliborono.
La shaho, ju ginte, ke la leciono estas
sufica, reliberigis la rnalliberulon. Li venigis !in denove antaü sin, kaj prezentis
al li novan poezion, kiun Ji mem legis. La
poeto aüskultis la pecon sensanceligante,
kaj poste, ne elparolante unu parolon, Ji
rapide ekkuris .
- Kien vi iras? - demandis la sbaho.
- Rega Mosto, mi reiras en la stalon!
La Rego bonk ore i'idis: la respondo
estis senarmiginta lin!
Traduki s: L. COGEN.

La siguiente anécdota ha sido contada por uno del séquito del shah. Data
del abuelo de Muzafer -ed-Din .
Una vez al rey se la antojó hacer unoversos que dió á leer al poeta de la cort e.
ordenándole que sinceramente diera ·
conocer su valor literario. Este, de carácter poco cortesano, se atrevió á hac er
algunas críticas que desagradaron al rey
de los reyes.
- Que se lleven á este asno al establ o
- exclamó el monarca persa- y que lo
amarren al lado de su orejudo herman o'.
La orden fué cumplida desde lue g
El pobre poeta fué obligado á vivir varias semanas al lado del maestro Alibo ro.
El sbah, juzgando que la lección e
suficiente, hizo poner en libertad al pn sionero. Lo hizo venir de nuevo á
presenc ia y le mostró una nueva po e
que él mismo leyó. El poeta escuch ó
composición con tranquilidad , y des pu
sin hablar palabra echó á correr.
- ¿A dónde vais?- le preguntó el sha:
- ¡Señor, me vuelvo á la cuadra!
El rey se echó á reir de coraz ón: '
re spuesta le había desarmado.

ESPERANTISTA

95

GAZETO

A UNUA KISO

El E. de Neufville

Lau ordono de la Plejalta Kreinto , la tera parad izo eligi s el ha oso , ornamita per
roj kaj verdajo: la akv o falis kaskade de la stone goj: la su¡;roj d e la arb oj balan l is surver sitaj de la vivigaj lumradioj de la ta gastro . cí o elspiris gaj on cirkauen:
-:ur la unua horno velketis en sía izolado, demandante sin mem, kial la fisoj en akvo,
birdoj en aer o, kaj la bestoj en arbaro, gee ludetis kaj kare sis unu la alian .
Adamo ne k ompr enis ankorau ci tiujn vortojn: «Kresku kaj multigu!»
Dio !in kompatis . Dum li dormadis, eltiris el Ji ripon kaj per gi formis carman
eitajon, kiun Ji nomis Evo.
Adamo elvel<:igis kaj apude vidis kon solan angelon, kun longaj haroj ondantaj
r siaj nudaj sultroj: kun blankaj kaj kvazau tornitaj brakoj, kunmetitaj sur sia
ovetanta bru sto; kun belaj okuloj teren turnitaj; kun rozkoloraj vangoj, fleksebla
eganta talio, kaj delikataj piedetoj.
Rig ardante Ad amo tiom da perfetkajoj, sentís kvazau kovrotuko talas sur ~iajn
ulojn La cielo brilegis tiam per sia tuta lumo. La floroj balancigis pli bonodoraj
siaj trunketoj malfortaj. Murmuris la akvoj per melodio du oble plezuriga al
elo: sajnis, ke la tera elvidigo renovig as: ektremis la tuta naturo, kaj la mondoj
altis en sia irado dum la ciela efio resonis la unuan homan kison.
E l lingvo hispan a tradu kis,

Sava elekto
"er cemulo multe

ofendis sian impeke oni alportu
kaj per malbonhumora
voco lautege
ocis !in pro lia krimo kaj diris:

-· Malfeli cul o, mi punos vin kiel vi
ri tas. Vi preparu morti.
La kulpulo timege, falas genue kaj
nda s pardonon.
- 1'.1i donas al vi ne pli ol mm favoro
· is la princo - ke vi elektu vian mort·eron. Vi tuj decidu; mi volas esti
ota.
Ti a! ke via mosto imperiestro donas
:ni liberecon elekti-respondis
la ser ·o- mi demandas vin morti pro malec o.
T iu ci respondo ridigis imperiestron
~ donis la pardonon.

J. VIDAL

I NGLADA .

Elección salvadora

cstr on . Tiu ci ordonis

T ra dukis:

V.

LLOPART.

Un buf ón había ofendid o mu y g ravement e á un emperad or. Es t e ordenó que
compareciera en su pr ese ncia, y en ton o
de mal humor le echó en cara su crimen
y le dijo:
- Desdichad o, te casti garé como me reces; prepárate á morir.
El culpable, lleno de terror, cae de
rodillas, y pide perdón .
- No te doy más gracia - dijo el príncipe - que la de escoger la clase de muerte. Decídete pronto, quiero ser obedecido.
- Ya que S.M. m e da la libertad de
escoger - respondió el bufón - pido morir de vejez.
Esta respuesta hizo reir al emperador, que le concedió el perdón.
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Coplasespañolas

Vi ne iru, kolegino,
En la fonton serci akvon ,
Car se vi falus okaze .
Malklarigus la fluado.

No vayas, compañerita,
A buscar agua á la fuente,
Que si resbalas y caes
Se enturbiará la corriente.

Kiam mi trov os la l\1orton
Certe pro gi mi ne timos,
Car sen la Dia permeso
Morto, mortigas nenium .

La muerte no me da miedo,
Aunque la encuentre en la calle,
Que sin licencia de Dios
La muerte no mata á nadie .

Pensu vin rigardas Dio
Pensu ke Li eiom vidas.
Pensu kc vi certe mortos
Pensu vi nescias kiam .

Pie'llsa que te mira Dios,
Piensa que te está mirando,
Piensa que te has de morir,
Piensa que no sabes cuándo.

Koron mi havas vunditan,
Vundoj al mi tre do loras,
Estas, ve! Tro malproksima
Kiu sanigi gin povas .
l\1i kiam mortos , tutkore
Petegos al la Eterno
Fenestreton ínt er nuboj,
Por vidi vin de I' cie lo.

El corazón tengo herido
Y las heridas me duelen,
Pero está lejos de aqu í
El que sanármelas puede.
Si me muero, cuando muera
He de pedir al Eterno:
Una ventana en las nubes
Para verte desde el cielo.

En la strato de Mario
Volas esti mi sto neto
Por ke si sur mi mem pasu
Kaj mi kisu siajn piedojn.

Piedrecita de tu calle,
María, quisiera ser;
Para que tú me pisaras
Y yo besarte los pies.

Brunan pentras Jesu' Kriston
Brunan pentras ja Magda lon
Kaj mi amas brunulinon!
Vivu ciam brunularon!

Moreno pintan á Cristo,
Morena á la l\lagdalena,
Moreno es el bien que adoro .
¡Viva la gente morena!
·

_ Vin goji gu , bela korpo
ca r minnde vin beligas
La varmeg' de la somero
Kaj ankaü la frostoj vintraj.

Alégrate, cuerpo bueno,
Que te vas hermoseando
Con el frío del invierno
Y la calor del verano .

Se scius mik e por vi
i\li komba s miajn kapharojn
Mi certe ilin els1rus
Kaj ilin jetus en füjron .

Si supiera ó entendiera
Que para tí me peinaba,
Me arrancara los cabellos
Y á la lumbre los echara.

Leteron mi al vi skribis
Per sango de mia koro,
Vi gard u gin, vivo mia
Por la tag'de mia morto.

Uca carta te escribí
Con la sangre de mis venas,
Consérvala, vida mía,
Para cuando yo me muera .

Antaulonge estas doleaj
De la mond' la akvoj maraj;
Mia brunulino kracis,
Ili farigis tuj salaj!

Antiguamente eran dulces
Todas las aguas del mar,
Pero escupió mi morena,
¡Y se volvieron salás!
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Mi elfüis du foliojn
E l la paradiza arb o
Libe recon, diras unu
Kaj l'alia diras amon!

Del árbol del Paraíso
Ll evo arrancadas dos hojas :
¡Libertad!, dice la una ;
¡Cariño!, dice la otra .

La orango kreskis verda
Kaj la temp' g in maturigis,
Est is mia kor' libera
Kaj vi gin malliberigis.

La nara nja nació verde,
Y el tiempo la maduró;
Mi corazón nació libre
Y el tuyo lo aprisionó.

Ne rigardu mian baúton
Car mi estas tre b run eta;
Sed rigardu mian zonon
Kaj vi vidos ion belan.

No me mire usted la cara,
Que soy un mucho morena;
Míreme ust ed á la cintura
Y verá una cosa buena .

De via flora fenestro
Vi Jetis al mi citronon,
Gi frapis min sur la frunto,
Acido g ia sur koro.

Aye r, desde tu ve n tana,
Me tirastes un limón,
El limón me d ió en la frente
Y el agrio en el corazón.

Pat rin o' al mi rompigis
La kru co apud la fonto
Mi ne bedaúras la k.rueon
Sed kion d iros la popolo!
R. (ODORNIU.

¡Ay, madre, qu e se me ha roto
E l cantarito en la fuente .
No sient o yo el cantar ito,
Si no qué dirá la gente.

= ~~~
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PROBLEMO

I

D I

A

e

B

L a banderolo A B C D havas du flankojn, la fruntan kaj la dorsan, kiuj estas
·gitaj per kvar linioj rektaj. ~aru el gi supra Jon kiu nur enhavu un u flankon
-~itan per unu linio.
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Korespondada
fakode"LaSuno
Hispana,,
SlNJOJUNO,J:

A. C. Par is-Passy

(Francujo ).

J,'RA lÍ L J XOJ:

T. B. Valencia (Hisp an uj o).
SlNJOitOJ:

L. G. Roma (Italujo ).- L. R. Murcia (Hispanujo ).- T. A. R. Cottabato , Minda(F ilipinas).- Rev . P. G. C. Sevilla (Hispanujo ).- B. S. Harnosand (Sueduj o.) C. Tarancón (H ispan uj o).- Rev . P. J . M. Tarrasa (H ispanu j o).- D-ro Voronej
nsojo.- J. M. Esco rial (Hispanujo ).-Rev. P. l\!I. P. Tol oso (Hispan uj o).-M. A W.
-,.rsovio (Rusujo ).- J. L. Majunga (Madagascar ).- S. C. i.\lanresa (Ilispanujo ).B. B. Varsovio (Rusujo ).-C. L. de H. Barcelono (Hispanujo ).- J. B. M. San Fer do (Hispan uj o).
~li ricevis viajn abonpagojn dum 1905. Dan kon.
Kore salutas Vin,
A . :J. L.
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N.º 12, 1904, kaj 13, 1905.- lnternacia Scienca Revuo. 27, bo ulev ard A.
Parizo , (Franrn¡oj. Jar abo no; 7 fr .
N. 11, No vembro 1904. - la HolandaPioniro. Hilve1·smn, Holando . Ja rabono ,
N.0 17 1905. - Espero l{atolika. A Sa int e Radegonde prés Tours (l ndre etFranwjo ). Jarabono, 2,50 fr.
N.0 19, 1905.- The Esperantist. 67, Kenin gto n Ga rde ns Squ are, vV., L on
Ja ra bo no, 4 fr .
N. 0 5, 1905 .- The British Esperantist. 1, st reet , Stran d, Londono. Jara
2 fra nko j.
•
N.0 9, 1905.- Antalíen Esperantistoj!!L ar tiga , 106, Lima (Perno ). Jarabo no, '
N .0 2 ka j 3, III j aro, 1905.- Juna Esperantisto. 9 1 aven ue des Vol land es, Ge
(S visztjo). Jara bo no, 2 fr.
N.º II8 k aj 119, 1905.- Museo Exposición. Medina, 37, Alicant e. Jara l:,,
5 p eseto j .
Jan.- Fe b . 1905 .- la Meksikalumturo. Sta . Rosa, Necoztla , Veracrnz ( 1ll
kztjul. Jarabo no, 3 fr.
N. 0 3, 1905. - Svisa Espero. 6, vieux College, Genw e (Svisuio ). Jarabo no, -,5
• 0 5 2.ª j aro, 1905.- Germana Esperantisto. Pr inzentra sse, 95, Berlin S.
11tanujo). Jarabo no 3 marko j .
N.º 1129, la 12ª Februa ro 1905,- les Annalles politiques & litteraires. ➔
Sc.ribe, Paris (Franrnjo ). Jara b ono, 10 fr .
N.0 5 kaj 6.- la Algera Stelo . 57, rue d'Is ly, Alg-er (Alg ernjo ). Jarabono, ~
N. 0 i 99 kaj roo.- Revista del Ateneo Obrero Manresano. Borne, 13, l\Ian.
Senpage al la protektantoj . Unu nu mero, 0, 10 pese toj.
N. 0 i 79, 82 ka j 84.- La Revue de !' Esperant o en Le Cicerone. 102,· rue de
Paix, B oztlogne sztr-mer (Francujo ). Jarabo no, 10 fr.
N.º 10.908.- la France du Nord. 37, m e T hiers, Boztlogne -s-m (fir ancn;
Jarabono, 28 fr.
N.º 3.- Espero de l{atalunjo. Presejo L amiot , Ceret (E-rancujo ). 0,05 numero.
N. II5 kaj II8 .- Lingvo lnternacia. 33, ru e L acepéde . Paris . Jarabo no, 5 fr. K
literat u ra a ldo no 7 fr. 50.
N.º 1.-- Ruslanda Esperantisto. S. Pe tersbu rgo , Bols. Pod j aceska ja, 24. R1w1
unu numero 30 kopekoj n .

Tipografia

!\1oder na, .á car go de OUguel Gimeno, Avellanas,

u-Valencia

.

La Prezidan to d e la Gru po espe rantista pa riza informas nin, ke la membro j de
nomita g rupo kunvenas cium er k rede, j e la naua vespe re, en «Café de la Roton d
36 bis, boulevard Ha ussma nn, kaj ciu ve ndr ede j e la deka vespere , en «Café So u ffle.:
25, boulevard St l\lichel, en r ezer vit aj sal onoj .
Nur Esperanto estas uzat a en tiuj kun veno j, kaj la frem daj geespera nt istoj ~¡estas akc cptataj kiel eble pl ej afable.

-

-------------

Sinjoro A . C. Body , 3.¡., Greenbank-Avenue, P lymozeth (Anglujo) deziras kor
po nda d i k un fre mdaj geespe ranti stoj. cia m tuj res pond o
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La lernejo de Skolapioj de Tolosa organizas esperautistan ekspozicion kaj petegas
- seadon kiun gi tre dankos de postkartoj kaj kiu ajn esperantistaj dokumentoj .
res u: R ev . P . Rector de las Escu elas Pías de Tol osa- Guipúzc oa- (Espaiia ).

injoro Rontan Anzvrosievi é, J'emsei sk Frenk el, Rusujo, Siberu:fo deziras intergi uzitajn po stmarkojn mek sikaju , portugalajn kaj hispanajn por sama j nombroj
rusaj uzitaj postmarkoj.

TVeóer J'osefo B rzmn, TVaisenhausg asse
ndi per ilustritaj postkartoj au leteroj.

2 I,

Aüs trujo, Moravujo deziras kores-

PERA TA LIGILO, - Ciudumo nata Revuo. - T!t. Cart, ..Cejredaktoro. 12, rue
ufflot, Pari s.- Abon k osto: jare 3 fr . Dua jar o ( 1905). N.º 3.- Enhav o: 1. Avizo
kaj notetoj, (Th . Cart ).- 2. Norda Printempo (H. Harlsten ).- 3. Revajo (Grabovski ):
- 4. Kongreso en Boulogne. - 5. Kroniko (Thilander ).- 6. Problemoj. - 7. Miksajoj.
elietono: Janko Muzikanto (daiíri go). Srul é l Lubartov .

-------

---

Gis nun, la esperantista gazetaro, jam rica j e bon eg aj, periodaj presajoj, naciaj
r la propa gando, au internaciaj «por la helpa lingvo » ne ha vas g neralan organon
."or la Esp erant istoj tio estas revuon tian, kia tiuj liverataj nun e, en la diversaj
andoj, al la homa sciemo; kaj pre sata perl a lingvo de nia !ando: Esp erant istztjo .
Tiun malplenan fakon, TRA LA MOND O, esperantista revuo, tutmonda kaj ilus:rita, provos p enigi.
Penante int eresi ciujn kategoriojn da leganto j, seriozaj kaj vanaj ; viroj, virinoj,
ej unuloj kaj infanoj, g i sereos esti ligilo ínt er eiuj membroj de la g randa kaj bela
ramilio esperantis ta, kiu al si prop onas montri sían kunligon, g rupi gante baldaü en
Boulogne -sur mer, eirkau sia honorata estro .
Genera la plan o: '(j u numero de TRA LA ·MONDO enhavos sekvantajn fakojn .
untempajoj: Tutmonda kroniko kaj c ieaj enoj. - II. Tra Esperantistujo. - III.
Diversajo j .- IV. Artista au literat ura vivado.-V.
Diversaj sciencoj, aü Komerco kaj
JJdust rio .-- VI. Teatra fako .- VII. Militistaro kaj maristaro, aü Sportoj. - VIII.
-:ir ina, aü gejunula pago. - IX. Felietono .- X . Miksa pago: Por la propagando, ludoj,
::nik:sajoj.
'
11nltaj ilustrafoj akompanos kaj pli interesigos la tekstojn, kiuj, dank'al la
raúge co de E speranto por internacia informado povos esti pli variaj ol en kiu, ajn
nacía revuo.
Oftaj konkurs oj kun premioj estos malfermataj ínter abonintoj kaj legantoj d e la
:-evuo . Serioza¡ pr o.fito} estos donataj, al kiuj varbos geabo nantojn. J11algraü tiiej
:grab laf oj, la revuo kostos nur 7 fr . en Francujo kaj 7'50 en aliaj landoj . Oni mendu
specimenon , kiu, escepte, kostos nur 0 160c aliloke (aldoni po §tmarkojn por pago ).
in turni al Administracio de «Tra la Mondo », 15 boulevard des 2 gares, Meudon
et 0 ), France .
La personeco de la eefa redaktoro, S-ro Aúgusto Montrosier, tiel konata de sia
ctiveco kaj siá lerta tradu ko de « Unua cap itro de miaj memorskriboj ~ estas certa
ara ntiajo por la legontoj kaj pri la indeco de la revuo .

StereoskopajVidajoj de T ernel'o kaj , Jlbarracin'o, 9 X 18 c/m - Aron da u.
6 pesetoj; 6 arojn, 33; 12 arojn, 60, en Hispanujo. Por fremdlandoj, la pago estas per
frankoj . Sin turnu ce · ro E11tilio A1arconell, cnra párroco, Gea T enee l-( España
HISPANA
JARLIBRO
ESPERANTISTA
en havanta la regularon de Hi spana
Societo por propag and o E'>peranto, la protokolojn de la kunsidoj okazintaj dum la
jaro 1904, la nomaron de ciuj hispanaj esperantistoj kaj iliajn nunajn adresojn - o r
pesetoj kun poStkosto kaj 0,55 se oni dezirus gin ricevi pt- rekomenditan. Faru 1
mendojn ée la Admin istrejo de LA SuNo HISPANA aü al S-ro Mannel Benavent e.
Soci dad, 14. l\lurcia (Hispanujo ). La membroj de H. S. p. p. E. ricevos gin senpa g
kontraü la senda de ilia kotizajo por 1905.
'

Socie<la<l fü,pañola J>ara la propag·acióu <lcl l•:·11eranto. - l' reside11te, D. Ricard
Codorniu, logen:ero Jefe de Nfontes. Paseo del Malecón, C, -;y.forcia.
- Secret.irio : Reverendo P. Antonio Guioart, Escuelas Pías, Valencia.- Cuota anual: 1 pe,eta .- ln formes
Seer tar io.

EL BIBLIOTECARIO
DEL GRUPOESPERANTISTADE MURCIA- Sociedad,I4Se encarga de hacer la suscripción á cualquiera revista de Esperanto, de las que
publican en la actualidad y de proporcionar cualquiera de 1as obras de Esperanto.
Diccionario esperanto español de raíces, una peseta; ramáti ca, 0,75· cuadro d
palabras correlat ivas, 0,05; enume ración y significado de los afijos, 0,20; ejerc icio d
traducción, 0,50 .- Rvno. P. ANTONIOGuINART- EscuELASPÍAs- VALENCIA.

L,

.Í!.,s,nerantz'ste

oficiala re vuo de~la_Societo franca por la propagando de
esperanto, 20 pagoJ (formato I 5 X 20 da teksto fran esperanta kun ok pagoj de kovrilo, internacia korespond ado esperanta. senpag e.
3 fr. JO p or mm jaro . 4 fr . kun enskribo en la societon. Turnu vin al Ad1Júnistrt1tion de <L'Espera ntist e», LoztViers (Ei tre) Pran ce.

Y

LONDONO
Pensio per ges injorój. Hejmaj komfortajoj, bano (varma kaj mavarma ) l\1oderaj pr ezoj . ni paroladas kaj korespondada s en espera nt o, angla ka.
fran ca lingvo. Sinjorino 0'Connor, Esp era nto llous e, St-St ephe;z's ,;,q.Bays water. ro

ES p En A.1'1 T Q

Manual Y eje~cicic,s,
3 pesetas .- Voc ab ular io
C\
~'
Esperanto-Es
o añol y E s pañ '">l~Espe ra nto,
pes etas. Por INGLADA
v: Ló PEZ VILLANu
""EVA.
- Eu las principales librerías de España _·
Am érica y en la Secretaría de H. . p. p. E.-- Escuelas Pías- Valencia.
Ni translo kis la Administ r acion de
nia gazeto kaj ni petas, oni adresu la
korespondajojn, abonojn kaj ciujn aferojn, al sinjoro Augusto Jimenez Loira,
Direktoro-Administranto
de «La Suno
Hispana • Godella - Valencia (España).

1

Hemos trasladado la Administraci o
de nuestro periódico y rogamos qu
se dirija la correspondencia, abonos
todos los asuntos, al señor Augusto Jiménez Loira, Director - Administrador de
«La Suno Hispana • -Godella - Valenc i
(Es paña) .

JULIO

J.ARO

Il.

l 90S

~ SUNO HISPANA
Kongreso

Jam estas prok simaj la tagoj en kiuj
aesperantistoj kunvenuntaj en Boulognesu r-Mer <levas konsenti gravajn decido jn
po r la sukceso de Esperanto. La boneco
de nía entrepreno malperme as ke gi
falu, pro la batoj de la bomaj malperf ektajoj, sed la neuni go inter la espera ntistoj kaj la laborado pli malpli ka§ita
ko ntr aü la ned iskutebla aütoritato de la
elpensinto de la lingvo , nia ka ra kaj tro
modesta doktoro Zamenhof, sendube
prokrastus nian definitivan triumfon, kaj
eé: kontraüstarus
tiujn, kiujn ni jam
at ingis.
La submetigon, kiun publike montras
la leütenanto j de nia nediskut eb la kapitano , estas por é:iuj laüd iAda kaj sekvinda
ekzemplo . Ni ne est u malh umilaj, ne for gesu la malsimilecon ki u ekzistas inter la
kapo kaj la korperoj, kaj ni ciam pensu
ke estas S-ro Zamenhof kiu donis al ni la
lingvon internacian kaj ni kiuj profita s la
elpeuson .
Ni alportu gra vuritajn en niaj koro j
la j enajn vortojn de nia glora Zamenhof,
artikolo presita en «Lingvo Interna cia:>:
«Se ni dezir as ke nia Kongreso ne
faru fiaskon, ni <levas ant aü cio aperi al
la Kongreso é:iuj kvazaü fratoj, ent nziasme kaj sindone ligitaj per unu amata
ideo, kiu devas esti por ni, almenaü en
la tagoj de la Konoreso, pli sankta ol
é:iuj diver saj perso naj ambicioj; kalkuloj,
kapricoj aü opinioj, ciu el ni, kredeble ,
havos la eb lon esprim i en la kon grc so
sian opin ion pri tiu au alia punkto, sed

Congreso
Ya se aproximan los días en los cuales
los esperantistas que se han de reunir en
Boulogne-sur-1\Ier han de tomar impor tantes decisione s para el éxito del Espe ranto. La bondad de nuestra empre sa
impide que caiga á los golpes de las humanas detiilidad es, pero la desunión en tre los esperantistas y el trabajo más ó
menos oculto contra la indiscutible auto ridad del inventor d e la leng ua, nu estro
querido y d emasiado mode sto doctor
Zamenhof,
indudabl eme nte ret rasaría
nues tro definitivo triunfo, y basta se
opondría á los que ya hemos logrado .
La sumisión que públicamente demue stran los tenientes de nuestro indiscutible capitán, son para todos ejemplo
digno de elogiar y seguir. No seamos
soberbios, no olvidemos la diferencia que
ex iste entre la cabeza y los demás miem bros de l cuerpo, y pen semos siempre
que es él, el 'r. Zamenbof, el que nos ha
dado la lengua internacional, y nosotros
los que aprovechamos el invento.
Lle vemos grabados en nuestros cora zones las siguientes palabras de nuestro
glorioso Zamenhof, tomadas de un artículo que impr imió cLmgvo Int erna da»:
«Si deseamos que nuestro Congres o
no haga fiasco, debemos ante todo pr esenta rn os todos á él como si fuéramo s
hermanos, con entusiasmo y consagrada mente ligados por un a idea amada, qu e
debe ser para nosotros, al menos en los
días del Congreso, más santa que toda s
las diversas ambiciones per sonales , cálc ulos, caprichos ú opiniones . Cada uno de
nosotros, naturalmente, puede exp r esar
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ciu <levas tion ci fari trank vile kaj senpasie, kaj ne batali kontraií la decidoj de
la plimultoj; neniu <levas peni altrudi
sian opinion aií volon, neniu <levas kole ri, se lia opinio ne estos akceptita.»
La kolono j kaj ec la ekzistado de
LA SuNO HrsPANAestas submetataj al la
ordonoj de D-ro Zamenhof. Kun varma
kaj frata estimo ni salutas lin, la kongre sanojn kaj ciujn esperantistojn, dezirante
ke la cielo lumigu al ili.
Ebl e, kelkaj el niaj redaktoroj ceestos en la Kongreso, kiuj kun la ceteraj
hispa aj geesperantistoj tie kunvenontaj,
prezentos nian gazeton en la grava kaj
memorinda kolektigo.
Ankaií mi volante sciigas, Jau peto de
la hispana Societo por propagando de
Esperanto kaj de la l\Iurcia kaj Valencia
grupoj, ke ope prezentos ilin en la Kongreso, la tie ceestantaj anoj de k iu ajn
el tiu societoj .
A uo usTo Jn.nlNEZ LomA.

en el Congreso su opinión resp ecto ·
ó cual punto, pero todos deben ha
esto tranquilamente y sin pa sión, y luchar contra las decisiones de la ma ría : nadie debe imponer su opinión
voluntad, nadie debe incomodarse si
opinión no fuera aceptad a:..
Las columnas y hasta la existenci a
LA St:NO HISPANAse someten á las ór
nes del Dr. Zamenhof. Con caluro so
fraternal afecto lo saludamos , y á.lo s c
gresistas y á todos los esperantistas, d
seando que,el cielo los ilumine .
Es posible que alguno de nue str
redactore s asistan al Congreso, los cual
con los demás esperantistas español es
ambos sexos que allí se reunan, re p, sentarán nuestro periódico en la im
tante y memorable asamb lea .
También tengo el gusto de man ifi
tar á petición de la Sociedad espa ño
para la propagación del Esperanto y
los grupos de l\'.Iurcia y Valencia, q
colectivam ente los repre sentarán en
Congreso los socios allí pre sentes,
cualquiera de estas sociedades.
Au0 u s1·O Jn,1tNF. Z L orRA.

For si estas

Lejosella está

de W. v. Goethe.

de W. v. Goethe

Mi do vin perdis efektive?
Ho belulin' forkuris vi?
Ciuj viaj vortoj plenvive
Resanas en orel'al mi.

Te perdí, pues, en efecto?
¿De mí, ¡oh hermosa!, has huído?
Lleno de vida tu acento
Resuena todo en mi oído.

Kiele sercas mirigate
Migranto vane cirkaií si,
Se, en bluajoj elka sate,
Alaiído kantas super li:

Como admirado rebusca
El emigrante á su lado
Si en los azules oculta
Canta la alondra en lo alto;

Mi tiel sercas en konstanto
Tra kamp' kaj tra arbar' sen fin'
Vin vokas ciu mia kanto;
Al mi revenu, amat in'!

Así busca mi constaucia
En el campo y selva umbría;
Todo mi canto te llama;
Vuelve á mí, ¡oh amada mía!

Tradu k is BIRJER STROM.

Hi spanig is REV.

P. A.
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Sciigoj

Noticias

bo na amiko kaj fervora esperanro D-ro Villareal perdis sian karan
- neston, la 29an de la lasta Aprilo
ar-dek tagoj de febro tifusa, kio
as gravan dornagon por Esperanto,
j na rnortinto estis ankaií entuziaseranti sto. Ni sendas nian kondolenla malgojig ita patro kiuskribasal ni
metigmta je la diavolo, li daurigos
laborojn, tiel utiiaj por la scienco
r nia espera nta celo. Pro tio kvan re vuo, de li direktita «Antaiíen
tantistoj » ne eliris en Aprilo, eldonis
numeron en Majo.
A

Nuestro buen amigo y fervoros o esperantista el Sr. Dr . Villareal ha perdido
á su querido hijo Ernesto el 29 de Abril
último, después de cuarenta días de fiebre t ifoidea, lo cual ocasiona importante
perjuicio al Esperanto, porque el joven
fallecido era tambi én entu siasta esperantista . E nviamos nuestro pésame al afligido padre , el cual nos escribe que some tido á la voluntad de Dios, continuará
sus trabajos, tan útiles á la ciencia como á
nuestra causa esperantista. Como conse cuencia, aun cuand o la revista «Ant auen
Esperantistoj », que dirige, no se publicó
en Abril, edi tó doble número en Mayo.

iSi

er ikaj Uningitaj Statoj.- «The Briperantist » sciigas nin ke la Kanada
- , La Lumo • ne eliros plu, kaj ke
Brit a Esperantisto » esto s de nun la
a org ano de la klubo <=
Progreso »
_, ntrea l.

Estados Unidos de América.-« The
British Esperantist » nos comunica que la
revista canadiense «La Lurno » no se pu blicará más, y que «La Brita Esperan tisto » será desde ahora el órgano oficial
del club «Progreso» de LWontrea l.

glujo .- Nova grupo fondigis en
mpton .
:..au «The British Esperantist> la tri
j urboj Plinzoztth, Devoitport kaj
·lzonse interligis sin kaj fondis unu

lnglaterra.- Se ha fundado un nuevo
grupo en Southampton.
Según «The British Esperantist», las
tres pr óximas poblaciones, Pl imou th,
D evouport y S tohitenonse se han unido y
han fundado un grupo.

n.

=-r ancujo .-B aldaií aperos la <:Tuta jariibro de la Esperantistoj por
: tiel interesa kiel la eldonita por

,

_-ova gazeto tito lita «Esperanto », alal ni. Ni deziras ke la plej granda
o premidonu siajn klopodojn pro di nian karan lingvon. t'iiestas eldo en Perpignan-o, la administrado ce
Berthelot, Ceret, la redaktado ce
L ambert , Dijon, kaj la abonoj estas
j ce S-ro Emile Gasse, 7I, Michelet,
vre. 24 nurneroj sinsekvaj: 3 fr. por
mondo .

Francia. - Prontoaparecerá el «Anuario universal de los Esperantistas para
1905 » , tan interesante corno el que se
editó para 1904.
Ha llegado á nosotros un nuevo periódico titulado «Esperanto ». Desea mos
que el mayor éxito premie sus propósi tos de propagar nuestro querido idioma.
Se edita en Perpiñan, la administración
está en casa del Sr. Bertheiot, en Ceret,
la redacción en casa del Sr. Lambert en
Dijon, y los abonos se han de hacer en
casa del Sr. Emile Gasse, 7I, Michelet,
le Havre. 24 números consecutivos: 3
francos en todo el mundo.
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Hungarujo- Laü «Germana Esperanti sto» aperis nova hungara csperanta
gazeto, eldonata en Budap est kaj ankaü
titolita «Esperanto ». Ni deziras gian plenan sukceson.

Hungria.- Según «Germ ana E .
tisto » ha aparecido un nuevo pe :
húngaro esperantista editado en
pe st y también titnlado -,Es pe
Deseamos su éxito completo.

ltalujo.- Ni ricevis la novan gazeton,
cGefrataro Esperanta » al kiu ni deziras
longan, bonan vivon kaj disvastigon de
nia kara lingvo en t iu belega !ando. La
jarabono estas 2 frankoj tie kaj 4 frankoj
en eksterl andoj. Adreso: Largo Gesú e
Mario, n. 0 4, Napolo .

ltalia.-Hemos recibido el nu e,
riódico «Gefrataro Esperanta » a:
deseamos larga, buena vida y difusi
nuestro querido idioma en aquel be
país. El abono anual es de 2 fr.
en el extranjero . Dirección: Larg o
e Mafio, núm. 4, Nápoles .

Mel<sikujo.- Diras la «Meksika Lumturo » ke oni ric evis de S-ro D-ro Diaz,
direktor o de la Prepara Lernejo en Orizaba permeson fari en gi kurson de Esperanto. Tiuj prolektoj de gravaj personoj al Esp eranto, helpas gin kaj montras
ilian pro gresemon. Ni gratulas niajn
karajn meksikajn fratojn kaj respekte
salutas sinjoron Diaz.

Méjico.-Dice
«La Meksika
ro », que se ha recibido del Sr. D-.
director de la Escuela Pr eparat o~
Orizab a, permiso para dar en
curso de Esperanto. Tales prote
de personas importantes, al Espe.
ayudan á este y demu estran el a
aquellas al progres o. F elicitam os á
tros queridos hermanos mejican os
ludamos respetuosam ente al Sr. ·

Peruo.- «Antaüen Esperantistoj > en
siaj numeroj Aprila-Maja, enpresas belan
artikolon titolitan «Strukturo de Esperanto ». Post plena kaj klara elmontro de
la gramatiko, prezentas vastan paciencan,
mirindan laboron, komparan inter la konitaj esperantaj vortaroj, kiu estas en gi
mem belega vortaro de novaj radikoj . Ni
ciam re komendis tiun gazeton. Hodiaü ni
rekom endegas la cititajn numerojn .

Perú.-cAntaü en Esperanti sta·>
su número de Abril-Mayo insert a moso artícul o titulado «Estruc tur
Esperanto ». Después de completa .
exposición de la gramát ica, pr esevasto trabajo de pacien cia ad ·
comparativo entre los diccion ari
E speranto conocidos, que es por sí
un magnífico diccionari o de raíc
vas . Siempre hemos recomen da
revista . Ho y recomendamos
los citados números de ella .

Rusujo .- «Lingvo Internada» enpresas leteron de D-ro J. Ostrowski redaktoro eldonisto de la rusa gazeto «Esperant o>, sciigante ke li <levig as iomtempe
interrompi la eliradon de tiu revuo, kiu
poste publikigos en Petersburgo.

Rus ia.- «Lin gvo Internacia >
una carta del Dr. J. Ostrooki, r
editor del periódico ruso «Esp e
haciendo saber que se ve obr
interrumpir temporalm ente la
ción de esa revista que se publi car
teriormente en Petersbur go.

Hispanujo.- «Museo Exposición », en
sia 120 ª numero rilatas afable al ni afero.
Ni pri tio multege dankas.
La lastajn tagojn de Aprilo B arcelona
vidis sin honoratan per la vizito de diversaj francaj esperantistoj, alvokitaj por

España.- «Museo Exposici ón>
número 120 se refiere con afecto
tro asunto. Lo agradecemos mn
En los últimos días del mes de
Barcelona se vió honrada con de varios espe r antistas frances es
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en la unua kunveno de la Federo
,w tista de Katalanu¡o , Societo krei-ro Berthelot en la celo propaEsperanton, en la regionoj, kie oni
- la lingvon katalanan.

a tria horo postagmeze de la 24ª
rilo okazis efektive la unua kunde la Federo en la Stenografia
· mio de Burcelono sub prezido de
Berthelot, Boirac, Ribot, Sabadell
lacta. 'teestis tie la delegitoj kaj
roj de la ocieto kaj mu ltaj espeoj antaue invit itaj. Ni precipc re,ras pri S. oj J. Barnn (dele gito ) kaj
· ·111
é el Perpignan, E . Segarra (dele _·aj V. Lassalle el l\lanresa, J. Boviac,
rj ade, prezidanto de la Grupo es" ista de arbonne, S.i 00 J. Flourens,
ant ino de la virina Grupo de BéF.0 0i Z. F abre kaj V. Commérse,
ar iino kaj kasistino respekt ive de la
. ·ubirá, pr ezidanto de la Grupo
rdona , kaj multaj fremdaj fraülinoj,
kulante la barcelonajn geesperan ,n .
)n i diskuti s kaj aprobis-komprene
Esperanto - la parag rafojn de la
·aro de la oc ie to, oni konsentis
rasti gis la plej prok sima kun sido la
:o de pr ezid¡111to kaj konservi en
·co la sekret'l rion, S-ro Berthelot,
elegit ojn kaj oni un nanime decidis,
dua jara kunvcno de la Federo
- lokon en Amé lie-les -Bains en Aüde 1906.
ost la kunsido la geesperantistoj sin
--tis en la Va ison-Doré kie okazis
ra ta festeno, kiu finigis per la eloj toastoj de S-ro Boirac, Berthelot,
a kaj Sabadell, en kiuj oni vocdo r la prosperado de Esperanto, kaj
Federo de Katalanujo kaj oni deciesi gratult elegramon al la eminen ro Zamenhof, elpensinto de Espe ~ iel

bela festa fiuigis per publika predo ~e teatro Fivalier je la g 1/2vesBonega jn paroladojn en la lingvo
. esp eranta, kastila kaj katalana
• 0 i Boirac,
Berthelot, Rodrigo ka j
rá . Tnj sekvis kanto de himno La

ros

cad a s para asistir á la primera sesió n de
la Federación Esperantista de <;atalmza,
Sociedad creada en 1904 por l\lr. Paul
Berthelot con el objeto de propagar el
Esperanto en las re giones que hablan la
lengua catalana.
A las tres de la tarde del 24 de Abril
tuvo lugar, efectivamente, la primera reuni ón de la Federación en la cademia de
Taquigrafía de Barcelona bajo la presidencia de los Sres. Berthelot, Boirac , Ri bot, Sabadell é Inglada. Asistieron al acto
los delegados y miembros de la Sociedad
y muchos esperant istas previamente invitados . Recordamos principalmente á
los ·res . J. Barón (delegado ), y E. Cuilhé
de Perpignan , E. Segarra ( delegado y
V. Lasalle de Manresa, J Boirac P . Bourjade, pre sidente del Grupo de :N"arbona
Sra . J. Flourens, presidenta del Grupo de
Béziers, Srtas . L. Fabr e y V. Comméres,
secretaria y cajera, respectivamente, del
mismo , E. Subir á, presidente del Grupo
de Cardona y muchas se110ritas extranjeras, sin contar con los esperantistas
de Barcelona .
Se discutieron y aprobaro n- en Esperanto, naturalmente-los
artícu los del
Reglamento de la Sociedad , se acordó
. diferir hasta la sesión próxima la elección
de presidente, y mantener en su cargo
al secretario Sr. Berthelot y delegados, y
se decidió unánimemente
celebrar en
Amélie-les -Bains la segunda
reumon
anual de la Federación en Agosto de
1906.
Después de la sesió n, los esperantistas
se reunieron en la ~faison-Dor/e, donde
celebróse un banquete fraternal que fué
terminado con los elocuentes brindis de
los Sres. Boirac, Berthelot, Inglada y
Sabadell, en que se hicieron votos po r la
prosperidad del Esperanto y de la Fede ración de ataluña, y se decidió dirigir
un telegrama de felicitación al eminente
Dr. Zame nh of, inventor de l Esperanto .
Tan hermosa fiesta terminó con una
función pública representada en el teat ro
Fivalier á las nu eve y media de la noche.
Pronunciaron
excelentes discursos de
propaganda en los idiomas francés, espe ranto, castellano y catalán , los señores
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Esp ero kaj La Vojo fiore faríta de la
fremdaj fraülinoj kaj prezentado de la
interesa komedio La Sztpztjo, esperanten
tradu kita de S-ro Meyer, kaj en kiu
F.noj J. Flourens,
V. Comméres kaj
L. Fabre ludís res pekt ive la rolojn de
S-ro Honduras, S.ino Spo on kaj serv iste,,
kun g randa p laco por la publiko, kiu
mult ege aplaüdis la lertecon de la alilandaj artistinoj .

Sekve de tiaj festoj elvekigis en Barcelona granda movado propaganda favore je E speranto, kiel g in pruvas la artikoloj presitaj en «El Noticiero Universal », «El Liberal» kaj «La Van guardi a,.,
cefaj jurnalo j de la cefu rbo katala kaj on i
malfermis kurson esperantan ce la societo de la Progreso al kiu atestas pli ol
50 lernantoj.
La cee sto de la francaj geesp er antistoj en Barcelona dum 4 aü 5 ta goj pruvis
unu fojon pli la mirind ajn ecojn de reciproka interkomprenigo,
kiujn posedas
Esp era nto kaj elm ontris la kunkoran rilat econ ekzistantan inter ciuj, kiuj dedicas sin al lernado kaj uz ado de la lingvo
internada .
La barcelonaj esperantistoj konstatigas la senegalan plezuron, k iun faris al
ili la persona intcrk onatig o kun iliaj francaj semide an oj kaj tutk ore dan kas ilin
por ilia am ind eco fari al ili viziton, kies
felica rememero nen iam mala pero s.

La cielafajro
La legendo pri Prometeüso, rabinto
de l' fajro, estas rakontata ec en la sova gu laj tend oj de la negroj de Afriko, sed
la fabelo esta s tre diferen ca kompare je
tiu, kiun ni koñas.
Je la komenco del' mond o, la homoj
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Boirac, Berth elot, Rodrigo y Subí
g uió inmediatament e el cant o de l
L a Espero y de L a Vojo á coro •
señoritas extranjeras y la r epr
ción de la inte resante com ed ia L
pera, traducida al Esperant o por
yer, y en la que las Srtas J. Fl
V. Comméres y J. F abre desem
res pec ti vamente los pap eles de r
du ras, de Sr a. Sp oo n y de cr iad
gran agrad o del público, gue a ·
muc9-ísimo la habili da d de las ll!
extrail j eras.
A co usecu encia de estos fes e
ha desp ert ado en Barcelona un g1
vimient o d e propagada en favor d
peranto, como lo prue ba n los ar ·
public ad os en «El Noticiero UniY
«E l Lib eral » y «La Van¡;uardi a»,
principales de la capital catalana _abierto un curso esperanti sta en e
tro d el Progre so , al que asisten
50 alumn os.
La presencia de los esperantis tas
ceses en Barcelona durant e cuatro
días ha demostrado una vez más l
diciones maravillosa s de compren í
cíproca qu e posee el Es pera nto
pue sto de manifi esto la g ran co r
de r elaciones existentes entre I s
dedi ca n al estudio v uso d e la :
int ernacional .
,
Los esperantistas barcelon eses
con star el placer sin igual que
ocasionado el conocer person alm
sus compañeros frances es, y les d
cías de todo corazón por su ama
en hace rle s una visita, cu yo feliz r
do no se borra rá nun ca de su m

Elfuegodel cielo
La leyenda respecto á Prom et
bador del fuego, se cuenta hasta
tienda s salvajes de los negros de .
pero la fábula es muy difer ent e
rada con la que nosotros con oce_
Al principio del mundo, los
y
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ne havis faj ron : ili deziris la fajron cielan.
Negro supreniris por preni gin. Alve ninte en la unuan cielon , tiu neg ro ekvidis homojn, kiuj havas nur duonan k or po n, kaj tio igis lin ridit En la dua cielo,
li vidis hom ojn pasantaj n kapomals upre,
ka j Ji mokis ilin. La loga ntoj de la tria
cielo, sin tr enis sur la ge nu oj: li nomis
ilin limakoj. Alveninte fine en la kva ran
cielon, loge j on de dio l\folung u, la neg ro,
ge nufleksinte antau la Ciopov ulo, klari gis
sían peton. - «Reve nu morgaií- resp ondis Mulnngu-ka j ci trovos fajron.» La
mor gaiían ta go n, la negro , akc ept ita de
Mulungu, ekvidis, antaü la dio, dekon da
vazoj oraj, ornamitaj je mirindaj cizajoj,
k aj du sen signi fajn potojn terajn, je la
plej maldelikata elvido: - «Elektu!» - diris Mulun gu . L a ne gro , ne sance liga nte,
prenis la plej ornamitan vazon: li tro vis
en gi nur c indr on.- «Kial,-d emandis la
clio-ci ridis je miaj infanoj ilin renkonti nte sur cía voj o? ·cu estas do nenio
ridinda sur la tero? Reiru tien? La fajro
ne estas por cih
Diversaj aliaj viroj refaris la voja go n:
neniu el ili pli bone prosperis. Fin e, viri no dec idís fari la provon . Vojiran te , si
vidi s la cie lajn logantojn hava ntajn nur
duonan korpon; tiujn kiuj pa sadis sur la
genuoj; ciujn si g ra tuli s pro ilia bela
tenig o; si laüdis ilian pasadon, ilian gracion, ilian tale nt on . Antau Mulungu, si
ka nfr; kaj dancis. Kiam oni prezentis al si
la vazojn orajn kaj la arg ilajn potojn, si
c :ris: «Tiuj estas tro bela j por mi », kaj
s1elektis modeste unu el la uj oj teraj,
kaj en g i, si trovis la fajt'on! De tiu ci
tempo, la virin oj estas konsiderataj kiel
pli ruzemaj ol la viroj, en la tuta re giono
Wagogo.
Tradukis
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no tenían fuego y desearon el fuego celestial. Un neg ro sub ió á tom arlo . Al
llega r al primer cielo, ague! ne gro obse rv ó uno s hombr es que tenían sola mente
med io cuerpo y ello le hizo r eir. En el
segundo cielo vió á un os hom bre s que
iban cabeza abajo y se burló de ellos.
L os habitantes del tercer cielo se ar ras traban sobre las rodillas : él les motejó
de cara co les . Habi end o llegado , por último, al cuarto cielo, alojamiento del dios
l\'.lulungu, el negro, arrodillándose ante
el T odopoderoso, le explic ó su petic ión.
- «Vuelve mañana - resp ondió Mulun gu
- y encontrarás fuego .» Al día siguiente
el ne gro , recib ido por Mulungu, vió ante
el dios una d oce na de vasos de oro adornad os de admirables cinc elad os, y dos
insignificante s vasijas de barro del más
g ros ero asp ect o.-« ¡Elige !»-di j o Mul ung u. El ne gro , sin vacilación , tomó el más
ad ornado vaso: encontró en él sólo ceniza - --«¿Por qué - le preguntó el dios te has reído de mis hij 0s cuando los encontrabas en tu camino? ¿Es que no hay
nada dig no de ris a en la tierra ? ;Vu elve
á ella! El fuego no es para ti. »
Vari os otrns hombres repitieron el
viaje: nin g uno de ellos ob tuv o mej or
éxi to. Finalmente, un a mujer decidió
hac er la pru eba . En el viaje vió á los
habitantes del cielo que sólo ten ían medio cuerp o; á los que iban de rodillas; á
todos felicitó por su bella apost ura, alabó
su paso, su gracia , su talento. Delante de
Mulun gu, cantó y bail ó. Cua nd o le pre sentaron los vasos. de oro y las vasijas de
barro, dijo: .:Aqué llos son muy bellos
para mí », y eligió mod estament e uno de
los recipientes de ti erra y en él encontró
el fuego. Desde entonces, las muj eres
son consideradas como más astuta s que
los hombres, en toda la regi ón d e Wagogo.
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La suisto(l)
Ce la komenco de l' jarcento xrx ª
logadis en la hispana eefurbo onklo
Toma so Krispo, malriea §uisto, ai:í pliguste, flikisto de §uoj, kiu havis sian simplan metiejon en la vestiblo de malnova
dom o de I' fama strato de Lavapies, centro kaj parad izo de la manolaro (2).
Onklo Krispo, nur konata per lia finomo
«onkl o Vaksa30», est is bonega kristano,
konscienshava metiisto, ee laborema ... sed
ne la festtagojn ... kaj iliajn posttagojn. Li
dedieis la nnuajn; antai:í o! cio, por ai:ídi
m eso n, kaj poste, por trinkadi vin on,
kiel eb le plej rapid e... kaj suficege! Tiamani ere, je la deka boro matene nia
viro ja ne estis horno, sed reala barelo da vino. Tiel, li prenadis tion, !don
tiam oni nom is la «simino », poste la
«filoksero», kaj eiam «turkino» , tiel
gravan k e li pace dormadis ne nur la
tutan tagon, sed ee iafoje la lundan nokton. Kiam okaze Ji vekigis antai:í la lunda
vespero, li akurate iris en amikan vinvendejon, kaj dank' al kvar aliaj g lutadoj
dé sama fluidajo, li dolee eniris en la
mardan tagon . Tiam Vaksaj o fervore re prenis sían martelon kaj seneese frapadis
sur la ledo, jen por gin alformigi al ligna
formilo, jen por trapu§i najlojn, celante
fik sadi kalkamunon en suego de galica
akvoportisto.
Foje, du §erc emaj manoloj, kun traneilo en la zonvesto, ronda capelo, harligeto, va ngharoj hakilformaj kaj la karak teriz a hispana mantelo, por sin kasi gis
la okuloj, eniris dum la nokto ce sian
najbaron, la jam ebrian Vaksa3on, razis
iliajn vang kaj vertharojn, farante vastan
rondan senharajon , envestís al Ji monahan
rob on, per portilo senbrue transporlis !in
apu d la pord egon de la fama monanejo
d e Sankta Francisko, kaj la du buboj forkuris.

( I) Konala hispana fabelo.
(2) l\lanolo, estis tiam alnomo gene rala de p opolaj madridanoj, speciale ves titaj.

El zapatero(l)
A principio del siglo XIX vivía en la
capital de España el tío Tomás Crispo
zapatero pobre, ó más propiamente, zapatero remendón, que tenía su sencill o
taller en el portal de una casa vieja de la
famosa calle de Lavapiés, centro y paraíso de la manolería (2). El tío Crispo,
sólo conocido por su mote «tío Cerote>,
era un buen •cristiano , con.cienzudo arte sano, hasta trabajador ... pero no los días
de fiesta ... )' siguie nt es á ellos . Dedicaba
los primeros, antes de todo, á oir misa, y
después á beber vino lo más á prü ,a posible ... y de sobra! De este modo, á las
diez de la mañana nuestro hombre ya no
era persona, sino rea lmente un barril de
vino. Así, él tomaba lo que entonces se
llamab a la «mona », después la «filoxera »
y siempre «una turca», tan fuerte que
dormía tranquilamente no sólo todo el
día, sino alguna vez hasta la noche del
lunes. Cuand o por acaso se despertaba
antes de la tarde del lunes, con exactitud
se dirigía á una taberna amig a, y merced
á otros cuatro tragos del mismo líquid o,
dulcemente ent1:aba en el día del mar tes.
Entonces Cer ote fervorosamente volvía
á cojer sn martillo y sin cesar golpeaba
la suela, ya para adaptarla á la horma,
ya para claveteada con el fin de fijar un
tacón al zapatote de algún aguador gallego .
Una vez, d os manolos burlones, con
cuchi llo en la faja, sombrero redond o.
coleta , patillas bocachas y la característica capa española, para taparse hasta los
oj os, entraron en casa de su vecino, e!
ya borracho Cerote, le afeitaron la cara
y cab za haciéndole una amplia corona_
le visti eron un hábito de monje, le t ransportaron silenciosamente, en unas parihuel as, cerca de la pu er ta ne! famoso
monasterio de San Francisco, y los dos
tunantes escaparon.
(r )

Conocido cuento español.

(2) Manolo, era entonces nombre ge nera l de madril eño s del pueblo, vesti dos
de manera especial.
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' onaB.a serviste, kiu piedirante alveje la deka h oro vesp ere, frapis tri
; o al la po rde ,,o , kaj tuj, sub la luna
-ekvidis onk lon Vaksajon, kiu ku §is
gulo de la granda konstruajo. Tiam,
osis k e surprizita de subita malsano,
malfeliculo svenigis kaj falis teren,
ja ne du bis c u estas mortinta, car la
:-a.do estis ne forta sed forteg a, ec li
•·s tute senharmonie ... Kiam frato
~ isto faris sian devon, ili ambau eni la ebriulon , ku sigis !in sur liton
reg itan en la gast ejo ... kaj tiam, ili
divenis la kauzon de la mal sano, car
:a vino do ro d enuncis gin.
iam la t ag a Jumo ekkomencis, am monaB.oj rak ontis la aferon al la
ta mo§ to ... Tiu ci, cirkauita de siaj
j gravaj kunuloj, sin preparis por see ripro ci kaj puni la malsobrulon,
J unue per d olcaj vokoj poste per forkrioj kaj movadoj, sukcesis ekv eki
b onan Krisp on. Tiu ci, pli miregigita
· ciuj ceestant oj, éirkaurigardis k aj pos iom altig ant e siajn §ultrojn kaj fermanla palpebr ojn, ku sigis por rekomenci
do rmadon . Tiam, la indignita abato
mandi s !in, kiu Ji estas. Onklo Vaksajo
t kiam li reg ardis sian rob on kaj taksiajn van gojn kaj verton, malrapide
j balbutant e respondis: Irigu monahon
la strato Lavapies, Ji demandu pri la
·lo Vaksaj o: se tiu ci ne estus .hejme,
· estas li, tam en se Ji estus tie, mi neskiu mi estas.
R. CoooRNIU.

Animopatrina
~

;.li ja cert ege sci¡¡s ke tiuj ci aferoj
eresas n eniun. Oni gin rakontas ce
· lo de kaf jo kaj senbezone la auskuloj malgajigas. Rakonti gin al fiancino
g rand a idiotajo; la ciamaj antausj fraz oj de la amo, sorras multe plien siaj delikataj oreloj. Gi cagrenas
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Un criado de los frailes que á pie
volvía á las di ez de la noche, llamó tr es
veces á la puerta, y en seguid a, á la luz
de la luna, vió al tio Cerote tendid o en
un rincón del gran edifici o. Entonces
pensó que aqu el desdichado, sorpr endido
por súbito mal se había desma yado y
caído á tierra, pero desde lu ego no dudó
respecto á que estuviese mu erto, porque
la respiración no era fuerte, sino fuertísima, como que ronc aba inarmónicam en te ... Cuando el hermano portero cumplió
con su deber, ambos entraron al borracho, le acostaron en una cama dis puesta
en la hosped ería... y entonces ya adivinaron la causa de la enfermedad porque
un penetrante olor de vino la denunció.
Al com enzar la luz del día, ambos
monjes refirieron el caso al reverendo
abad ... Este, rod eado de sus má s imp ortante s compañeros se preparab a á reprender y castigar al intemperante, y
primeramente por dulc es llamadas, lu ego
por fuertes g ritos y sacudidas, lo graron
despertar á nu estro buen Cri spo. Este,
más admirado que todos los presentes,
miró al rededor y post eriormente , alzando un poco los hombros y cerrand o los
pár pados se acostó para volver á cojer el
sueño. Entonces el indignad o ab ad le
pre g untó quién era. El tío Cerote, cuando hubo visto su traje y palpado sus
m ejillas y coronilla, despacio y balbuceando contestó: Ha ced ir á un fraile á
la calle de Lavapié s, qu e pregunt e po r el
tío Cerote: si ést e no estuvi era en casa ,
yo soy él, pero si él estu viera allí, yo no
sé quién soy yo.

Almade madre
Ya sé yo que esta s cosas no inter esan
á nadie . Se cu entan en la me sa de un
café y se entristecen, sin necesidad, los
que las escuchan. Cont árselo á una 110t'ia es b obería; las eternas frases convencionales del amor suenan mejor en sus
delicados oídos. A un amigo es en ojarlo
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amikon kaj per g1, oni nur atingas lían
perdon . Kvankam mi de zirega s tute gin
forgesi, mi neniel sukcesas ti on fari . E l
miaj okuloj eliras larmoj kaj ec ekraií kigas mia voco . Fine, si est is mia patrino
kaj oni neniam havas pli ol unu patrino .
f;i amis min adore, si j am malfeli ce
mortis ka j kun si ankaü finigis ciuj miaj
vivplezuroj. Kelkajn nokt ojn ankorau,
ki am ma lfruigas mía dormo kaj remorigas ciuflanke mía korpo en la lito, malfermante miajn lacigita jn okulojn, mi
vidas tiam en senlumeco de la cambro ,
karan figuron sian, tiun ñg uron, kiu,
de segni ta per luma j maldiketaj skizoj,
rigardadas min tiel sa me kvazau si volus
dir i al mi: tr e kara filo mía!
Tiuj ci momento j, tiuj ci ideoj kaj
t iuj ci r evoj estas vere nerak onteb laj; ec
pli bone on i agas forgesante ilin. c iuj
dira s pri rakontanto: j en estas unu po eto!
Kaj unuj kompatas !in dum aliaj rigarda s
liu mok eme .
Ho, kara patrino mía! Vian gra nde gan amon mi rakontos al neniu. La
eterna amo ciam estos sekreto eterna
por tiu ci mizera mondo!

y perderlo.

i\li est is la sola filo kiun si naski s dum
sía unua edzineco . Poste la viva j bezo noj,
man ko de helpado kaj sia malfelica ju neco devigis sin edzi nigi duafoje .

No tenía de su primer matrim
más hij o que yo. Después las necesida
de la vida, la falta de amparo y su d
valida j oventud le obl igaro n á ca
otra vez.
i\Ii padrasto me consideraba c
hijo pr_opio, y ningún renc or cons
hacia su mem oria . Tuve cuatro he
n astros, cuatro hermano s en real i
pues como tales los conceptuaba y c ·
tales los quería .
Pero mi madre, cifrando en mí e
riño sin límites profesado á su pr i
marido , guardaba todas las delica d
de su coraz ón para compart irlas con !Il!
Hijos suyos eran tamb ién los de
y sin embargo, yo sabía, yo adivinaba
hijo de su corazón, de su sangre, n- más qu e yo podia ape llidarse . Conlll!_
era la madre,con mis hermana stros la
jer . En t oda viuda con hijos que vuc.
á casarse, hay una madre que sobre _
F..l nuevo amor de esp osa podrá mata:
Y,.1da, pero · la madre, ese no la ma ta.

l\Iia duonpatro vere amis min kie l
lían prop ran filon, kaj mi nenian mal amon havas al lia mem oro. l\li havis
kvar duonfratojn, sed reale mi devas diri
ke ili estis veraj fratoj, ca r mi ilin am is
kvazaií ilí estis tiaj .
Sed mia patri no, centrigante en mi la
sen liman amegon, k iun si havis p or sia
unua edzo , gardadis nur por mi ciujn
delikata¡ojn de sia nobla koro .
Filoj siaj estis ankau la aliaj, kaj tamen, mi sciis, mi d ivenis, ke filo de sía
koro kaj de sía sango, neniu, krom mi
povis nomigi. Kun mi si ludis patrinan
rolon; kun miaj duonfrat oj nur virinan.
En ciu vidvino kun filoj kiu r eedzin iga s
ekzistas patrino k iu postvivigas . La nova
edzina amo , vidvi non eble mo r tigi povos,
sed kontrau patrino povos gi ne nion.

Por más que me prop o _
no puedo olvidarlo . Salen lágrima s á
ojos y mi voz se enronqu ece . Despu és
todo era mi madre , y madre no se t;
más que una .
Me quería con adoración, se mu
con ella se acabaron mis ventu ras . T
vía algunas noches, cuando tardo en
mirm e y doy mil y mil vueltas e
lech o, abriendo los cansados oj os veo
la obscuridad de la alcob a su fig,aquella figura qu e, dibujada con su
trazos de luz me mira com o diciénd o
¡hijo mío!
Esto s momentos, y estas ideas y
visiones no pueden contarse, vale
olv idarlas, Todo s dicen del qu e las fiere: ¡es un poeta ! Y unos le tienen
tima, mientras otros le miran con
prec io.
¡Ay madre mía . No le conta ré á n
tu inm enso cariño . ¡Siempre el et
amor será para este mundo miserab le.
eterno secreto!
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Ni kunvivadis en tre malbona stato,
preskaü limiganta je la mizero . Multajn
fojojn lerte evitante ceeston de siaj aliaj
filoj, mía patrino min prenadis kaj diris:
- Josefo, Jocj o, kiel malfeli ca mi estas!
Tuj si meti s sían bu so n sur mían vangon, kaj paüzaj kaj dens aj larmoj, kiuj
silente faladis el siaj okuloj, tu sis dolce ge
mían viza go n por iri sur g i malrapide
iom post iom, perdigante, sekigante ...
Kiam si ekmalsanigis kaj mi alproksi
mig is al sía lito demandante, kio al vi
okazas, patrino?, si respondis:
- Kara filo mia, mi mortas!
La larm oj kiuj, tion aüdinte, am asigi ·
en mía go rgo , malpermesis al mi respondi:
-Kio okaz os al vi, si daürigis diran te
al si, dum la okulo j siaj grandaj, grande gaj okuloj, kiujn la malsano gr andigis,
rig ardadis fikse kaj obstine, angul an de
apuda muro.
- Vi, morti! Kiom da sense nca5oj vi
parolas! - fine mi povis diri; kaj tiam si
resp ondis per tiel paüza kaj tiel stran ga
vo co kiu sajnis al mi eliranta el tombo:
-Se rcu, mía filo en kesteto de tiu
tablo, oreljuvelojn kiujn vía patro dona•
cis, al mi en la ta go de nia edzigo. O rnamu min per ili, car mi ja ira s akompani
]in kaj tiamanier e mi martas tre rezignacie.
l\ii tr ov is la oreljuvelojn kaj per tre manta mano mi rnetis ilin tra siaj pal aj
oreloj.
- Nun - si daür igis - vi atentu, Joze fo,
mia filo, kaj neniu aüdu pri tío, kion mi
diros al vi. Vi ja estas deknaü-jara j unul o,
kaj por vin liberigi el militservado mi
klopodis spar i rnonon.Se k rete mi posedas
dud ek -sep durojn. Mi ilin amasigis pese to
post peseto. Prenu ilin, ili tie kusas,
en ligna kaveto, sub tiu vesta50 . Tuj
prenu ilin por ke mi havu plezuron ilin
vidi en via mano. Tiel... bonege ... nun mi
jam trankvile povas morti. Lastan kison .
Diru al viaj fratoj ke ili povas tien ci eniri.
Laboru, mi petas, por plenigi la kvanton. Alian kison.. . alían ... pli ankoraü;
kaj mia malfelica patrino mortis dum mi
kisadis sin varmege .
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Vivíamos en una estrechez rayana á
la miseria. :Muchísimas veces esquivando
la presencia de sus otros hijos, cogíame
mi madr e y me decía: ¡José, J ose fito, qu é
desgraciada soy!
Lue go ap licaba su boca á mi mejilla,
y las lágrimas densas y pausadas que •
silenciosam ente caían de sus ojos, d ::iban
dulcemente sobre el cútis de mi rostro
para ir despacio, poc o á poco, perdién dose, secándose ...
Cuando cayó enferma y yo me acerqué á su cama preguntando: - ¿Madre,
qué tien es?- me re spon dió:
- ¡Pobre hijo mío, que me muero!
Las lágrim as que se agolparon á mi
garganta no me dejaron r espon der:
- ¿QL1é va á ser de ti?- continuó diciendo ella, mientra s sus oj os, sus grandes, sus inmensos ojos que la en ferm eda d
agrandaba, mira ron fija y obst inadament e la pared fronteriza.
- ¡Morirte! ¡Qué tonter ías dices! pude al cabo contestar, y ella me dijo
con palabra lent a y voz como salida de
un sepulcro:
- Busca, hijo mío, en el cajón de aquella m esa un os pendientes que tu padre
me re ga ló cuando nos casamos . Pónmelos, puesto que voy á buscarle, y así me
moriré resi gnada.

1

Busqué los pe ndi entes y con mano
trémula los coloqu é en sus exangües
orejas.
- Ahora - dijo - escucha, Jo sé , hijo
mío, y que nadie no s oiga lo que voy á
decirte. Tú tienes ya diecinu eve años; yo
querí a ahorrar din ero para librarte del
servicio . Ten go veinti siete duros escondidos . Los he reunido pese ta á peseta.
Cógelos, están allí, en un hu eco hecho
en la madera, debajo de aquella ropa.
Cógelos, qu e yo los vea en tu mano .
Así... muy bien ... ahora puedo morirme
tranquilamente. Un último beso . Dí á tus
hermanos que entren. Trabaja para completar la cantidad. O tro beso ... otro ...
otro aún; y mi pobre madre murió mientras yo la besaba ardientemente.
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Post du monatoj, kiam ankoraü cirkaüis mian kolon la nigra kravato pro
morto de patrino, el tiuj dudek-sep duroj
kiuj je tiaj grandaj deziregoj estis amasigitaj, re stis en mia poso ec nek la plej
'sensi1;nifa menero.
cion forprenis al mi en noktoj de
malsobre go, virinoj false amantaj; kaj
nun ke pro diversaj kaüzoj okaza ntaj en
vivado mi estas la sola posedanto de
grandega monhavo , kiam malfruigas mia
dormo kaj tut e nesciante kaiízon moví gas kaj rem ov igas . mía korpo en la lito,
mi malfermas tiam la lacega jn okulojn
kaj mi vidas en senl umec o de la cambro
karan figuran sian, tiun figuran desegnitan per lumaj maldiketaj skizoj kiu, rigardante min per malgajaj okuloj, saj nas
diri al mi:
- Kion vi faris j e tiu trezoro, kiun per
tiel grandaj penegoj mi amasis?
Ti am mi kovras mían kapon pe r kuseno, kaj mi audas karesan vocon, kiu
murmuretas malgajege:
-Malfelica filo mía!
T radukis: RUFINO

Dos meses después, anudado aún á
mi ga rga nta el pañuelo negro del luto de
mi madre, ya de aquellos 27 duros, con
tantas ansias reunidos, no quedaba en mi
bolsillo ni la más pequeña cantidad.
Todo se lo llevaro n en noch es de
embriaguez mujeres falsamente cariñosas, y hoy, que por diversas circunstancias que ocurren en la vida me encuentro
dueño de una cpnsiderable fortuna, cuan do tardo en dormirme y sin saber la
causa doy mil y mil vueltas en el lecho,
abriendo los cansado s ojos veo en la
ob scuri dad de la alcoba su querida figura
dibujada con sutiles traz os de luz que
me mira con su s ojos tristes como diciéndome:
- ¿Qué has hecho de aquel tesoro que
con tantos afanes reuní ?
Escondo entonces la cabeza bajo la
alm ohada y oigo una voz cariñosa que
murmura tristemente:
-¡Pob re hijo mio!

UNZAGA (Esp. o. 0 8.5,4 ).

Sentencaj diroj kiujn Bertoldo skribis
.,.

ANTAU SIA l\10RTO

Kiu alku timis mangi rapojn, ne mangu kuk ojn.
- Kiu estas kutimigita uzi fosilon, ne prenu ponardegon .
- Kiu estas kamparano, ne iru kortegon.
- Kiu venkas sian apetiton, tiu estas gra va kapitano.
- Kiu j e cio ne mangas, tiu ne estas bon a simiino .
-i\falko n.fidu je tiu, kiu rigardas la sunon kaj ne ternas.
- Kiu ciuta ge al si vestas novajn stofojn, ciu hore disputas kun sia tajl oro .
- Kiu forlasas siajn aferojn por atenti tiujn de aliaj, tiu ne estas saga.
-Kiu volas ciujn saluti baldaü rompuzas sían cape lon .
-Kiu punas sian edzinon, ebligas murmuran de la najbaroj.
-Kiu elspezas laií sía havo neniam estos almozulo.
-Kiu skrapas la skabion de aliaj, fre siga s la sian .
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-Kiu promesas en kampo, <levas efektivigi sian diron en urbo .
-Kiu timas la birdojn, ne semu falarion.
-Kiu imitas la riculon, restos senriska en sia hejmo .
- Kiu vojagas, portu bastonon en la mano kaj panon kasitan sur la brusto.
-Kiu kredas pri songoj, fondas sian penson sur nebulo.
-Kiu esperas en la tero, malproksimigas de la cielo.
- Kiu zorgas siajn manojn, ne iru en tinkturejon.
- Kiu nur donas al vi konsilojn povante al vi helpi, tiu ne estas bona amiko .
-Kiam oni ·punas la hundinon, certe la hundo forestas.
-Kiu imitas la formikon en la somero, tiu ne bezonos pruntpreni panon en la
vintro.
- Kiu jetas stonon al la cielo, tiu gin ricevas sur sian kapon.
- Kiu alestas festenon kaj ne scias danci, tiu por nenio tau.gas kaj okupas }okon·
-Edzo kiu edzigas pro la havo de sia edzino, akiros monpo son sed ne virinon.
- Kiu donas la hejman mastrumadon al la virino, tiu ciam trovos pinglojn ce la
pordo.
-Kiu ne povas kunporti sian haiíton, tiu estas malfelica safido.
-Kiu guas posedajojn maldece akiritajn, ce sia morto trovos la respondan punon.
- Kiu laudas alian, nekonante !in, multafoje mensogas.
- Kiu donas panon al malpropraj hundoj, ricev os bojojn de la propraj.
- Kiu ne pagas la svitpenon de malriculo, tiu ne agos kiel honest a horno.
-Kiu mangas Iaií deziro de alia, neniam mangas profite.
-Kiu ka sas sian sciadon, tiu ofte estas la plej lerta .
- Kiu volas korekti la aliajn, tiu donu bonan ekzemplon pri li mem.
- Kiu foriras de la teraj plezuroj, tiu nur guas la cielajn donacojn.
- Kiu ne havas amikojn, estas kvazaií korpo sen animo.
-Kiu parolas antaií ol pensi, tiu ne estas saga horno.
- Kiu elirante el sia domo pensas pri tio kion li estas faronta, tiu ce sia reveno
trovas finitan sian aferon.
-Kiu donas tion, kion Ii promesis, tiu donas dufoje .
-Al tiu kiu pekas kaj pekigas aliajn, vi vidos suferantan samtempe du pentofarojn.
-Kiu ne taiígas por si mem, malpli tau.gas por la aliaj.
- Kiu volas sekvi la virton, forlasu unue la malvirton.
-Kiu deziras, kion li d1e esperas havi, tiu al si mem neas la peton.
- Kiu havas en sia domo bonan vinon, tiu havas la trinkfelsakon ce la porto.
-Kiu elektas batalilojn, tiu volas batali pro utilo.
- Kiu vojagas tra la maro de la volupto, tiu elsipigos en la havenon de la mizeroj •
-Kiam iu malgojigas pro bonajo de alia, aliaj vidas je lia malbono.
-Kiu havas virton ce sia flanko, neniam trovas dangeron en vojago .
Esp erantigis A.

J. L.
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An kdotoj
Post sippereo, kelkaj homoj, kiuj per nagado eltiris sin el mortdangero, alpasis
en insulon sajne senhoman. Kiam ili estis longe marSintaj sur gi, uuu el ili, ekvidinte
pendi giton, ekkriis: «Ho . dank'al la cielo, jen ni staras en civilizita !ando ».

( Choix d'anecdotes.)
En la tempo kiam, en la kortego kaj vilagoj, oni plej varme atakis au defendis la
konduton de niaj siparestroj, kaj dume oni bedaüris, li;e iliaj klopodoj estas tute
vanaj, S-ro de Maurepas, pli juna ol ni, moke parolis pri tiuj gravaj aferoj, kiuj prezentis al li okazon por multenombraj vortludoj .
«Cu vi scias, diris li, kio estas surmara batalo? Mi tuj raportos al vi. Du militSiparoj deira~ el du kontraüaj havenoj: ili manovradas kaj poste renk ontigas; oni pafadas ambaüflanke, kelkaj mastoj defali gas kaj kelkaj veloj dissirigas: oni mortigas
hom~jn kaj mal§paras kuglegojn kaj pulvon; poste, la du mararmeoj forira s kaj ciu
el ili pret endas samtempe, ke gi re stis mastro de la batalkam µo kaj venkis la alian:
oni kantas ambaüflanke Te Dmm , kaj dume la maro ne farigas malpli sala ol antaüe ».

( Conite de Ségnr, ll1emoires.)
La Grabielli, fama kantistino, postulis 5.000 dukato j n de la imperi estrino, kiel
pago por kautadi du monatojn en Petersburgo. La imperiestrino tiam respo ndis:
«Mi ne 5alajropagas tiom multe ec miajn cefmarsalo jn (feldmar salojn )>. «Tiaokaze,
rediris lá Grabielli, via irnperiestrina Mosto, nur <levas kantigi siajn cefmar salojn :t.
La imperiestrino pagis la 5.000 dukatojn .
(Cha1nfort.)
El la lingvo franca tradukis, V. INGLADA.
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Par izo, Fra ncujoj. Jarabono; 7 fr.
N. 0 18, 1905.-Espero Katolika.A Sainte Radegonde prés Tours (lndre et-L oire
Franrnjo ). Jarabono, 2,50 fr.
N. 0 20, 1905.-The Esperantist. 67, Kenington Gardens _Square, W., L ondon.
Jarabon o, 4 fr .
N. 0 6, 1905.- The British Esperantist. 1, street, Strand, Londono. Jarabono,
2 frankoj.
N.0 IO - II, 1905.-Antauen Esperantistoj!!Lartiga, 1061 Li ma (Peruo). Jar abono,
3 frankoj.
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- z kaj 3, III ja ro, 1905.- Juna Esperantista. 9, avenue des Volland es, Genevo
:e_joJ
. Jarabono, 2 fr.
_-_o 120 kaj 121, 1905.- Museo Exposición. i\ledina, 37, Alicant e. Jarabono,
etoj .
ar.-Ap. 1905.- La MeksikaLumturo.Sta . Ros a, Neco.xtla, Veracritz (llfeks i. Jarabono, 3 fr.
_ • 0 3, 1905.- Svisa Espero. 6, vieux Collecre, Genéve (Svisnio ). Jarabono, 2,50 fr.
_-_o 6 2.ª jaro, 1905.- GermanaEsperantisto.Prinzentrasse, 95, Berl in S. (Ger~ujol. Jarabono 3 markoj.
_".º 7, 8 kaj 9.- La Algera Stelo. 57, ru e d'Isly, A.lger (Algemjo ).-Jarabono, 3 fr.
_·_oi 99 kaj 100.- Revista del Ateneo Obrero Manresano.Borne, 13, Manresa.
age al la protektantoj.
ou numero, 0,10 pesetoj.
i 79, 82 kaj 84.- La Revue de !'Esperanto en Le Cicerone. 102, rue de la
. B onlogne sur-mer (Francujo). Jarabono, 10 fr.
_ • • 0 10.908.- La France
du Nord. 37, rue Thiers, Boulogn e-s-m (Pranrnjo).
_bono, 28 fr.
_' .º J-- Espero de Katalunjo. Pres ejo Lamiot, Ceret (r ran cujo). 0,05 numero .
. -. 119 kaj 120.- Lingvo lnternacia. 33, rue Lacepéde . P aris. Jarabono, 5 fr. Kun
tura aldono 7 fr. 50.
_- _o r.-- Ruslanda Esperantisto. S. Petersburgo, Bols. Pod ja eeskaja, 24. R1tsiyo.
numero 30 kopekojn.
_ -_o I.- GefrataroEsperanta. Napolo, Largo Gesu e Mario, n. 0 4 . ltalujo . Jano, 4 fr.
_ -. 0 I .-Esperanto.
7 I, l\1ichelet, Le Havre, Franrnj o. 24 numeroj sinsekvaj,
~.

0
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SOLVO

AL PR0BLEM0

DE LA N.º

I, 'ª

lgluu la bordojn A B kaj C D tiamaniere ke angulo A estu sur C kaj B sur D.

Tipografía

l\1:oderna, á cargo de ~1iguel Gimeno, Avellanas, u - Valencia.

injoro .d. C. Body, 34, Greenbank-Av emte, P!Jlmouth (Angliejo) deziras koresadi kun fremdaj geespcrantisto j . éiam tuj r espondas.
ro Vrtel Francisko, termezuristo, oficisto en Bruno, Elisabetpol, 4, Austrio ,
:civio. Deziras inter sangi belajt1, se eble koloritajn, postkartojn kun gesamideanoj.

Emi lio ,1larconell, pastro .- España (provincia de Teruel ) Gea. Deziras koresadi esperante per ilustritaj po§tkar~oj kaj intersa ngi postmarkojn kun geespe·stoj el ciuj landoj .

.1brn
t'Pt, rf'lnt1·
t enhavanta ·la Adresaron de O-ro Zamenhof.
,i,¿wpS
'- S 3, (Anuncio universal esperantista, contenien-

ndaJarl
!ll10

ra colección de direcciones del Dr. Zamenhof para 1904). Nueva colección comy revisada, conteniendo: r.0 La lista de los esperantistas del mundo por países
blaciones . 2 . 0 Las sociedades y diarios esperantistas de todo el mundo. 3. 0 La

colección de direcciones del Dr. Zamenhof para 1905 . 4.º Una lista alfabética e
pleta de los 20.000 pr incipal es esperantistas del mundo. -Un to mo en 16.º, en _
tica, 2'50 fr.- Hachette et C_ie, 79, boulevard S. Germain, París.
HISPANA JARLIBRO ESPERANTISTA
enhavanta la re gula ron de .tli::;¡.:=::
Societo por propagando Espe ran to, la protoko lojn de la kunsidoj okaz int aj d
jaro 1904, la nomaron d e ciuj hispa naj espera nt istoj kaj iliajn nunajn adresojn
pesetoj kun postkosto kaj 0,55 se oni dezirus gin ricevi pt - rek omend itan. Fa::r
mendojn ce la Administre jo de LA SuNo Hii'iPANAaü al S-ro 1\fanuel Bena,
Sociedad , 14, Murcia (Hispanujo ). L a membroj de H. S. p. p. E. rice vos gin se
kontraü la sendo de ilia kotizajo por 1905.

Sociedad Española 1>arala propagación del Es1,eranto .- Pr esidente, D. Ri
Codorniu, Ingeni ero Jefe de Montes . Paseo del Malecón, C, i\forcia.-S e reian"o :
rendo P. Antonio Guinart, Escuelas Pías, Valencia.-C uota anual: r pe;eta. - l nform
Secretario.

EL BIBLIOTECARIODEL GRUPOESPERANTISTADE MURCIA-Sociedad,
Se encarga de hacer la suscripc ión á cualquiera revista de Esperanto, de las q _
publican en la act ualidad y de proporcionar cualquiera de las obras de Esperan ::
Diccionarioesperantoespañolde raíces, una peseta;Gramática, 0,75; cua
palabras correlativas, 0,05; enum eración y significado de los afijos, 0,20; ejerci ci
traducción, 0,50. - Rvno. P. ANTONIOGUINART
- Es cuELASPÍAS-VALE NCIA.

L, .Es,f¡erantz'steoficiala revuo

de la_Societo franca por la propagan d
esperanto, 20 pagoJ (formato 15x 20) da teksto f
esperanta kun ok pagoj de kovrilo, internacia korespondado esperanta . sen
3 fr . 50 por zmzejaro . 4 fr. kun enskr ibo en la societon. Turnu vin al Admin is_
tion de «L'Esp erantiste» , Lozeviers (Eure) France .
A

f

LO N DON O Pensio por gesi njor oj. Hejmaj komfortajoj, bano (varma k aj
varma ). Modera j prezoj . Oni paroladas kaj k oresp ondadas en esperanto, ang
fran ca lingvo . Sinjorino O'Connor, Esperanto Hoztse, St -St ephen' s Sq. Bays wat

E.SPEt:> A 1'.1TO

Manual Y ejercicios,
3 pe setas. - Vocab u ~
Esperanto~Españot
y Es pañ o t ...Espe ran t
pesetas. Por INGLADA
y L ÓPEZVILLANVEVA.
- En las principales libr erías de Es América y en la Secretaría de H. S. p. p. E.--E scuelas Pías-Valencia.
~

~

'g_

Hemos trasladado la Administr
Ni trans lolcis la Administracion de
nia gazeto kaj ni petas, oni adresu la ko- de nuestro periódico y rogamos
respondajojn, abonojn l<ajciujn aferojn, se dirija la correspondencia, abo~
al sinjoro Administranto de «La Suno todos los asuntos, al señor Admin·
Hispana~-Godella- Valencia (España). dor de «La Suno Hispana»- God
Valencia (España).
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~ SUNOtlISPANA
Problemo

La problemo propon ita en la I 8' numero de LA St!N IIr sPANA (pago 97ª )
es tas h·e interesa· kaj, malgraü gia sajna
simpleco, gi rilatas partan plej altan de
la matematika s ienco . Efe! tive, gia sol vo rilatas la tiel nomitan c:k onek secon"
de la surfac j, kie s studo estas parto de
«Analysis situs ».
Antaü ~io, por bone kompreni la problemon, oni devas g uste definí, kio estas
unu flanko de surfa o at1, pii precipe,
tion, kion signifas tiu frazo: «du punktoj
estas sur unu sama flanko de unu surfaco ».
1\1atematike oni diras, ke du punktoj
estas sur unu sama fla nko de iu surfaco,
se oni povas streki linion sur tiu surfaco
deirantan de la unua punkt o kaj fiuigantau ce la alia tute strekitan sur la surfaco
kaj trapasantan neniun randon. De tio
konsekvencas, ke surfaco havas nur unu
flankon, se elektante du ajnajn punktojn
sur tiu surfaco oni ciam povas streki
linion kunligantan
tiujn du punktojn,
tute strekitan sur la surfaco kaj renkontantan nenie iun randon.
Por solvi la proponitan problemon,
sufi cas, ke oni kunglnas la du ekstremajojn A B kaj C D nur de la banderoln
tordita tiamaniere, ke la punkto D ko incidas kun B kaj la punkto C kun A.
Estas ja facile konstati k.e tiu tordita
ringo havas nur unu flankon, laü la supredonita difino.

~;______--- ~I

Problema
El problema propuesto en el número 18 de LA Su No HisPA)!A (pág. 97 ) es
muy interesante; y á pesar de su aparente
sencill ez rcfiérese á la parte má s elevada
de la ciencia matemática . En efecto, su
solución se basa en lo que se llama «co -.
nexid ad:. de las superficies, cuyo estudio
forma parte de «Analysis situs ».
Ante todo, para comprender bien el
problema , se debe definir con precisión
qué es una cara de superficie 6, con más
exactitud, lo que significa esta frase : «dos
punt os están sobre una misma cara de
una superficie~ .
Matemáticamente,
se dice que dos
puntos están sobre una misma cara de
una superficie, si se puede trazar una
línea sobre esta superfi cie, partiendo de
un punto y terminando en el otro, totalmente dibujada s bre la superficie y sin
traspasar nin gún bord e. De aquí se deduce que una sup erficie tiene so lamente
una cara, si eligiendo d os puntos cuales quiera sobre esta superficie se puede
siempre trazar una línea que una estos dos
puntos, dibujada completamente sobre la
superficie y sin encontrar borde alguno.
Para resolver el problema propuesto,
basta que se unan las dos extremidades
A B y C D de la faja, retorcida de tal
manera, que el punto D coincida con B y
el punto C con A.
Es fácil comprobar que este retorcido
anillo tiene solamente una cara, según la
anterior definición.
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Sed ni esploru pli detale la problemon .
Se oni simple farus el la banderola
ringan, ue tordinte gin, per kungluo de
la du ekstremajo j , tiamaniere ke D koin cidus kuu A kaj C kun B, la ricevita surfaco havus dit fiankojn (la internan kaj
eksteran ).
Pli generale, antaií ol konglui la ekstremajojn de la banderolo oni pavas tordi
gin laií torda angulo de 180º, 360° .....
18oº x n.
Se la nombro n estas para, post tordo
kaj kurbigo de la banderola, D povos
koincidi kun A kaj C kun B; kaj tiam
oni ricevos surfacon havantan áit jl ankojn kaj dit rand ojn konsistantajn el la
du fermitaj linioj A D kaj B C.
Se male la nombro n de 1' tordoj
·estas nepara, post tordo kaj kurbi go de
la banderolo, C povos koincidi kun A
ka j B kun D, kaj oni ricevas ringo □, kiu
estas surfaco havaota nur mm flank on
kaj nur iemt randon k nsistantan el la
fermita linio A D B C.
Ni iru nun ankorau pli ma lproksimen.
Ni sup ozu, ke antau ol kunglui la du
ekstrema3ojn de I' ortangulo A B C D, ni
strekas sur la banderola mezan linion
E F (kiel montras la suba figuro ).

Pero exploremos más detalladam e
el problema.
Si se hace sencillamente de la faja
anillo sin retorcerlo, por unión de ·
extremidade s, de tal man era que D co
cida con A y C con B, la superfi ie oboida tendrá dos caras lla interna y ·
externa ).
En general, antes de unir las dos extrem idades de la faja se puede retorc er·
según un ángulo de torsión de I
360°..... 180º X h.
Si el número n es par, después de ·
tors ión y unión de la faja, D podrá coi cidir con A y C con B, y entonces se
obtendrá una suµerficie con dos cara
d s b ord es formados por las dos lín
cerradas A B y C D .
Si por el contrario, el número n de
las torsiones es impar, despu és de
torsión y unión de la faja C podrá coincidir con A y B con O, y se obtendrá u
anillo que será una superficie de una so
cara y un sólo borde formado por la
línea cerrada A D B C.
.A.hora, vayamos todavía más lejos.

Poste ni, kiel antaiíe, kungluu la du
ekstremajojn Tiam ni prenu tondilon kaj
t rancu la paperon banderolon laií la
linio E F.
Kio okazos?
Se la bandero la ne estas tordita (n= OJ
ni evidente ricevos du ringojn similajn
je la unua. Se la nombro n de I' tordoj
estas para, ni ankau ricevos dtt ringojn.
Ciu el tiuj du rin goj estos n foje tordita,
k iel la un ua, sed tio, kio estas rimarkinda, estas, ke tiuj du ringoj ne estas apartigitaj, sed ke ili sin cirkaiíprenas reciproke kie l du sinsekvaj ringoj de ~eno.
éiu el la du ringoj cirkaüvolvas la alían
n,. . .
-2 1O.JOJn .

Después, como anteriormente, unamos las dos extremidades . Tomem os
entonces unas tijeras y cortemos la faja
de papel según la línea E F.
¿Qué ocurrirá?
Si la faja no est:í retorc ida (n- o .
obtendremos dos anillos semejantes a:
primero. Si el número n de las torsion es
es p ar, obtendremos también dos anillos.
Cada uno de estos d s anillos estará
veces retorcido, como el primero; per o
lo que es notable, que estos dos anillos
no están separados, sino enlazados re cíprocamente como dos anillos consec utivos de una cadena. Cada uno de los do

Supongamos que antes de unir los do
extremos del rectángulo A B C D, traz amos la línea E F (como indica la siguiente figura .

anillos env uelve al otro

n
2

veces.
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- la nombro n de l' tordoj estas nepost tranco de la rin go Jau la meza
oni ricevas nur imn r ingon kun du
j 2n foj e torditan kaj c irkau sol. sin mem. Kompreneb le, laü t.io,
i supr e diris, car 2n estas para, se
-omencas la tran eo n de tiu nova
. oni ricevas dtt ringojn, sed strange
ekt itaj .
. j tiuj rczultatoj ne esta s elpe nsitaj
Mi memoras, ke mi ilin legis antaü
· IS ja roj en mat em atika gazeto
, kies nomon mi forges is.
(ARLO

BOURLET .

B. La matematikaj terminoj llzitaj
artikolo estas la te rmin oj, kiujn
• 0 R. Bricard
en sia vcrko «;\latcterminaro kaj k rest omalio :.>jus
:ta ce la firmo Hachette.

f I Kampoamor'
{r)
OFTA MALSANO

:;:

CARLO

BO URL ET.

N. B. Los términos matemáticos
usados en este artícul o, son los términos
que usa el Sr. R. Bricard en su ob ra
« Términ os y cresto matía matemáticas :.,
que acaba de publicar la casa Hachette.

De Campoamor
¿Qué mal, doctor, la arrebató á la vida?Rosaura pre g unt ó con desconsuelo.
- Muri ó, dijo el docto r, de un a caída.
- P ues, ¿de dónde cayó?- Cayó del cielo.

* :::*
Según creen los amantes ,
La s flores valen más que los d iamant es .
Mas ven que al exting uirs e los amo res,
Valen más los diamantes qu e las flores .
HASTÍO

KORENUO

n korama raveco
· ermita estas terureco,
ankoraü p li estas timiganta
eco ce geo kunvivanla!
***
_ ·¡ ol demando tera,
·irino nur demand' ciela .
Tradul.:is

Si el número n de las torsi ones es
impar, desp ués de cor tar el anillo seg ún
la línea del medio, se obte ndrá solam ente
un anillo con dos bordes, zn veces r eto rcido y envolv iéndose á sí mismo. Ciertame!1te, según lo q ue dijimos arriba,
puesto que zn es par, si cortamo s este
nuevo an illo se obtendrán dos anillos,
pero, cosa rara, en tr elazados .
Yo no he inve ntad o todos estos re sultados. Recuerdo que los leí hace quince
años próximamente, en una revista de
matemáticas au striaca, cuyo n ombre he
olvidado .

MAL DE MUCHAS

malsan ' forprenis sian vivon?- ro pri demandis senk onsola,
mortis pro defal' la dokto r ' diris
de kie? - Si falis de l' cielo.
*
· k redas gea mantoj
, valoras pli ol diarnanto j,
·am ces is am', ili konstata~,
·te pli la diamantojn satas .
:j:
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V. l NGLADA .

Glora hispana poeto,
i j aroj .

k iu mortis

Sin el amor que enca nt a,
La soledad de un ermitaño espa nta.
Pero es más espantosa todavía
La soledad de dos en comp añía .

***
Más que cuest ión de suelo,
E s la muj er una cuestión de cielo.
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Jlfajstro :Jan Hns. La · vivo, agado,
kondamno kaj nzorto 1te l' glorinda mar tiro . Esperautig is J. F. Khun, kun por tr eto de Hus kaj kun franca kaj espe ranta antaüparol oj de D-ro Carla Bour let, prezidanto de la Grupo esperanti sta
Pariza . Prezo: 0'85 fr. ce la Presa espe ranti sta Societo, 33, rue Lacépéde, Parizo .
Tiu éi bro suro tre bone verkita en
Esperanto raportas al ni la persekutojn .
kaj batalo j n de la apostolo de la vero
tiatempe konsiderita k iel herezulo. Sinjoro Bourlet ma lerare k.omparas la agadon kaj suferad on de la bohema martiro
kun la klopodo j kaj malplaéoj, kiujn
D.º Zamenhof elportis dum la 18 j ara
senéesa laborado po r la triumfo de la
ling vo internada kaj alprenigo de Esperanto en la civilizita mondo .

Jlíajstro :Jan Htts. La vida
condena y mu ert e del célebre l
Traducción al Esperanto de J. F.
con retrato d e Hus y un pr ól
francés y en Esperanto del Dr.
Bourlet, presid ente del Grupo E s.
tista Parisién. Precio: 0'85 francos
Presa esperantista Societo, 33, ru e
péde , París.
Este folleto, escrito muy bien
peranto, 1ios cuenta las persecuci o:::
luch as del apó stol de la verdad, co
rado en aquella época com o he re
Sr. Bourl et compara con acierto la
y rnfrím iento d el mártir bohemio,
trab ajos y disgustos que el Dr. Zam
ha soportado en los 18 años de inc
labor por el triunfo de la lengua in:
cional y la adopción en el mund o
zado del Espe rant o.

Ó t la lingvo int ernacia p ovas esti la
latina ~ F ran ca kaj esperanta studo de
S.º L. de Beaufront, prezidanto de la
Franca Sucie to por propagando de Espe ranto. Prezo : 0'60 fr. Pre sa esperantista
Socie to, 33, rue Lacépéde, Parizo.

¿P1tede ser el latín la lengua inJ
cionaü Estud io en francés y Es pe.
por L. de Beaufront, presiden te
Sociedad france sa para propagaci ·
Esperanto. Precio: 0 ' 60 francos. Irn ~
y librería esperant ista, 33, ru e La c _
París.
Este estud io fué publicado en
sos núm eros de la revista frances a <:;_
pérantiste ». Su autor trata la cu estiu
fundamente y demuestra de modo 1
testable que el latín no reune con
nes en si mismo para poder s
leng ua internaci onal. E l Sr . de Bea
ha dedicado muchos años de est ·
á este asunto, y es de com.peteo
ig ual para tratarl o. Por esto los esr
tistas debem os regocijarnos de la .
cación de este excelente folleto, que
en nuestras manos los medios ne
para disuadir á las personas qu e
aún en la adopción d el latín com o
int ernacional.

Tiu éi studo est is pnblikigita en diversaj numero j de la franca gazeto «L'Es perantiste ». uia autora pritraktas profun de la demandan kaj nerefuteble elpru vas, ke la latina lingvo en si mem ne
p osedas ecoj n por povi taügi kiel interna cia lingvo. S.ª d e Beaufront dediéis
multjaran stud adon al la afero kaj estas
senega la kompetentulo por gin pri trakti.
Ti a!, la esperantistoj devas goj i pro la
publikigo de tiu bonega bro suro, kiu
metas en siajn manojn éiujn necesajn
rimedojn por dekonvinki la persono jn,
kiuj ankoraií prete nd as alpr eneb leco n de
la latina kie l internacia lingvo .

Struktztro de la Esper anta vor taro .
R espondo al midtaj kontra üparol oj. Teks to franca kaj esperan ta de S. 0 L. de
Beau front. Prez o: 0'60 fr. Librejo Hachette kaj K.0 Parizo .

T

E structura del Diccion ari o
rant o. R espttestti á 1mtclt as obj .
T exto francés y e-speranto, por :__,
Beaufront. Precio: 0'60 franco s. I~
Hachctte y Comp. ª París.

ESPERANTISTA

"'Ju éi libr eto dediéita, ne al tiuj, kiuj
la espe rantan vortaron en celo eks \·e praktika, sed al la personoj dezi j koni fundam entoj n de la eléerpo
esp era ntaj radik oj, elmetas kun
klar eco kaj preciz eco la pr incipojn,
O-ro Zamenh of se kvis k onstante
· reo de la radikoj por form ado de
rt aro de la lingvo internacia.

tn tktztro de la Esp eranta Vortaro,
.º de Bea ufront estis eldonita en
ra formo al la unuaj eldo noj de lia
-,amzrúre Esp erant o-Fra ni;ais kaj tre
!"eakceptita tiam de la esperantista
l ·o.
_·¡ rekomendas gian akiron al tiuj
e posedanta j , en la certeco, ke gia
o estos por ili ekstr eme profitdona
ne hezwe d' E~peranto, dialoga pa do fr anca, de S.0 T. Ca rt. Prezo:
ée la Presa Esperant ista Societo, 33,
acépéde, Parizo .
a senlaca prop agandanto de nia ideo
art, ne konte nta publikigi Espe- en dek lecionoj, verko, kiu tiom
ptoj al nia ate ro alt iris en F ran lta lujo kaj Germanujo kaj gian
jo n Unztaj lecionoj ti Esperant o kaj
lan ve rsan legcndon Traf enditn tnr o
aldono al lia bone ga Esp eran ta
s( arado, j us surprizis nin per ape rigo
iu parolado, kiu verkita kun cel o, k e
o-in prezentad u en la espera ntistaj
venoj kaj pub likaj teatroj, povas mie utili al disvastigo de Esp eran to en
cujo.

GAZETO
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Este libr o, dedicado no á los que
usan el Dicc iona rio E speranto con objeto
poético, sino á las personas que deseen
co noce r los fund amen tos de la elección
d e las raíces espera ntas, expone con verdade ra claridad y precisión los principios
que el Dr. Zamenhof ha seguido invaria blemente en la creación de las raíces para
la constitución del vocabulario de la leng ua int erna cional.
La Est ructztra del Diccionario Esperant o del Sr. de Bea ufron t acompañó ·en
forma de folleto á las primeras ediciones
de su Dict ionnair e Esp ermzto-F ranr;ais,
y fué rec ibido muy favorab lemente entonc es por el pú blico esperantista .
Recomendamos su adquisición á los
que no lo posean, en la seg uridad de que
su lect ura les será en ext remo provechosa.

Une heu,re d'Esp eranto esta s tiel booe
ita ke oni 1iur devas deziri g ian ba l- n, tradukon au alkonformigon al
~ éefaj idi omoj europa j.

Una hora de Esperanto , conferenci a
dialogal, en frnnc és, por Th. Cart.
Precio: r franco , en la Presa Esperantista
Societo, 33, rue Lacépéde, París .
El infatigab le propagandista de nuestra idea Sr. Th. Cart, no contento con
publicar el Esp eranto en diez lecciones,
obra que tanto s adeptos ha proporcionado en Francia, Italia y Alemania á
nu estra causa, y su ext racto P rimera s
lecciones de Esp eranto y la hermosa leyenda en verso Traf enaita !uro, digno
complemento de su exce lente Versifi cación Esp eranta, acaba de sorpren dernos con la aparición de es ta conferencia, que escrita con el objeto de que se
represente en las ve ladas esperantistas y
teatros públicos, puede ser de maravillosos resultados para la difusión del Esperanto en Francia.
Una hora de Esperanto está tan bien
esc rit a, que sólo debemos desear su
pronta traducción ó adaptación á los
principales idi oma s europeos .

Pri tr i proj ektoj prez entitaj al la
ogne'a K ongre so.
La bru suro, ap erint a kun tiu ci titolo,
vas kvar ar tiko lojn enpr esitajn en
'Es pera ntiste »: Rajt oj de la Kongres o,
nristo .- Pri la projekto de la Societo

Acerca de tres proy ectos presentados
en el Congreso de B rmlogne .
El folleto p ubli cado con este título
contien e cuatro artículos insertados en
«L' Esp erantiste » : Derechos del Con greso, por Juri sto .-;Ace r ca d el proyecto
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franca por propagando de Esperanto, de
L. de Beaufront.-Centra
aü helpa komitato? de Gaston Moch, kaj Pri projekto
de Tutmonda Ligo esperantista kaj giaj
komitatoj de L . de Beaufront.

Gi pritraktas tre intere sajn demandojn por la estonta vivado de Esperanto,
kiuj estas decidotaj en la Boulogne'a
Kongreso, kaj ni opinas, ke gia funda
ekzameno estos garantio pri la solvoj
kiujn en gi akceptos la ceestantaj espe~antistoj.
F1mdam ento de Esperanto, de doktoro

HISPANA

de la S iedad Francesa para p
ción del Esperanto, por L. de Beau
- ¿Junta central ó auxiliar?, por G
Moch, y Acerca del proyecto de
Universal Esperantista y de sus Co
nes, por L. de Beaufront.
Trata de cuestiones muy ínter
para el porvenir del E perant q e
de decidirse en el Congreso de Bou:
y creemos que su examen deten id
garantía de los acuerdos que en el
tomen los Esperantistas que á él

•

F iwdamento del Esp era nt<1,
Dr Zam enhof. Librería Hachett e
Parizo. Prezo: 3 frankoj.
Precio: o, 75 fr.
La libro konsistas el elementa gramaEl libro consta de una gramát i
mental en las len guas frances a, ·
tiko en la lingvo franca, angla, germana,
kaj pola, el Ekzercaro kaj [/¡¡iversala alemana, rusa y polaca, del Ekz
Vortaro, verkoj de ciuj konitaj kaj kies de la [/niv ersala Vortaro , obras d
rekomendo estas superflua kaüze de la conocidas y cuya recomendaci ón n
aütoritateco de la verkinto.
falta por la autoridad del que lo
puesto.
La parto interesa kaj nova por la
La parte interesante y nueva
esperantistoj estas la opinio de D-ro Za- espera ntistas es la opinió n del
menhof elmetita en la antaüparolo pri la mcnhof, expuesta en el prólogo,
tiel mu ltfoje diskutita demando pri la
uestión tantas veces discutida.
reformoj, kiujn oni povus fari en Espereformas que en el Esperanto p
ranto, kaj por ke la leganto povu prijugi
hacerse, y para que el lector pu
la sag econ de elpeosinto de Esperanto,
gar de la sabiduría del inventor
nenion pli bonan ni povas fari ol deskribi · peranto, no podemos hacer nada
la konkludojn el tiel bela antaüparolo .
que transcribir las onclusiones
bello prólogo:
« 1. ª
Por la unidad de nu estra
«Iº
Pro la unueco de nia afero, ciu
bone esperantisto <levas antaü cio bone todo buen esperantista debe
koni la fimdmnenton de nia lingvo.
bien el /Tmdamento de nu estra len
zc La fundamento de nia lingvo dez..ª El fundam en to de nuestr a
debe permanecer para todos inta:l.
vas resti por ciam netttsebla.
3.ª !lasta cnando una institu ci
3° Gis la tempo kiam aütorita centra
institucio decidos pligrandigi (neniam tral autorizada decida aumentar
saitgi!) la gisnunan fundamenton per ofi- ¡cambiar !) el actual fundamento ha
cialigo de novaj vortoj aü reguloj, cio oficiales nuevas palabras ó re gl
bona, kio ne trovigas en la «Fu ndamento
aquello bueno que no figure en e
de Esperanto», <levas esti rigardata, ne <lamento del Esperanto •, no de be
kiel <leviga sed nur kiel rekomemtata.
derarse como obligator io, sino so
como recomendado .
Las ideas que acabo de e::~
La ideojn, kiujn mi supre esprim!S
sobre el fundam ento del Esp ran·
pri la fundamento de Esperanto, prezeutas dume nur nian priva tan opinion. presentan mi opinió n privad a y
Legan sankcion ili ricevos nur en tia cibirán sanción legal en el caso d
sean aceptadas por el prim er C
okazo, se ili estos a½ceptitaj de la unua

L. Zamenhof. Librejo Hachette kaj K.0
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rernacia Kongreso d e esperantisto j, al
u tiu éi verk o kune kun sia antauparolo
estos prezentita .»

internacional de esper antistas, al que será
pr esP-ntada esta obra con su prólogo.>

llfat ematika tcrntinai·o kaj krestomatio de Pao ztl Briard. Libre j o H achette
aj K O Parizo. Pr ezo: o fr. 75.
Tin ci verko estas escepte grava por
progreso de nia afero Ke Esp eranto
enp enet rigas pli kaj pli en la teknikan
·aron estas fakto, kiu pruvas gian granan vivopov on kaj la mirindajn ecoj n,
·juji. g i posedas por tutmonda interkounikilo. Tial, verkoj kiel llf atematika
t. rminar o kaj krestomatio devas esti sa. tato j kun vera gojo de ciuj esperanti s. j . La scienca labo rado iniciaLita de
f nternacia Scienca R evuo liveras pli kaj
li suficeg~jn fruk tojn, kaj esta s k redeble
e tre baldaií la erninentuloj un uamine
·. nvinkig os pri la gra ndega j util eco kaj
f cileco de E:speranto kaj arege aligos al
oia afero. Post tia mu lt valora nov aligo
la tutmo11de alpreno de nia lingv o esto s
afero de malmultlabora kaj plimul trapida.
ere, éiuj esperantistoj <levas kl opod i
po r ke de tag o al tao-o oni elfaradu la
tek nikaj n vortar ojn esperantajn kaj tiamanier e baldaií apero s en nia tuta pleneco la maj esta k onstru ajo, k iun la elpensinto de Esperanto prezent is por la
k unfratigado kaj rifug ejo de éiuj hornoj.

K ztrso itttmonda de la lingvo infernacia, /i:speranto lau la metodo natura ,
verkis Emi lo Gasse, profesoro aprobita
de la Soc ieto franca per propaga ndo de
Esperanto. Librejo Hach ette kaj K.0 Parizo . Prezo: o fr. 75-

T erminología J' crestomatía matemdtía p or Panl Briard . Librería Hachette
y C.ª París. Precio: 0,75 francos .
Esta obra es de importa ncia excepcional para el progreso de nu estra causa.
Q ue el Espera nto penetre cada vez más
en el campo técnico es hecho que de muestra su gra n vitalidad y las admirables co ndiciones que po see para órgano
de inte ligencia universal. Por esto, obras
como T erminología y crestomatía mate máticas deben ser saludadas con verdadero júbilo por todos los espe rantistas .
La lab or científica iniciada por la lnt er nacia Scienca R evuo da cada vez más
6pimos frutos y es de creer que mu y en
breve los sabios se convencerán unánimemente de la utilid ad y facilidad inmensas del Esperanto y se adherirán en masa
á nuestra causa. Desp ués, con (,Ste refuerzo de tanta valfa, la adopción universal de nuestra len gua será asunto de
poco trabajo y menos tiempo. Verdaderamente, todos los e!-:perantistas deben
esforzarse por que cada día se vayan confeccionando los vocabularios téc nicos en
E speranto, y de este modo aparecerá
bien pronto en toda plenitud el majestuoso edificio que el inventor del Esperanto ha pre sentado para la confraternización y refugio de todos los hombres .
La T ermin olog ía y crestomatía mate máticas está . admirablemente escrita y
merece recomendarse en todos concep tos . La cuestión está resuelta para los
matemáticos: pronto veremos la solución
para todos los demás ramos del saber
humano.
Cttrso universal de la leng ua inter naciona l Esp era nto según el método natural, por Emilio Gasse, profesor aprobado de la Sociedad francesa para la propagaci ón del Esperanto. l ,ibrería Hachette y .ª Precio : 0,75 fr.

Kie l montras gia titolo t iu éi libro
pr ezentas al ni novan lernolibron de nia

Como su t ítul o indica , e te libr o nos
presenta un nuevo manual de nuestra

llf atematika ternzinaro ka,_jkrestoma tio estas mirinde verkita kaj mer itas éiel
esti rek omendata La afero estas ja so lvita por la matematikistoj; baldai.í. ni
vidos la solvojn por éiuj homaj scifakoj .
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lingvo sekvantan la metodon "naturan kaj
gradigan. 'Gi estas nur verkita en Esperanto kaj konsi stas el ok leciono j mirinde
arangitaj Jau ilia metodo por la rapida
akirado de nía internacia idiomo. La
lecionojn sekvas Kons iloj al la instr 1eantoj kaj Ek zer co; pri legado kaj interpa r olad o, kiuj plenigas la verkon kaj faras
el gi admirindan disvastigilon utilegan
por la progresado de nía afero .

HISPANA

lencrua, en que se sigue el método na ral y pro gresivo. Está e scrito solam en e
en Esperanto y se compone de ocho lecciones admirablem ente dispuestas por
método para la rápida asimilación de
nu estro idioma internacional. Sigu en
las lecciones unos Consejos ti los inst ru ctores y unos Ej ercici os de ledura y conversaci ón que completan la obra y hacen
de ella un admirable instrumento de
difusión de utilidad suma para el progr eso de nuestra , causa.

m~~~~~~~~~~~~~~~~~cm~~~~~~~~~~~~~~~~~~

F E I N O (El «La Stona Monahejo»
), verkita de V. Balaguer.

.

. . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
.
Si estis Florbelo, la feino de l' lago, kiu rapide antaueniris gis la b rdo, kaj
enjetint e sin ínter la brak.oj de la junulo, tiel parolis:
~Mi prokrastis mian alve non por pr epari niajn edzigan liton kaj fe ton. Nun est as
la momento por veni al mi, mia am ato . Iam mi alportis sur mía rob o la pulvorigit aj n
ruinojn Babilonajn, Tebajn kaj Romajn, por konstrui en la plej bela loko de miaj
bienoj, la palacon, kiu estos nia log ejo. Tie vi vidos kristalajn kaj perlajn salon ojn ,
kun luks aj galerioj el koralo kaj perlamoto , molajn litojn el ka skadaj saiímoj p or
ripozigi viajn lacigitajn membrojn, kaj en agrablaj dens ejoj kun kresk:aj oj kaj arb oJ
nekonataj de vi la mortuloj, pendlitojn el rozaj folioj, licritajn sur trop1kaj palm oj.
kie ni povos dormí post la ta gmezo, je la horo dum kiu la suno, ori gaote la lago n.
sendos al ni siajn fajr ajn radiojn, kiujn V!lne intencis forrabi la dio de Titanoj. E n
tiuj arbaretoj, vi trovos fontpjn, el kiuj fluas orpulvoro , produk tinte la sablojn tra
kiuj vi vidos mul tajn bruantajn riveretojn, ki es akvo r ekte elvenas el la bluaj mar o,
Kadiza kaj Veneta, ec el tiuj riveroj kiujn la homoj nomas Rejno, Adigio kaj Donauo_
Vi admiros birdojn kaj audos pepadojn, k iujn vi neniam vidis nek audis; mi pr ezen
tos al vi por trin k i, la roson en parlamotaj konkoj, kaj ciun nokt on, dum dan co
cirkau ni la nimfoj de la akvoj, vestitaj per siaj roboj teksitaj pel- slalaj radi oj, rm
ekdormigos vin inter miaj brakoj, donante al vi tiujn dol cajn kol ombajn kisojn, ki11
neniam :finigos... Ven u al mi, mia amato ... Jam estas la horo. Post tiu mom ent o gi
estos malfrue!! »
La ensor cita junul o, klinant e sian kapon sur la n egan sultron de sia carma ku nulino, malrapide lasis sin forlogi en la lagon, ki es !i iris subakvi g i ciame ...

Esp erant ig is R. ConoRNIU .
R~mz~~~~~~'llil~~n~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Neforgesebla
nokto
Miaj kunkaptitoj dormís; meco trempita en kokosa oleo batali s impotente per
sia fuma flamo kontraü la mal!umo mastriginta ce la angul oj d e la mallih ercjo
kaj minacis ekokupi baldaü la tutan cambron, kies brikoj, kvazaií mola lito, sur-

Nocheinolvidable
Mis compañ eros de cautiverio dormían; una mecha bañada en aceite
coco batallaba im potent e, con humt
llama, contra la obscuridad que dominaba.
en los ángulo s d_e la prisión y am enazabz
ocupar muy pronto todo el cuarto cu;
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rt is niaj korpojn malfortigitajn
- nterio kaj suferoj, per korpaj
aj doloroj.

per
kaj

ubite la pordo malfermigis, kaj tia
o vekis la dorrnantojn, kies okulo j
ontris terure la timon al nekoniteco.
La gardisto eniris sekvata de kv ar
ldatoj pafi.le armitaj kaj iu el ni deman : «Kio okazas ?»
Silentigis la enirintoj, kaj iliaj korpoj
ase starigis sur la sojlo kvazaü vivanta
·ilo. Fikse kaj demande ni rigardadis
iajn stran gajn vizagojn, sed la ridetantaj
soj, la okuloj brilantaj, la rninacantaj
ienoj donis al ni senvortan re sponden.
Pasis unu, du ... kvin minutoj senfinaj
j eniris kapitano Riego kun kelkaj
pero j subbrake.
- Levig u!- li ekkriis.
Kaj ni, kvazaü automate, obeis lian
rdonon nin ordarangante meze de la
·ambro Jau kutimo akirita dum nia miitkapteco kaj tiel akurate kie l instruataj
rekrutoj .
Ni senmove kaj silente atendis .
Malrapide kapitano Riego sercis paron kaj komencis tralegi nomarbn :
- Baquero , Egido, Mancisidor... Du }'OS .. .

é iu el ni, siavice, nur respondis:
Ceestas!»
Poste li denove sercis alían paperon
kaj Jau.te preskau krie per malrapidaj
vortoj kaj malkorekta elparolado hispana
'.i legis :
«La milita jugistaro filipina de la Suda
Luzono, post longa konsiligo kofldamnas
la hispanajn oficirojn logantajn hodiaü en
. aik'a malliberejo. Ili estos mortpafataj
morgaü matene kaj por ke ili plenurnu
siajn religiajn devo jn oni translokig os en
la diritan malliberejon kvar pa strojn el
tiuj kiu j estas enfermitaj en la mona6ejo. - La leutenanto g enera lo, Jlfa ri ano
Trias .»
Kaj aldonante nenian vorton plu, Ii
eliris kaj l ost Ji la gardisto kaj la kvar
soldatoj.
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ladrillos, como mullido lecho, soportaban
nu estros cu erpos debilit ados por la dis entería y sufrimi ent os, por dolores del
cuerpo y de l alma .
De pront o se abrió la puerta y el
ruido despertó á los durmientes, cuyos
ojos mostraron terrib lemente el temor á
lo de sconocido.
El gu ar dián entró seguido de cuatro
soldad os armad os con fusil, y alguien de
nosotro s preguntó: «¿Qué ocurre? >
Callaron los que habían entrado y sus
cu erpos se colocaron sobre el umbral
como una muralla viviente . Con fijeza é
int erro gativamente contemplamos
s us
caras extrañas, pero las sonrientes bocas,
los ojos brillantes, los amenazadores ros tros, nos daban muda respuesta.
Pasaron uno , dos ... cinco minutos, y
entró el capitán Riego con algunos papeles bajo del brazo.
- ¡Levantao s!- gritó.
Y nosotros, casi automáticamente,
obedecimos su orden formando en medio
de la habitación, segun la cos tum bre adquirida durante nue stro cautiverio y tan
puntualmente, como r eclutas en instrucción.
Inmóvile s y silenciosos esperamos.
Lentamente el capitán Riego buscó
un papel y empezó á pasar lista.
- Baquero, Egida, Mancisidor ... Duyos ...
Cada uno, á su vez, respondía sola mente: «iPres ente! ,,
Después, bu scó nuevam eute otro papel y en alta voz, casi gritand o, con lentas
palabras é incorrecta pronunciación española, leyó:
«El tribunal milit ar filipino del Sur de
Luz ón, despué s de larga deliberación,
cond ena á los oficiale s españoles residentes hoy en la prisión de Naic. Serán fusilados mañana por la mañana, y para que
puedan cumpli r sus religiosos deb eres, se
trasladarán á la mencionada prisión cuatro frail es de los que est án encerrados
en el conv ento. - El leni ente genera l, j)far im eo Trias. •
Y sin añadir una palabra más, salió ,
y tras él, el guardián y los cuatro soldados.
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Horlogo en apuda Aarnbro batis la '
n reloj en la habitación de
delrno vespere kaj Aiu bato resonis terudió las diez de la noch e, y cada
resonó terriblemente en nuestr
re en nia brusto . ur kelkaj horoj restis
al ni!
¡ ólo algunas horas nos quedaban!
orno si nuestros corazones s
Kvazaü ni surportus mulpezan stonegon sur niajn koroj ekturmentis nin tia taran pesadísima roca, empezó á
penso. Nur k elkal horoj! Unu post alia, mentarno s tal pensamiento. ¡Sólo al
ni rec kusigis kaj rnorta silent o plenigis
hora s! Uno tras otro, nos tendimos
la cambron. La sceno igis pli terura; la vamenle, y un silencio mortal lle
mallumo venkis la lumi gan meeon kiu,
cuarto. La escena se hizo má~ te
post ne longa agonio ellasis sían animon
la obscuridad venció á la luminosa m
per spiraloj el odora fumo .
que tras corta a~onía entregó su
entre espira les de oloroso humo .
Nadie hubiese creído que en aq
eniu est us kredinta ke en tiu malvasta carnbro, tiel malluma kaj silenta,
estrecha habitación, tan obsc ura y
dudek koroj suferis malgaje, senespere,
ciosa. veinte corazo¡¡es sufrían trist e.
rememorante malproksimajn marbordojn
sesperadamente, recordando lejanas
kiuj antaü nelonge diris al ili adiaü kaj yas que poco ante-; les decían adi
vestís atendante ilian baldaüan kaj feliean quedaron esperando su próximo y
rev enon. La Patrujo! Per kiaj delikataj
regreso. ¡La patria! ¡Por qué deli
koloroj, pcr kiaj karakterizaj tra jt oj eiu colores, p r qué caracterís ticos
el ni desegnis pense sian hejmon, tiun
cada uno dibujaba con el pensamien
ameman hejmon jam ne revidotan! Per
hogar, aquel carit'íoso hogar que ) ª
animaj okuloj mi vidis longatempe; antaü
habí an de ver! Por los ojos del alma
la skr ibotablo sidis rnia bona patro, senví largo rato: ante la mesa de desp
kuragigita per terura dubo pri mia sorto
estab I sentado mi buen padre, de
kaj legis milafoje mian lastan lcteroo;
rammdo p r t rrible duda sobr e
kaj apode mia fratino kun plendaj larmoj
suerte, y leía por milésima vez mi úJ •
pregis fervore; mi memoris iom post
carta; y j unto á él, mi herma na,
iom ciujn detalojn de tiu eambro kie mi !ágrimt1s de queja, rezaba fervor
pasigis studante longajn horojn; la kris- mente: recordé. poco á poco, todo s
talan paperpremilon, la felan paperujon,
detalles de aquella habitación donde
la malnovan lucernon krocitan meze de estudiando largas horas, el pisapapel es
la plafono ...
cristal, la carpeta de piel, la antigua l
para colgada en el centro del techo ...
(Dailrigotrt).
RAFAELO D \'OS .
(Se co1z!imeara.J

Noticias

Sciigoj
Anglujo. - En la monato Oktobro
1905, la reprezentantoj de la «Internation
Soci ety », kaj ankau de la «Society of
Commerce and Arts » havos sian ciujaran
kunvenon en l\lanchester. La kunveno
malfermigos merkredon la r8 "0 ktQbro
kaj ferrn1gos la 29ªº · Kicl rezultato de
lon ga korespondado kun la st raro de
tiuj asocioj S-ro John harles O'Connor

1

lnglaterra. - En el mes de O
de 1905, los representantes de la cln
nation 'ocietp y también d e la cS
of Commerce and Arts », tendrán su
unión anual en l\fanch sler . Abrirán se
sesiones el 18 de Octubre y se cer
el 29 . Como resultado de una larga
rre sp mdcn ia con los j efes de e~tas
ciaciones, e l Sr. D. Juan Carlos O'C o
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estas petita fari tri paroladojn publikajn:
1ª Lingvo internacia estas ebla. 2ª Lingvo internacia estas nec esa . 3ª Pri Espera nto. Nun S-ro O'Connor estas aranginta
tiujn ci paro ladojn, sed tia! ke la afero
estas tiel gravega, Ji insiste petas ke ciuj
espe rantistoj en ciu parto de la mondo
senprokraste helpu por ke la movado
est u sukcesa. La cefa punkto, kiun Ji
deziras vidi gi al tiuj eminen~aj korporacioj estas tio, ke Esperanto ne estas nur
surpapera lingvo sed ke g i estas fortega
vivanta potenca kaj simpla solvo de granda demando; tial li petegas ke oni sendu
al li: 1 ª Postkartojn (ne necese ilustritajn )
el ciuj landoj, kie Esperanto estas sciata
por elmontri gian internaciecon. 2° Komercajn leterojn el ciuj partoj de la
mondo por elmontri, ke Esperanto povas
esti, kaj ja estas uzata por komercaj aferoj. 3.° Cirkulerojn, reklam ojn, anomcojn, k. t. p. de ciuj firmo j kiuj uzas
esperanton .

« Th e Esperantist », en sia numero de
Julio lasta cnbavas belegan versajon «La
Hispana Armsiparo», de lord Makaulay,
esperantigita de Ben Elmy.
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fué ro gado para qu e d iese tres conf erencias públicas: 1.ª Es posible una lengua
internacional. z .ª Es necesaria. 3.ª Sobre
el Esperanto . Ahora, el Sr. O'Connor ha
determinado dar estas conferencias; mas
sie ndo el asunto de tanta trascendencia,
pide con insiste ncia que todos los esperan tistas , en cualquier parte del mundo,
ayuden para que tenga buen éx ito este
movimi ento . E l punto principal que él
d esea hacer ver á estas eminentes corpo raciones, es esto: Que el Esperanto no es
solamente una lengua sobre el papel, sino
que es una fortísima, viva, poderosa y
sencilla solución de un gra n problema;
por eso suplica que le remitan: r. 0 Postales (no es preci so que se an ilustradas)
de tod os los países donde el Esperanto
es conocido, para demo strar su interna cionalidad. 2.º Cartas Comerciales de
todas las partes del mundo para manifestar que el Esperanto puede ser y ya es
en efecto usado para asuntos comerc iales. 3.º Circulares, anuncios, etc., de
todas aquellas casas que emplean el Esperanto.
« The Esperantist », en su número de
Julio pasado, conti ene una muy hermosa
composición en verso, «La Armada Española», de Lord Macaulay, puesta e n Es peranto por Ben.,Elmy.

Belgujo.- Laü sciiga s al ni «La Belga
Sonorilo », S ro Blanj ean faris la 19ªª de
i\fajo paroladon pri Esperanto ce la Supera Kom erca Ins tituto de Antverpeno.
Li ricevis granda n sukceson, cetere tre
grava n. Tiuj kiuj konas kiom multe oni
estimas la Komer ca n Inst ituton ce la
Belga sciencularo, certe satos tiun paroladon kiel gra ndan sukcesón, pro kiu ni
µovas tre goji , kaj kiu tre honoras la
fervora jn esperantistojn, kiuj tre lerte
direktas nian movadon en Antverpeno.

Bélgica. Según no s dice «La Belg-a
Sonorilo », el Sr. Blanjean dió el 19 de
Mayo una conferencia sobre el Esperanto
en el Instituto Superior de Comercio de
Amb eres . Tuvo gra n éxito, po r lo demás,
de mu cha trascendencia. Los que conocen
cuán esti mado es el Instituto Come rcial
entre los sabios de Bélgica, han de mirar
ciert amente esta conferencia como un
gran éx ito, por el cual nosotros podemos
alegrarnos y qu e honra mucho á los fer vorosos esperantistas que dirigen admirabl eme nte nuestro movimiento en Amberes.

Francujo.- Ciuj gazetoj de la tuta
esperantistar0 dedi cas porcion el siaj pago j al la Boulog na Kongr eso, kiu eble
ja m okazas, kaj pri kiu ni ne povas anko raü informi niajn leg¡¡ntoj car gi havas

Francia .- Todo s los p eriódicos de l
mundo esp eranti sta dedican buena parte
de sus pá ginas al Cong res o de Boulogne,
que probablemente se está ya celebrando
y sobre el cual todavía no podemos
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lokon en la samaj ta goj en kiuj ni pr esigas tiujn ci pa gojo . E c la gazetaro neesperantis ta, el ciuj na cioj okupas sin pri
la faminda Kong reso. Ni mir cliras ke pli
o! 3 0 00 esperantist oj, el r 5 div ersaj nacioj, de la 3ª gis la 13ª de Aug ust o est as
en Boulonjo kunigitaj sub la pr ezido de
doktoro Zamenhof .

HISP ANA

La kosto de ciu numero estas 50 centimos.

poner al corri ente á nues~os lector es,
pu es tien e lugar en los mismos días en
qu e se est án imprimiend o las pres entes
páginas. H asta la p rensa no esperanti sta
d e todas las naci ones se ocupa del
fam oso
ong reso. So lam ente dir emos,
qu e más de 3 000 esper an tistas, de r 5 nacion es diferent es, d esd e el día 3 has ta el
I 3 de Agosto, se hallan reunid os bajo la
presid encia del Dr. Zamenh of.
El Sr. Dir ector de E. K. piensa con
raz ón utilizar el Con gr eso de Boulog ue
para t ener uda reuni ón espe cial y ¡ ara
tratar sobr e asuntos católic os, y pro po ne:
1.º El d omingo 6 d e Agosto , á las once y
media, en la iglesia d e San Nico lás, qu e
es cé ntrica, u na mis a especial, á la cua l
están invitad os todos los Congregant es,
aun los no católicos . Durant e esta misa,
alg un os cant os en E sperant o y una plática tambi én en Esp e ranto, hech a por el
Dir ector de E. K. 2 . º El martes 8 de
Agosto, á las cuat ro de la tard e, en el coleg io de San Estanis lao, calle de Víct or
Hu go, tendrá lugar una reunión esp ecial
para los esperanti stas cat ólicos.
Como ór ga no de la Sociedad esp erantis ta «Pacifisto » se ha publicado el
núm. r.º d e «Esp er o Pacifista>, revista
mensual q ne tiende á prop ag ar entre los
esp eranti stas la idea de la Paz univer sal,
dar á cono cer en la leng ua int e rna ciona l
to das las obras y d oc umentos escrit os
sobr e tan humanitari os sentimi ent os, y
tr abajar par a que en las confe rencia s y
con g resos sobr e la Paz se acE"p te el Es peranto, leng ua neutral insustituibl e en
esta como en toda clase d e rela cione s
intern acionales.
El núm ero d e Julio, de 64 pá ginas,
contien e un pe queño dicc ionario «Pacifisto> cuyas voces, ac ep ta da s provi sionalm ente , serán sometid as á la aprobación d el Dr. Zamenhof.
E l s;ost.e de cada núm ero es d e 50
céntimos.

Malta. - S-ro G. Busuttil eld onas en
la gazeto «The British Esp eranti st» la
sciig on pri la fondo de la du a Grupo
esp erantis ta de Malta en Rabat o, simpa tia
vilago, kiu antikve ludís la rolon de

Malta.- EI- Sr. G. Busuttil publica en
la revi st a • Th e British Esp eran tist ,, la
noticia de la fund ación del seg und o Gru p o esp eran tista de Malta , en Rabat o,
simpática población qu e antiguamen te

S-ro Direktoro de E. K. pensas nepre
utiligi la Kongres on de Boulonjo por havi
specialan kunv enon, kaj p or interparoli
pri katolik aj aferoj, kaj pro ponas : r e La
diman con 5an d e Augu sto je la r r h. I/2
en la preg ejo de Sankta Nikolao, kiu
estas centra, meso specia la al kiu estas
invitataj ciuj la kon gresan oj ec nekat olikaj. Dum tiu me so, kant oj diversaj en
Esperanto, kaj esp eranta pr edikad eto de
S-ro Direktoro de E . K. ze La mard on,
San de Augusto, je la 4n.boro vespere,
en la lernejo Sankta Stanislao, strato
Viktor Hu go, fari go s kunv eno spéc iala
por esp erantistoj katolikaj .
Kiel organo de la societo esperan tista «Pacifisto .. oni publiki g is la ran nu meron de «Espero Pacifista » ciumonata
revuo celanta propa ga ndi ce la esp erantistoj la ideon pri la Universala Paco,
sciigi en internacia ling o ciujn ve rk ojn
kaj dokument ojn kiuj t raktas tiun humanan senton kaj labori por k e e n Pacaj
Kunvenoj kaj Kongresoj oni akce ptu
Esperanton, la neutralan lingvo n, neanstataueblan en tiu ci kiel en cia inte rnacia
rilato.
La Julia num ero, el 64 pagoj, enhavas
vortareton «Pacifista », ki es vort oj, provizore ak ceptit aj , estas submetotaj sub
la aprobon de D-ro Zarnenhof.
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cefurbo. «Ni havas do nun, - skribis la
d irita sinjoro du grupojn; ambaü kon sistas el fervoraj anoj, bon e pro gresadas,
kaj mi esperas ke ili baldau donos bonan
frukton».

hizo el papel de cap ital. «Ahora tenemos
ya, - escribe dicho señor - dos grupos;
ambos con stan de fervorosos miembros,
progresan buenament e y yo espero que
pronto darán buen fruto.

Hispanujo.- Per letero j kiujn ricevis
el Burgos, ni sciigis ke Esperanto eniris
en tiun cefurbon; kio tiom pli multe pla cas al ni, car gis nun ni ne konis ian
esperant iston en tiu provinco.

España.- Por cartas que hemos reci bid o de Burgos, nos hemos enterado de
que el Esperanto ha penetrado en dicha
capital, lo cual tanto más nos alegra,
cuanto que ha sta ahora no conocíamos
un solo esperantista en toda esta provincia.
E n esta capital, el diario «El Castellano » ha publicado un b uen artícu lo á
favor del Esperanto .
El Grupo esperant ista de Manresa, en
su sesión celebrada el 28 de l pasado
Mayo, e ligió la nu eva Junta Directiva en
la forma sig uient e: Presidente, D. Migue l
Espectante
Ca lvo , profesor; Vicep residente, D. Ricardo Grau Valls; V oca l r. 0 ,
D. Juan Botifoll So lá; Voca l 2.º, D. Migu el Cura ; Bibliotecario, D . Jacobo Curriá;
Depositario, D. Vicent e Lasalle; Secreta rio, D. Edua rdo Segarra Pérez; Vicesecretario , D. Apa rici o Jané Vila.

En tiu cefnrbo jurna lo « El Castella no» enpr esis bone gan artikolon pri Esperanto.
La Grupo esperantista el Manre sa, en
sia kun sido okazinta la 28 ª 0 d e Majo lasta
elektis la jenan novan dir ektantan komitaton. Pr ezidanto, S-ro Mikaelo E spec tante Calvo, profesoro;
vicpr ezidanto,
S -ro Rikard o Grau Val!; 1ª vo cdonanto,
S -ro Johano Botifoll Solá; 2ª voc don:mto,
S-ro l\'likaelo Cura; bibliotekisto, sinjoro
Jakobo Curriá; kasisto, S- ro Vincento
Lasall e; sekretario, S-ro Eduardo Segarra
Per ez; vicsekret ario, S-ro Aparicio Jané
Vila, profe sora.
Oni decidís ankaü malfermi kurson de
Esperanto en la diman coj de la 12 ª horo
gis la r ª vespere kaj en la lundoj, merkredoj kaj vendredoj de la gª gis la roª
horo nokte, ce la At eneo Obrero lvfanr esano. Dank 'al la ma lavareco de tiu ci
soci eto, Manresa havas nun publ ikajn
kursojn pri Esperanto, kaj faras per tio
grave gan pa sona l la popolan instruitecon,
levante la nomon de tre bonfara urbo
flanke de la belaj fremlanda j urboj kiuj
batalas pro liveri la rimed~jn por la instruado kaj la util eco en la societo. La
Grupo esper antista Manresa povas est!
fiera pri la sukceso de siaj paroladoj kaj
k ur soj, car krom la granda numero da
lernantoj k aj lernantin oj, estas en i\1anr esa malmulte de per sonoj kiuj ne konas
la sirrnifon kaj la celon de Esperanto .
Niaj samid eanoj la katalana j esp erantistoj en iris en veran aktivan propa gan don es perant an . La grava Bar ce lona jurnalo «El Liberal » enpresis bonan artikolon pri nia lingvo, kaj la kata lana gaze to

Se decidió también abrir un.r clase de
Esperanto los domingos, de doce á una,
y los lunes, miércoles y viernes, de nueve
á diez de la noche, en el At eneo Obrero
Manresano. G ra cias al desinte rés del Ateneo, Manre sa cuenta ho y con· clases pú blicas de Esp eranto, dando un g ran paso
hacia la cultura popula r, poniendo el
nombre de tan benéfica población al lado
de las hermosa s cindades .del extran jero
qu e rivalizan en proporcionar los medios
de instruirse y ser útiles á la sociedad.
El Grupo esperanti sta pu ede estar org ulloso del éxito de sus conferencias y cla ses, pu es á más del regular número de
alumn os y alumnas, pocas son las pe rsonas en Manresa que no sepan ya lo que
significa el Espera nt o y el fin á que va
destin ado .
Nue stros compañeros
los Esperan tistas catalanes han entrado en una verdad era campañ a esperanta. E l importante
periódico « El Liberal>, ha insertado un
buen artículo para nuestra len gua , y el
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«Jovcnt ut > komencis enpresi la unuan
arti ko lon el aro kiu ne finigos gis oui
publiki gos gra matik eton su r la samaj kolonoj de !' gazeto. L' aiítoro de tiuj- ci
arti koloj estas S-ro Pujulá kaj Vallés fervo ra espera ntisto , kiu de du monatoj
komencis kurso n espe ranta n havantan
pli ol 40 1·rnautojn. Niajn salut oju al la
barcelonaj espera ntis toj. c iam antaiíe n!

periódico catalán «Joventut » ha comenzado á insertar el primer artículo de una
serie que no acabará hasta que se haya
publ icado una pequeña Gramática en las
mismas colum nas del periódico. El señor
Puju lá y Vallés es el autor de estos ar tículos, fervoroso esperant ista que hace
dos meses inau guró un curso esperantista
qu e coutenía más de 40 discípulos. Nuestrns saludos á los espera ntistas barceloneses. ¡Adelante
, siempre!

RIMARKO. Se iu ajn el niaj lega nt oj
skribos aií lego s ian skri b,,jon pri Esperanto en hispana gazeto aü 3urnalo, ni
insiste pelegas al li volu sendi al ni ek zempleron, por sciigi tion al hispanaj kaj
al fremdaj esperantisto j. )ni eldonis ofte
kelkajn verkojn pri Esperanto , kaj ni
nenian sciigon havis pri tío.

NoTA. Si algu no de nue stros lectores
escribiese 6 leyera algo sobre Esperanto
en algún p riódico e pañol, r ogámos le
con insistencia se dig ne mandarnos un
ejemplar, para hacerlo sab er á los esperantistas nacional es y extra njeros . Con
frecuencia se han publicado algun os escritos sobre el Esperanto y no hemos
tenido not icia alguna de ellos.

NIAJ

VIZITANTOJ

N.º 12, 1904, kaj 13, ¡ 1905.- lnternacia Scienca Revuo. 27, boulevard Ara<2:o
Par izo, ( Francujoj . Jarabono; 7 fr.
N.0 19, 1905. - EsperoKatolika.A Saint e Radegonde prés Tonrs (lndre et-Loire,
Frrmcu,jo). Jarab ono, 2,50 fr.
N.° 21 kaj 22, 1905.- The Esperantist. 67, Kenington Gardens Square, W.,
L ondon. Jarabono, 4 fr.
N.0 7 kaj 8, 1905.- The British Esperantist.1, street, Strand, L ondono. Jarab ono,
2 frankoj .
.º ro-u, 1905.- Antaüen Esperantistoj!! Lartiga, 106, L ima (Peneo). Jarabono,
3 frankoj.
·
N.0 2 kaj 3, III jaro, 1905.- Juna Esperantisto. 9 1 avenue des Vollandes, Genevo
(Svisujo ). Jar abon o, 2 fr.
N. 0 123 kaj 1241 1905 .- Museo Exposición
. Medina, 37, A licante. Jarabono,
5 pes toj.
Mar .-Ap. 1905.- La Meksika Lumturo. St a. Rosa, '/1/ecoxtla
, Veracriez ( ~1eksikiejo ). Jarabo no, 3 fr.
N. 0 4 kaj 5, 190 5.- Svisa Espero. 6, vieux College, Genéve (Svis1ejo). Jarabono,
2,50 frankoj .
.º. 7-2.ª jaro, 1905.- Germana Esperantisto . Prinzentrasse, 95, Berlín S. ( Geranmujo). Jarab ono 3 mar koj .
N.0 ro. - La Algera Stelo . 57, ru e d'Is ly, Alg er (Alg erzejo). Jarabono , 3 fr .
• 0 i 103.- Revista del Ateneo Obrero Manresano . Borne, 131 Manre sa. Senpage
al la protektant oj. Unu num ero, o,ro pesetoj.
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:N"
.0 i 79, 82 kaj 84.- La Revue de !'E speranto en Le Cicerone. 102, rue de la

ux, Boztl ogne sztr-mer (Franczejo). Jarabo no, ro fr.
:N"
.º 10.954.- La Franca du Nord. 37, rue Thiers, Bvnlogn e-s-m (Francnjo).
bono, 28 fr.

Xº 3.- Espero de l{atalunjo.Presejo Lamiot, Cent (I-ranrnjv ). 0,05 num ero.
:N"
. 121, 122 kaj 123.- Lingvolnternacia. 33, ru e Lacepéde. París . Jarabono, S
ko j. Kun liter atur a aldono 7 fr. 50.
r kaj 2.-- Ruslanda Esperantisto. S. Peter sburgo , Bols. Podj aceska ja, 24.
-11:J
o. unu num ero 30 kopekoj n.
:,.¡_o 1.- GefrataroEsperanta. Napolo, Largo Gesu e Mario, n. 0 4. lt alu:Jo. ]ano, 4 fr.
Xº 2, 3, 4 kaj 5.- Esperanto.71, Michelet, Le Havr e, Franc z!j o. 24 numer oj sin,-aj, 3 fran koj.
_ .º 27- 35.-La Belga Sonorilo. 3 r, rue des Patriotes, Brux elles, B elgz¡,Jo.Jarao, 3 fr.
_ .º r - Esµera Pacifista. 16, Aven ue de la Grand- Armée, Paris, 17ª. Jarab ono,
rank oj.
_ . 3, II jaro. - Holanda Pioniro. Hil versmn , Halando. Jarab ono, 3 fr.

_ .º

Korespondada
fakode"LaSuno
Hispana,,
L"°.JORO.T :

~

V. L., Santiago (Hispanujo ).- J. R. H ., i\falaga Hispanujo ).- M. E. S., BurHis panuj o).- T. E ., Pekan-Pabang (Fed erat ed Malay States ). - A. B. del B.,
(Hispanujo ).- J. S. C., Almería (Hispanujo ).- W . M., Petersfield (Anglujo ).-., Eng uera (Hispanujo ).- -L. C., Cartajen a Hispanujo ).
Kore salutas Vin,

A.Y. L.

Tipo grafía l\foderna, á car go de Miguel Gim eno, Av ellanas, 11:- Valcncia .

Y. van Enschttt eldonas belan kalendaron espera n tan por 1906 , kiu eliros en
e prok sima Oktobro. Gia prezo estas I,IO fr. afrankite. Ciujn mend ojn oni

esi al la eldonisto (J. van Enschut, Utrecht, Ho lando ).

Sinj oro Vrtel firancisko, termezuristo, oficisto en Hruno, Elisab etpo l, 4, Au
Moravio. Deziras intersangi belajn, se eble koloritajn, postkartoju kun gesa mid

------

--

S-ro Romrmo fi'renkel, In5pektoro de vira gimnazio, Rnsztjo, Si.óentjo, d
intersangi uzitajn postmarl ·ojn mek-,ikajn, portugalajn kaj hispanajn po r samaj n
broj da rusaj uzitaj postma rkoj .
LA K MERCA SEKRETARI O, de J. Ros Sudriá, vendebl a he la aütoro ( .l.
18, Murcia) aü ce firmo Espasa . Prezo: 0,75 pesetoj .
HISPANA
JAR LIBRO ESPERANTISTA
enhava nta la re gularon de ff
Societo por propagando Esperanto, la protokolo j~1 de la kunsid oj okazintaj du
ja ro 1904, la nornaron de ciuj hispanaj esperantistoj kaj iliajn uuna jn adr esojn
pesetoj kun po§tkosto kaj 0,55 se oni dez iru s gin ri evi pt - rekomenditan. F
mcndojn ce la Adm inistrejo de LA SuNo H ISPANAail al S-ro Manuel Bena •
Sociedad, 14, Murcia (Hispanujo . La membroj de H. S. p. p. E . ricevos gin sen
kontraií. la seud o de ilia kotizaJo por 190 5.

Socieda (l Es1><1ñola¡>ara la ¡u·o¡>a"ación del E~¡H'rauto.-P

residente,

Codorniu, lu gen1ern Je fe de Mont es . Paseo de l i\1alecón, C, i\Iurcia.- Secruur i :
ren do P . Antonio Gu 1nart, Escuela s Pías , Valencia .-Cuot a anual: r pe~eta .- ln fo
Sec re tari o .

. EL BIBLIOTECARIODEL GRUPO ESPERANTISTADE MURCIA- Sociedad.
Se en carga de hacer la suscrip ción á cualq uiera revista de Espe ranto, de las
publican en la actualidad y de pro po rcionar cualq uiera de las obras de Espe

Diccionario esperanto español de raíces , una peseta; Gramática , 0,7 5; cua
palabras corre lativas, 0,05 ; enumer ación y significado de los afijos, 0,20; ejer í
traducci ón, 0,50.- Rvno. P. ANTONIO UINART
- Es cUELASPÍAs- VALE CIA.

L' Es,f¡erantiste

oficiala revuo de_1a_Societo franca por la propa gan
espe rant o, 20 pagoJ (formato 15X 20) da teksto L
espera nta kun ok pagoj de kovrilo, internacia k orespo nd ado esperanta . s
3 fr . 50 por itim jaro . 4 fr . kun ensk ribo en la societon. Turnu vin al Adm i ~
tion de cL' Esperantiste », Louviers (Eure) France .

Y

espen I\. A_1\.1
TO
~ '-

M a nual y eje rcici os, 3 pe etas .- Voc ab
Es peranto-Es
año! y Esp añ IMEspera -

pesetas. Por INGLADA
y L<.ÍPEZ
Vn.LANUEVA
.- En las principales libr erías de
América y en la Secretaría de H. . p. p. E.- E cuelas Pías- Valencia.

Hemos trasladado la Adminis
Ni translokis la Administracíon de
nia gazeto kaj ni petas, oni adresu la ko- de nuestro periódico y rogam
respondajojn, abonojn l<aj ciujn aferojn, se dirija la corres pondencia, a
al sinjoro Administranto de «la Suno todos los asuntos, al señor Admi
Hispana» Godella- Valencia (España). dor de «La Suno Hispana»-G
Valencia (España).

SEPTE/"\BRO

Jf\RO

I J.

l 905

A SUÑO tlISPANA

delCongreso
Kongresimpresoj Impresiones
L a plena sukceso de la Boulo gne -a
-o ngreso estas kialo de plezurego por la
espe rantista.ro . _ i g in havas kaj ankau
-.mte nte go n pro la alveno al tiu celo,
per la unui go kaj la submeti go de ni
·1am pete gila j .
Vcrda sta nd ardo kun blanka kvadra-o en la supra angulo, apud la stango,

-aj meze d la kvadrato verda k vinpinta
elon , trairis Boulog ne-on. '¡ji jam estas
·aj estos nia devizo. Ni sub gi kaj cirüante nian karam Doktoron Zamenboj
ni nep re iros autaü en .
La malfermo de la kongreso okazis
· sabaton 5ª" de Aug usto en la Boulo ge-a teatro, sub la prez ido de la tiea urbestro S-ro Peron cirkai'iita de la min en:aj -roj Zarnenhof, Billoc, (suburb estro l,
_ icha ux , Farjon, ·art, ebe rtkaj Bourlet.
La urba mu zik o ludi s la «l.\larsellaiscon». S ro Micbaux prezentis la eminenloj n. Esperanta horo estis kantita de
ude ko da fraülinoj . Parolis france la
rez idanto kaj esperante S-ro Farjon,
:.,;:ezidanto de la kom erca éa mbro, kaj
1am Doktoro Zamenhof levig i , frenez aj
laudo j audigis, antaü ol Ji ~egis p,er dia
esp era nto ke Ji dankas al la urb est raro kaj
-; éiuj Boulognanoj iliajn grandegajn
afabla¡ojn, kaj k e Ji ne dubas pri la fina
ceso de la internacia lingvo , Kun poezíaj frazojli finas sian paroladon kiu estis
e ste rordinare ap laüd ita.
F inigis tiu tago per bon ega koncerto
kiu ludís S-inoj Parsons , Duch cbois
kaj Bergier, fraül inoj Samuel, R ichard

El comple to éx ito del Congreso de
Boulo g ne es motivo de inmen so júbi lo
para los esperantistas . No~otro lo tene mos, y también graudí ima sati sfacció n
por haber llegado á se tér mino mediante la unión y subordinac ión, siempr e encarecida por nosotros.
na band era -;rerde con cuadro blanco
en el ángulo super ior al lado d el asta, y
en medio del cuatlro una est rella verde
de cinco puntas , rec or rió á Boulog ne. Ya
es y será nuestra divisa. Bajo ella, y rodeando á nueslro querido Dr. Zamenhof,
indef ectiblemente av anzaremos.
La apertura del ongreso tuv lugar
el sábado 5 de Agosto en el t eatro de
Bou l<wne, bajo la µresidencia del alcalde
loca l Sr. Peron, rodeado de los eminentes res. Zamenbof, Billoc (subalcaide ),
l\lichaux, Farjon, art Sebert y Buurlet .
La música de la ciudad ej ecutó «La
i\Iarsellesa », y el Sr. l\licbaux presentó á
las personas eminente s, na docena de
señ oritas can taro n un coro espera nto.
H ablaro n en francés el presidente y en
esperanto el r. Farj on, presidente de la
Cáma ra de omercio; y cuando el doctor
Zame nhof se levantó se oyeron frenéti.
cos aplausos antes d e bab r leído en divino esperanto que agradecía al ayunta miento y á todos los boulognenses su s
extraordina rias afabilidade s, y que no
dudaba del éxi to final de la lengua interna cional. Con poéticas frases acabó su
discur -;o, que fué ex traordinariamente
aplaudido.
Con~luyó este día con un ma gnífico
concierto, en el cual tomaron parte las
, Sras . Parsons, Duch0chois y Berg ier , se-
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kaj Libersat kaj S-ro j Boulet kaj Liño rita s amu el, Richa rd y Libers a
b ersat.
Sr es Bou let y Libersat .
L a 6 nn tago n matene kun ve nis la esEl sexto día, po r la manan a, se :-epe ra nti-,toj , per naciaj g rup oj, en div eru nieron los es pe ran tista s, por g ru po s
saju lok ojn kaj pr itra ktis la proj ek t ojn
cionales, en d istintos loca les, y trata r
pro ponitaj n kaj la d emand oj n faro tajn
d e los pro yectos pr op uestos y d e las p en la sekva nta kunv eno. Poste oni elek tis · g un tas qu e habían de hacerse en la
la paro lado nt ojn.
gu iente reunión. Desp ués elig iero n ·
orad ores.
Vespe re on i ek sk ursis al Anbingu esPor la tard e se hizo un a exc ur sión
W imer eux pc r spe ciala vago naro, oni
nb ingues-\ Vimereux en tr en espec1
ceest is senpage ce la éev alaj kur ad oj k aj
est uvieron gratuit ame nte en las carre
en la ur ba teat ro o ni aüd is dekla mojn
de caba llos, y en el te at ro de la ciu
kaj k aut ojn de S-in oj Guivr y, Scha fer,
oye ro n d eclam aciones y cantos de
l\'Iudie, J unck , \Var low , Baret, James ,
Sras. Guivry, cha fer , ludi e, Ju nck, \\'
Sarp y k aj Birch, kaj de S-oj Lamb e rt,
low, Baret, James, Larpy y Birch, y e
H ananer, 'imon kaj Offret. Tinj -ci p erlos res. L ambe rt, II ananer, Simon ~
sonoj, el diversa j laudo j, mo ntris ke es Offre t. Est as p erso nas, de di ver os país
per ant o estas parol ebl e kaj ko mpre neble
demostraro n qu e el esper anto es hab ad e ciuj kaj la konvi nko kaj la entuziasm o
ble y com pr ensible de todo , y la conestis plenegaj. K iam oni repr ezentis la
vicción y el entusiasmo fueron g ran dí iMolier e-an ko medio n Ed zigo K ontraii rnos cuando se repre sentó la co med ia de
vola espe ranti g itan d e S-ro Du feutr el k aj
Moliére L e mariage f orcé, tra d ucida éL
ludi tan de S-inoj J un ck, ~eka- italino; Ce Esp era nto pó r el r. Dufent rel y re prederblad , sued ino; Av ilov, ru sino , kaj
sent ad a po r las Sras. Jun ck, checa- italiaS -r j Boulet , fran co; Mudie, anglo; l\1ina; ede rbl ad, sueca; Avilov , ru sa, y sechaux , fra nco, Anse l, fra nco; Coge n, b elñore s Bou let, fra ncés¡ 1Iu d ie, ing lés¡ :\ligo; Ku chlcr , ge rmano, kaj Allum, nor cbau x, franc és; Auscl, francés; Cogen.,
ve go .
belga; Kuchler, alemá n, y Allum, noru ego .
La 7an ta go n mate ne estis kun ve no
E l sépt imo día, po r la mañana, hu
en la ur ba teatro , oni nomis vicprezida ureu nión en el teatro de la ciud ad .
tojn S -roj n Boirac, Sébert, Cod orniu ,
nom brar on vice pre sidente s á los señ ores
_1ich aux, Polleo, i\Iybs k aj Gra bowsk i
Boira c. Lebert , Codo rniu, Michaux, P
kaj pr ezidis D-ro Zamenhof. Li prop onis
llen, l ybs y Grab owsky, y pr esidió el
la alprenon d e fundam enta de kl araci o
d octo r Zamenho f. Este seño r propu so _
p or ciuj espe ran tistoj kiun la éee stant oj
ace ptación de un a d eclara ción fund am enaprobis k aj ni eupre sos en proksima nuta l pa ra todos los esperanti stas, qu e I
mer o .
pres entes aprob aron, é insertar emos en
el pr óx imo núm ero.
On i de cidís anka ü , elek ti k omit ato n,
Se decidió tamb ién eleg ir un com i~
kiu povos , ciam sub la p rezido de Dok que pu eda siempr e, bajo la pr esiden ·
tor o Zamenho f esprimi sian opinion p ri
d el Dr. Zamenhof, exp resa r su opini '
ciuj du baj de mando j de la ling vo.
resp ecto á todos los punt os dud osos de
la len gua.
Je la tag mezo, ee la k azino, oni de Por la ta rde , en el Casino , se obseq m
di cis grand an festenon a l dok toro Zacon un gra n banq uete al Dr . Zamen bo_
men hof, al la urbe straro ka j al la gazeal Ayun ta miento y á la pr ensa; asistie ro.,
tistaro; cees tis tri ce nt dn dek kvar di trescien to s veint icuatro espera ntist as e
diversn aciaj espe rantist oj . Estis mult aj
d iversas naciones. Hubo muchos b rin JS.
t_oastoj kaj S-ro Zam enh of re spond is al
y el Sr. Zamenh of conte stó á todo s.
eiuj . E n la sam a lo,ko okazi s nok te gr anE n el mismo local tu vo luga r por :-
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" balo kun re gionaj kostumoj hispanaj,
_ otlandaj, svedaj, svisaj, k . t. p. kaj oni
e a1 laüdis la rusajn dancojn foritajn de
~esinj oroj Avilov.
L a mardon, 8an ta go n efektivigis la
a kaj tria kunveno kaj oni diskutadis
ri kelkaj aferoj. Je la tria horo post tag eze, vizito al haveno kaj mara ekskur. Post la kongreso, sen programa konrteto .
La 9ªº tagon matene, kvaran kaj Iasr.an kunvenon . Oni decidis ke la preziantaro de la kongreso solvos pri Ioko
·e ok azos la venonta kon greso cu An- uj"o cu Svisujo. Qni certigis, ke la koneso estas gra nda dato en la historio de
· esperanto kaj oni gratulis la ageman
- -ro n Michaux, la cefa n organizinton de
kong reso .
La IOªº kaj I ¡an tagojn la kongresaaoj marveturis Folkestone-on kaj Ka·s-on je kiuj urboj ili estis bonege rice·taj.
Dum la kongreso oni admiris en lá
-eatro, esperantan ekspozicion fake aran- tan j e postka rt oj, letetoj, anoncoj pri
- mercaj produktajoj, landkartoj, gaze: j, libroj, k. t. p.
Ni fervore grat ulas S-ron Michaux,
· esperantistan Boulogne-an Grupon kaj
iujn kiuj helpis al la venko de la paca
ta lo de Boulogne-sur-mer.
Kaj por fini, ni kunigas maJn aklajn kaj niajn amajn sentojn al la ricevij de ges injoroj Zamenhof en ilia histona ekskur so.
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noche un gran baile con trajes regiona les,
españoles, escoceses, suecos , suizos, etc .,
y se aplaudieron los bailes rusos ejecuta dos por los señ ores consortes Avilov.
E l martes 8 fueron la segunda y tercera reunión, y se discutieron varios asuntos. A las tres de la tarde, visita al puerto y excursión marítima. Después del
Congreso hubo un pequeño concierto sin
pro grama.
El día 9, por la mañana, cuarta y última reunión . Se decidió que la mesa re suelva r especto al lugar dond e debe ve rificarse el Congreso venidero, sea en
Inglaterra, sea en Suiza. Se hizo consta r
que el Congreso constituye una im po rtante fecha en la historia del Esperanto,
y fué felicitado el laborioso Sr. Michaux,
jef e organizador del Congreso.
En los días I I y 12 los congresistas
fueron á Folkestone y Calais, donde fueron muy bien recibidos.
Durante el Congreso se admiró en el
teatro una expo sición esperantista, ordenada por secciones, de postales, cartas ,
anuncio s refer entes á productos comerciales, planos, periódicos, libro s, etc .
Fervorosamente
-elicitam os al señor
Michaux, al grupo esperantista de Boulogne y á todos los que han ayudado al
triunfo de la pacífica batalla de Boulognesur-mer.
Y para acabar, unimos nuestra s acla maci ones y nuestros sentimientos de afecto á los recibidos por el matrimonio Za menhof en su histórica excursión.

KONKURSO
ESPERANTA
DE,,L'ALMANACH
HACHETTE"
PROTOK

OLO

La universale fama verko «Almanach Hachette » organizis, la lastan jaron, inter
estis: Pri la ttfileco prak·-a de lingvo internacia, la trinnfebleco de esperanto.
La konkurantoj devis, en malgranda teksto, trakti tiun ci demandan, kaj ci tiu
• ··sto devis enteni en si, almenaü unu ekzemplon de ciu regulo de la gramatiko de
iogvo .
· j legan toj, konkurson en Esperanto kies la tezo traktota
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Kvankam, per tio, la verkad o est is tre malfa cíligita, la traktajoj tamen alveoi
ciu parto de la mondo tic! gra ndanombre, k aj ordínare tiel bone reda ktita j _-e
jugant aro cstis tre embarasata elektí, int er tíuj cí verkajoj, la plej perfcktaj n.
plej indajn.
·
Jen kiel, gi dísdonis la dekkvar premiojn kíujn gí dísponis.
UNUA PREMIO

500 frankojn en mono : S-ro Boucon, Prof esoro ee la Liceo de Annecy (Fn u:cr
DUA PRE'.IU0

IO0

frankojn, valoro en libroj: S-íno Aline de Menil, 46 Boulevard l\1agenta, Pa::
TRIAJ PRmU0J (nu)

Cíu, 50 frankojn, valoro en líbroj: S-ro L. Van Melckebeke, Rempart Kipdo._
113, Anvers (Belgique ).- S-ro Eqouard Kuhn!, Pra g ue (,Bc;iheme).
AK ESIT0 J (DEK
)
, . "I
é'.iu, IO frankojn, valoro en líbroj: S-ro E, Abeille, Givors, Rhone (Fran
. -S-ro F . Blangarin, I7 rue du T empl e, París (France ).- S-ro O. Hugue s, Villa T. res e-H elene , Allee Carn ot , La Rochelle (France ).- S-ro F . La ge st e, ru e Vinc ent
Paul, Dax, Landes (France ).- S ro Magny, 6 place de l_a Rep.pblíque, Toul (Fra n
- 1\Ionod, 3 Che min de la Poteri e, Geneve (Suisse). ~- · Robert, 5 rue h.avigiu
Pari s (F ra nce).- D-ro P. Ro det , 7 ru e Boileau, París (France). - S-íno C. Ro_- 33-b ís rue Denfert -Rocherea u, Paris (F rance).- D-ro Vau der Bíest, 20 m e Estborn, Anvers (Belgíque).
CONCOURS ESPERANTO DE '«L'ALl\IANACH HACHETTE »

Pri la praktika utileco de Lingvo internacia: La estonteco de Esperanto
ec

ig

mal
ebl, in
ad
il, ig
an, ist, ar

dis
g e, et
ej, ek
em, ttl , eg
er
re, ind

ing

ztj, id
bo

estr

La praktika util eco de ínternacia líng vo sajnas tute sendu ba
eiui, kiuj atente rigar da das la eiutaga n pligrandigon de la intern
rilatoj. La ina/longa tempo, kiun oní difiinis por lerni lingvon tiel
lan, kiel Esperanto, kiu estas rapide akire b/a de virin()j kaj de infa
elmontras plí b one, ol lon ga parolado, la taüg eco n de tiu pro pag dilo al la homa bonst ato, kiu faciligo s eble la venon de la un í ·
paco. c;ia util eco tra fo la urb ano jn kaj la tutan komercist aro n:
la pro gresado de la ideo de D-ro Zamenhof de kelkaj ja roj tra
mondo dissemita estas ja nekredebla. La prospero estus anko raü
g randa se la gei nstruisto j povus sciigi gin al siaj lernant etoj . Ta._
en uníversitataj lernejoj oni ekkomencas lerní gin al 1a student oj
naj je bon vo lo. La malkredenm/oj, kiuj unue rid eg is dirante ke
ideo estos !del sab lero de !'vent o forpelita forlasante la sensen ca;
revenos al la vero . Bedaürinde tiu ideo ne estas ankoraü sufice ko ·
Unuigu ni do niaj opajn penad ojn; dekobli gu ni nian laboron; de
ni ne nur la duonon ec la trikvaronojn de nia tempo sed nian tu
t empon al tiu tasko, por que dank'al la grandega kandelo, kiu ek ligas ce la kandelin go de !'progresado oni komprenas ke eiuj h
povas esti sampatrz~/idoj kaj anoj de dol ea familio, kies la kv ie
nen iam estus maltrankvili gita de la malboneco de ia ajn bopatrin o. _.z
estínteco preparis; la estanteco labora s; la estonteco venko s, kaj Es_ ranto, paca rego kaj vera tutmond estro, iam regos la tutan mon
ALINE

DE l\1ENIL .

46, Boulevard Magenta, París.

137

ESPERANT ISTA GAZETO

la Arto
::.J malferm is la fen estro n kaj lia ok u-

kaú je dormo kon fuza, direktigis
amparon . Estis varm eta kaj dolbano , ve kigo de lia tuta estajo.
• pog inta ce la fenestra k adro , Ji staris
·~ a, en rav o. Lia rigardo malkov ris
duo non de la horizonto, cirka úp re i-.ampojn de seka lo, de aveno, de g re ··ies r ekta liniaj kreskajoj tapetis la
n kiel vastaj mato j kie kr evis tien ci
ien, ru ga punk to de sova ga papavo .
te rajo ete ndigi s gibi gita, ma kulita en
malproksimo pe r vagaj blankajoj, ia
• ku n densa domara kaj marsanta
ro. Rivera lum igis, trancis rekte la
• ajojn, klara kiel st ala plato . Kaj,
r tio, disjetigis luma pudrigo d e sora mate no; kaj, en la pura cielo, la
- , kiel kribrilo de versi lo, sp ru cigis
: jn da maldikaj fade noj da ora pu lvo.

Li se ntis ke lia entuziasmo de artisto
ren is lin.
·
La nat ura, per giaj delogajoj, giaj
=roj, giaj vo coj envolv is !in, plenigante
Jn oku lojn kaj ore loj n, enigante gis lia
:mo. Li sent is, ke li estis pli flek sebla,
fresa, la ka rn on felica, la spi rit on raita . Li sentís , tiun fizikau goj o n sinvi . j una kaj sana en la fortikeco de siaj
usk loj, la facila'1 funkciad on de siaj oroj, tiun moralan goj igon esti klara kaj
a en libera ekflugo de siaj pc nsoj, en
seng ena funkciado de sia inte lige nt o.
Vestita j e flanela j ako kaj Íarga p ajl a
·:apelo, li mal sup reniris. Ekstere , Ji cirúrigard is la domon , kaj la pejzago sangi . Tu ta flanko, kiu li ne eltrov is de sia
estro, disvolvigis antaú liaj ok uloj.
_ "taj kaj masivaj montoj, k urt eno da
ntoj kasis la horizo nt on, ili ama sigis ,
-·e rplek tigis, formigis la grand egajn on 1n de ia senm ova maro , kaj ili sajnis
· proks ime, tiel pro ksim e, k vazaü oni
,·us ilin atingi post kelkaj pasoj . Malda vojo tien kond ukis, bordig ita da

El Arte
É l abri ó la ventana , y toda vía e ntre velados sus ojos por el sueño se d irig ieron á la campiña . U n tibio y suave baño
era el despertar de todo su ser.
Apoyado en el mar co de la venta na,
permanecía loco de dicha, de pie, en
arrobamiento . Su mirada desc ubría toda
un a mitad del horizonte, c mpre ndía
campos d e cent e no, de avena, de trigo,
cuyos tallos rectilíneos tapizaban la tierra,
como vas tas alfombras donde acá y acu llá destacaba un punto roj o de ama po la
silvestre. La plan icie se exte ndía alterada ,
man chada á lo lej os por indefin idas blan curas , algú n pueblo con apretado case río,
y ganado trashumante . Un río d espedía
sus destellos, cortaba en línea recta las
praderas, claro como una lámina de ace ro . Y sobre esto se espa rcía un po lvo
luminoso propio de una mañana estiva l;
y en el limpio cielo el sol, como boca de
regadera, so ltaba miles de delgadas ma dejas de dora d o polvo.
Sintió que el ent usiasmo de artista se
ap ode rab a de él.
La natural eza con sus halag os, sus
suspiros, sus voces, le e nvolvía, le opr imía llena ndo sus oj os, sus oídos, pe netra ndo hasta su alma. Sintió que est aba
más flexibl e, fnás fresco, la carne feliz, el
espíritu arrebatado. Sintió esa ale gría física de verse joven y sano en la forta leza
de su s mú ~culos , el fácil fun ionamiento
d e sus órga nos, esa a legría mora l de
estar claro y limpio en el libr e vu elo de
sus pensam ientos, en el expontáneo ej e rcicio de su inte ligencia .
Vestido con cazadora de franela y
ancho sombrero de paj a, descendió . Ya
fuera, miró en derredor de la casa, y e l
pa isaj e cambió . T oda la par te que é l no
descubría desde su ventana, se desa rrolló
ante su vista . Altos y nutri do s montes ,
una cortina de montes oc ult aba el hori zonte, ellos se amo nt onaba n, se en trelazaban , formaban las enormes olas d.e un
mar inmóvil y parecí an estar situados
cerca, tan cerca, como si se pu diese lleg ar
á ellos á los pocos pasos. U na peq ueña
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frambmorusujoj,
tentaj morusoj.

kie jam punktigis dikaj

Hube rt o antaü eniris, ne ankoraü
scianta kien Ji irus, kaj, ju pli Ji marsis,
des pli li sentigis vivi volupteme en lavar. meteco de tiu dolca mateno, en la bona
sunlumo: La aero i1e pezis, kaj la karesa
aromo de la origanoj kaj de la filikoj, kie
pli akre enmiksigis la odoro de la mentokreskajoj, ba]zamumis !in. C:ie kreskis beleta j floretoj, kiuj briletigis la herbojn, aldonante siajn timemajn odorblovetoj n al tiu harmonieco de parfumajoj.
Grilo j bruetigis, malkuragaj m usteloj ser~¡s siajn truojn gr acie forkurantaj. Oni
sentís, tere, la vivon de miloj da e:,tajoj
senfine etaj. Huberto sta rigis ce la piedo
de la monto. El la tero, fonto filtris, gutigis malrapide en la verdajo de la folie toj. 11allarga j vojetoj rampi s la altajojn,
tor aj kaj flavaj. Li decidigis, li sekvis
ilin. La vojoj estis tapisdolcaj, semi gitaj
da dikaj §tonoj , kies randoj e~tis eluzitaj
kaj la angulo j poluritaj per pluvado de
la jarcent oj . Li supreniris sen lacigo, je
mallon gaj pasoj . Kaj dum li supreniris,
en la malsupro la horizonto reeniris iom
po st iom, kiel marfluo reeniras . Prok simigante, timigitaj safoj forkur is sur la dekliv oj. Sed Ji altusis la pinton, haltigis kaj
cirka üpromenad is sian rigardon sur la
senfin cco de la videblajoj. 'tie aero, aero
kaj spaco. En la malsupro, la tero stern igi , dispcci gita de kulturoj kun, tie éi l aj
t ie, ma so da b lankajoj , de ur bdo aü vilago. Ankaü tie ci estis la rivero kiu ,
prok sime , sajnis rekta kaj kiun oni vidis
tie rampan tan meze la ve rdaj oj, kun malrapi claj serpentaj ondolinioj; gia kvieta
akvo est is tute blua, kiel pura , beleta kaj
lumit a bluo. Sed la montegoj altigis,
mons traj, sekvo da montegoj, grand ega
mont aro k iu vua lis flank on de la horizonto. Sub la sunlumo, ili sajnis verdaj
kiel glata kaj origita verdo; tiuj el la
fundo farigis malvokoloraj en la pal iganta lazu ro de la malproksimo. Kaj tio
fosigis valojn, kavigis profundegajojn,
malsupreniris. resupreniris, alproksimi gis
al la cielo, kaj impresis kiel giganta
liaoso.

HISPANA

senda allí conducía, bordeada de zarza:
donde ya destacaban hermosas é inci
tes moras.
Huberto siguió adelante, no sabi _
todavía dónde iría, y cuanto más a · zaba tanto más á gusto se sentía viv·
calor d'e esta dulce mañana á la herm
luz del sol. El aire no pesaba, y el aro
acari ciador de los oréganos y hele
donde con más intensión se mezcla ba
olor, la menta le embalsamaba. En t
partes cr~cían hermosas florecillas,
hacían brillar las matas, añadiendo
tímidas auras odoríferas á esta arm o
de perfumes. L os grillos cantaban, '
cobardes martas buscaban sus aguj er
huyendo graciosamente. Se no~aba en
tierra la vida de miles de seres iofin!!>-mente pequeños. Hu berto se dctm ·o
pie del monte. De la tierra filtraba
fuente, goteaba paulatinamente en la · dura de las hojas. Cortos senderos
!aban las alturas, tortuosos y amarillen
Se decidió, siguiólos. Los cam inos esr.a-ban dulcemente alfombrados, sembr a ·
de grandes piedras, cuyos bordes est
desgastados y los ángulos redond os
la lluvia de las centurias . Subió sin
sanci o, á paso corto . Y mientras su
allá abajo el horiz onte volvía como Vil
ve la corriente de las olas. Al apr
mar se, las tímidas ovejas corrían á
pendientes. Pero llegó á la cumbre,
alto y paseó alrededor la mirada sobr e
inm ensidad del panorama. En todas
tes aire, aire y espacio. En los baj os
extendía la tierra, distriboída en culti
con acá, acullá, blancuras de ciudad ó
pueb lo. También aquí estaba el río,
de cerca parecía rect o y que se veía
rastreando en medio de los prados
entretenidas y serpenteadas ondu a
nes, su agua tranquila era del todo
limpio, hermoso é iluminado azul. ~
las sierras se levantaban monstru
una co rdillera de sierras, enorme co:
ciún de montes que ocultaban el
del horizonte . Bajo la luz del sol a
cían verdes, como liso y dorado ver
los del fondo se hacían de color de
va en el pálido azul de lontananza. Y
ahondaba los valles, formaba las p ro:·
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Ju pli Huberto rigardis, des pli liaj
uloj, autaüe r avig itaj, farigis malgojaj,
- rezignacia malgojo. Kaj subite, li gli··\1Ís teren, sternigis sur la herb oj kaj
loris dolee, dolee, varmetajn larmojn.
_io ofte tiel okazis de unu rnonato, de
empo kiam lia patro mortis . Tio pre:mgis !in, nerve skuis lin; granda "'ag reno
civenis el lia koro, fluidigis rnalrapide
silentaj larm oj. Tam en, tiu ei mateno,
ontra iíag is, Ji visis siajn okulojn, mal- ntenta pri Ji mem. Tia!, unu afoje, Ji
·o mpr enis ke lía cagre no havis alian
iízon kaj ke tio estas malbone, tre malne pensi alian aferon ol la funebron
el nova kiu fin suferi gis. Tiam li ekbe- ,
da iíris ke li tien alvenis, ke li estis tenti-;:a delog ita p er tiu mateno tiel pura, per
:in ebriiganta kamparo.
Ho! tiu kamparo kiel iam li song1s
sorbigi de gi , depreni la herbon kiu kres.,_as, palp i la aeron, eirkaiípreni la spacon kaj vivig i tion, g in reprodukti, rekrei
sur tolo kiu tiel vivus, l<iel angulo de
:iaturo. ed kial pen si pri _tio nun? Cu
tio ne estis finita? Li ne plu havis rajton
pentri, neniam. Tion Ji proqiesis, Ji juris.
"•irkaií li, dikaj birdoj alte flug is, mil-rnj kaj vulturoj. Dolca vento pli fre sa
nvo lvis lin kvazaií kareso; la her boj tra
: iuj tiu venteto pasis, formis rapidaj n
lkajojn kaj tio sajnis vaporetoj kur:10taj super la tero. Huberto fermis la
ok ulojn . Dum mall onga elhevo, li el-:ok is la solena jn cirkonstancojn kiuj igis
ne nuligeblan lian Juran, Estis en gra nda
cambro, malbele ge, malgaja, kie mortigis lía patro . Elirinta rapide el Pariz o, li
!ns alvenis por ankoraü kisi •tin, tiun ama:an patron kiu lasis !in, jus por aüdi la
esprimon de tiu sup erega voto:
clnfano 'mia, ci estas dudektri jara,
>kaj ci ankoraií neniu estas. Ci malboni-
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didad es, bajaba, subía, se aproximaba al
cielo é impresionaba como caos gigantesco.
Cuan to más Huberto miraba, tanto
más sus ojos, antes entusiasmados, se
ponían tristes con resignada melancolía.
Y de rep ente se deslizó en tierra, se tendió sobre las yerbas y echó á llorar dul cemente tibias lág rimas . Esto ocurría con
frecuencia hací a un mes, desde aquel
tiempo en que su padr e había muerto.
Esto le opr imía, le daba una sacudida de
nervios; salía de su corazón un a g ran
pena, que caía lent amente en silenciosas
lágrim as. Sin embargo, esta manana él
hizo lo contrario, enjugó sus ojos, descontento de sí mismo. Por eso compren dió for primera vez, qu e su pesar tenía
otra causa y que era malo, muy malo,
pe nsar en otra cosa que en la tri ~te que
de reci ente le hacía sufrir. En tonces comenzó á sentir hab er llegado allí, s r tentado, alhagado por aquella mañ ana tan
pura, por aquella embriagadora camp iña .
¡Oh! Esta campiña, como él soña ba
pen et rars e d e ella, tomar la yerba que
crece , palpar el aire, abraza r el espacio y
dar vida á todo, reproducirlo, volvérlo á
crear sobre una tela, que así viviría como
un rin cón de la natural eza. Pero, ¿para
qué pensar en esto ahora? ¿Por ventura
esto no había concluído? Él no tenía ya
derecho á pintar. Esto había prometido,
lo había jurado.
A su alrededor volaban en lo alto
hermoso s páj aro s, milanos y buitres, una
nueva brisa le envolvía como en una
caricia; las hierbas, á través de las cuales
pasaba este air ecillo, formaban rápidos
surcos y parecían efluv ios q11e corrían
sobre la tierra . Huberto cerr ó I s oj os.
Durante una corta somnolencia evocó las
solemnes circunstancias que pudieron
hacer nulo su jurament o . Se encontraba
en una g rande estancia horribl emente
triste donde murió su padre. Salido á la
carrera de París, llegó todavía á tiempo
de darle un beso á aque l amado padre
que le ha abandonado, á tiempo de oir
la expresión de esta suprema voluntad:
«Hijo mío, tienes veintitrés años, y
>todavía no eres nada. Desperdicias la
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»gas cian vivan kaj tio igas pli cag renajn
»mi ajn lastajn spirojn. l\'li ne vo las ke ci
>farigo s senta üg ulo, fork lasa horn o. Ci
i>baldaü estos cefo de la fami lia , ci havas
»devo n elekti honorindan situ acio n, farigi
»horno. Ci juru al mi forlasi la pe ntrar»ton, juru ... »
Kaj grava konfuzo premis \in, li dubis pr i si, pr\ art o. Lia patro a\iformigis,
alprok sim o de morto donis al Ji kvazaü
k lareco de antaüsento kaj liaj paroloj
vestigis je klara, grava senco. Kaj li estis
jurin ta .
Huberto levig is kaj malsupren ekiris.
Li r~trovis la fonteton , Ji retrovis la vojon. Sed Ji ne p lu scntis la dolcan odoron
de la marj olenaj origeno j, Ji ne aiídis plu
la brnet igant ajn insekto jn kaj liaj malgo ji gitaj okulo j ne plu havi s rigar d on.

***
Varmeta mateno okazis .
Estis la sama k lar a vetero, la sama
bel eco de la kr eajoj, kie l la anta iítago n.
Sur la monto, Huberto star is. Li stari s
ant aií tolo kaj Ji pentris, pe ntris ...

»vida y esto ha ce más doloroso mis ··
»mos suspiros . No quiero que seas
»hombr e inútil, sin catego ría. Pront o
»rás jefe de una familia, ob ligación tien
~de eleg ir una situación honrosa, de
»certe hombre. Júr ame aba ndo nar el arr
»d e la pintura ... Jura . .»
Y una grave confus ión se apoder ó
él, dudó de sí, del arte.. . Su padr e se
tra sformó, la proximidad á la muer te :
dió como clarividencia y sus pa labra s
r evistieron de un sent ido claro y solem ne.
Y é l había jur ado.
Huberto se levantó y comenz ó á -jar. Volvió á encontrar la fuent ecil
vo lvió á enc ontrar la senda . Pero ~
sintió ya el suave olor de los or ég an
del marge n, no oía ya los zumba dor
insectos, y sus entristecidos ojos ya
te nían vista.

So bre vino una benigna mañana .
Era un tiempo ig ualment e claro,
misma hermosura en la creación que
día anter ior. Sobre el monte, Hnber to
detuvo . De pie estaba ante un lienzo
iba pintando, pin tando ...
Su pince l se movía febrilmente y
Lia pen iko febre movigis kaj la tolo
plenigis Tio estis akcclo de laboro , en - lienzo q uedó lleno. Aque llo fué una ~gl ut o de mal sat ulo al k iu oni prezentas
cipi tació n de trabajo, un atracó n de
plenan telero n. T ono j precizigis . On i vi- bri ento á qui en se pres enta una fue
llena . Los tonos iban fijánd ose . \' i
dis, iom post iom, elirant an kaj altigan
tan mason da montoj, la grandegan ce- • p oco á poco salir y levantarse un a
non, kaj sajni s ke la aero eniri s en la de montes, un a enorme cade na, y par
pentra jo , ke tiu freneza revo , farita de la que el aire penetraba en la pin tu ra .
artista, vivig i, krei, efekt ivigis ... Sed la aq uel frenético su eüo, hecho por el
febro de I ub erto subite haltis . Li reen - ta, daba vida , creaba, llegaba á la :r
lidad ... Pero la fiebre de H ub erto de .
pasi s, safoj kiuj, r eku ragigi taj, surrampis
pente se d etuvo . Vo lvió sobre sus pa
la p int on, forkuris. Sen cese cirkaií 1i alte
flug is la dikaj birdo j, la vnlturoj kaj la el ganado que tn :paba r eanimado h
milvoj. Kaj tie supre , est is blua cielo, la cumbre, se dió á corre r. Sin cesar
!aban en lo alto á su alre dedo r a ves
senm ova cielo, nesondebla cielo ...
' gran tamaño, buitre e; y milanos . Y
arriba estaba e l cielo azu l, el cielo i
vil, el insondable cielo ...
Entonces. Huberto se extre me
Tiam H ub erto ekt remis, car vorto
sonis j e lia arelo, kvankam lia bu so ne- p orque había so nad o en su o íd o una
lab ra, aunque su boca nada había di nion elpa ro lis, nur unu vorto, sed kruesola una pa lab ra, pero palabra cru e·
lega vorto : «Jurrompulo!»
ma, «¡Perjuro! »
Laií Loms DE RoBERT.
Tradukis 7os : 'Jamin.
Hisp anigis : REv. P. A. Gu _· !
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Noticias

Sciigoj
l\1orto forprenis el la espera ntista
ilio Sinjorinon i\lerchier de la grupo
e Lille, S-ron Geo Pesle honora prezi·anto de la Havrea Grupo kaj S-ron
=van Markovic Lojko kun laboranto de
nuaj gazeto j esperantistaj, tra dukinto
e «Fabloj de Ezopo», k. t. p.
Ni esprimas al iliaj familioj nian tre
sinc eran kondolencon .

ª™

Anglujo.- Novaj g rupoj fondigis en
_ -ottingam, kaj A shfo rt.
Fervor eg a ang la espera ntist o kiu sub
E. Cefee publikigis «Espe ra ntan slosilon por ang loj, jus eldonis
·milaj leinolibro j en franca, germana
~aj itala lingvo; nun li enpreesigas la
donojn rusan svedan kaj hispanan.
Prezo 3 F 50 po cento ce l' autoro 45
ristchurch road, Street-ham-hill, Lonon, S. W .
Laü • The British Esperantisb
nia
·· ara kolego, la rondiranto, leteraro de
· , Praha Esperantista Klubo, alvenis
~o ndon la I 1-an de Julio post veturi
a Berlino, Stockolmo, Peterburgo, Fi' pop olo . Romo, Alg ero; l\Iurcia kaj Pa:izo, Ci daürigos, Montrealon, Limon,
Santiagon, Melbournon, Manilon, Bomay-o n, kaj Tokoh amo n.

:.apseudonimo

Belgujo.- Laü nia estimata kolego
«Belga Sonori lo >, la fama esploristo kaj
entuziasma esperantisto
komandanto
Le maire estas reveninta Italujon el centr a friko, Nia bonveno.
La Belgaj esperantistoj kunigitaj ce
a Anverpena Grupo decidís krei «Ligo»
po r fari kiel eble plej aktiva propapando
de nia lingvo en Belgujo.

La muerte ha arrebatado de la familia esperantista á la Sra . Merchier, del
grupo de Lille; al Sr. Pesle, presidente
honorario del grupo de Havre; al sei'íor
Iván l\larkovic Lojko, colaborador de las
primeras revistas esperantistas , traductor
de las fábulas de Esopo, etc.
Nosotros espresamos á sus fam ilias
nuestro más sentido pésame.

lnglaterra. - Se han fundado nuevos
grupos en Nottingham y Ashfurd .
El apasionado espera ntista inglé s que
bajo el seudónimo E. Cefee publicó la
«Llave del Esperanto» para ingleses, acaba
de publicar análogos manuales en francés, alemán é italiano, é imprime ahora las
ediciones rusa, sueca y espaiíola.- Precio:
3•50 fr. el ciento en casa del autor, 45
Chri stchurch-road, Street-hamnill, London, S. W.
Según «The British
Esper antist »,
nuestro quetido colega, el rondiranto
colección de cartas del «Club espera ntista de Praha », llegó el II de Julio á
Londres, después de pasar por Berlín,
Stokolmo, Petersburgo, Filipopol , Roma, Argel, Murcia y París . Continuará
hacia Montreal, Lima, Santiago, l\1elbur ne, Manila, Bombay y Yok ohama.

La Belga presaro pligrandigas la simp ation al nia afero .

Bélgica .-Segú n nuestro estimado colega cBelga Sonorilo», el famo so explorador y entusiasta esperantista, comand,:inte Lemaire, ha vuelto á Italia del
centro de Africa . Nuestra bienvenida.
Los esperantistas belgas, reunidos en
el local del grupo de Amberes, decidieron crear una «Liga» para hacer la más
activa prop 'aga nda posible de nuestra
len g ua en Bélgica.
L a prensa belga aumenta la simpatía
por nu estro asunto.

Finlandio. -En Helsingforso fondigis
esperantista -Grupo kun kvardek mem bro j .

Finlandia.~ En ll elsingforso se ha
fundado un grupo espe rantista con cuarenta miembros.
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Francujo. - En rimarkinda

ilustrita
revuo «Tra la Mondo» S-ro Codorniu
<liras finante belegan artikolon titolitan
«Cervantes ka j la nuna eldono de la
KinotO.l>
«Mi ne dubas ke se don kiboto, jam
nefreneza, aií pli guste, Alonso KiB.ano la
Bonulo, estus vivanta en la dudeka jarcento, li farigus fervora Esperantisto .»
Ni aldonas ke Sanco nepre ne estus
estinta tio kaj ke Ji estus mokinta je sía
majstro.
l .a cititan bonegan gaz~ton sin okupas ankaií de la reveno de nia rego al
Madriclo. Dankon kara hispanem a kolego.
Grupo fondigis en Auxonne .

HISPANA

Francia.- En la notable revista il trada «Tra la Mondo», el Sr. Codo rn dice al terminar un hermoso artícul o · tulado «Cervantes y la primera edi ci '
del Quijote>
«No dudo que si D. Quijote, desp u ·
de dejar de ser loco, ó más exactam en e
Alonso Quijano el Bueno hubiera vivid
en el siglo xx, se hubiera hecho espera tista.»
Nosotro s añadimos que Sancho . egu ramente no lo hubiera sido y se hubi
burl ado de su amo.
El citado magnífico periódic o tam biét!
se ocupa de la vuelt<} de nuestro rey •
Madrid. Gracias, q,uerido cole ga afect o
España .
Se ha fundado un grupo en Auxon ne.

Germanujo.- Laií nia frato «Germana E sperantista » daiíras propagandon en
tiu lando kaj sukcese oni laboras en Hamburg-o, Strassburg -o, k. t. p.

Alemania .- Según nuestro herma
«Germana E speranti sta> sigue la pr opaganda en aquel país y se trabaja con éxito en Ilamburgo, Schwin, Neu Isembu rgo, Strasburgo, etc.

Holando.- Nia kara kumbatalanto
«La Holanda Pioniro » rev enas al la esperantista mondo, per la· publikigado de
sía tria num ero, II.ª jaro . G1 alvenas plena je vivo kaj espero. Antaiíen!

Holanda. - Nues tro querido com p ñero de lucha « La Holanda Pioni ro>
vuelve al mundo esp eranti sta median e
la publicación de su terc er número, segundo año. Viene lleno de vida y esperanza . ·Adelante!

Meksikujo.- La lasta numero ricevita de «Meksika Lumturo " enpresas la
bonegan duan paroladon kiu faris doktoro Ambrosio Vargas al niaj frataj kaj
samideanoj meksikaj en la «Nacía Lerncjo d e Medicino el l\leksikujo " . Estas
laudinda la verko kaj ni gratulas I' au toron .

Méjico. - El .último número recibi d
de «l\leksika Lumturo » inserta la magnífica segunda conferencia que ha hech o C:
doctor Ambrosio Vargas á nue stros herman os y colegas mejicanos. El trabajo es
digno de alabanza y felicitamos al aut or.

Rusia.-Según
el buen periódico r
«Ruslanda Esp eranti sto », en aquel país
trabaja muchí simo para la propa gació::
de nuestro querido idioma.
También dice que durante el a Ank au <liras ke dum la pasinta jaro
pasado se han adherid o á nuestro asu n·
alvenis al nía afero preskau du mil persocerca de dos mil personas de Ru ·
noj el Rusujo, Francujo, Anglujo, AusFrancia, Inglaterra, Austria, Hungría, Brutrujo-Hungarujo,
Bulgarujo,
Algerio,
garia, Ar gelia, Australia, Argentina, Bé.Au stralio, Arg entino, Belgujo, Brazelujo,
gica, Brasil, Alemania, H olanda, DinaGermanujo, Hollando, Danujo, Hispanujo,
Italujo, Kanado, Meksikujo, Nova L';elan- marca, España , Italia, Canadá, l\léji
do, Norvegujo, Peruo, Portugal ujo, Sank - Nueva Zelandia, Noruega, Perú , Po
gal, Santo Domingo, Estados Unidos de
to Domingo, Unuigitaj statoj Amerika,

Rusujo.- Lau bona gazeto «Ruslanda
esperantisto » en tiu !ando oni trege laboras por la disvastigo de nia kara lingvo.
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To nkin o, Taiti, Tunizio, Turkuj o, Cejano, Svisujo, Svedujo kaj Japanujo.

América, T onk in, Taiti, Tun ez, Turquía,
Ceylan, Suiza, Suecia y Jap ón.

Tonkino.- En Haifong formi gis espe -

Ton.kín.- En IIaifoug se ha formado
un grupo esperantista .

rantista grupo.

Hispanujo.- Numero 123-an de Aliante-a duonmonata revuo «Museo Exposición» enpresas artikolon just e laudante la gramatikon kaj vortarojn de S-roj
lng lada kaj Villanueva kaj samtempe propag ante varmege nian karan lingvon. Korege ni tion dankas.
La j urnaloj .:Las provincias de Vaencia», «La Provincia de Castellón», «La
Correspondencia de Alicante», «La Correspondencia de España ~, kaj aliaj, rilatas pri esperanto okaze la Baulogne -a
Kongreso . Kvankam nur ili sciigas nian
aferon, tio estas propagando ke ni tre
da nka s.
Sinjoro Ismael Sánchez Esteban publikigas en Barcelona jurnalo «La Vang uardia » artik olon pri esperanto. Li ne
estas esperantista sed pritraktas l' aferon
serioze kaj montras gin koni kaj ke li
estas lingvisto . Ni gajegas ke ilustritaj
kaj formalaj personoj sin okupas pri nia
kara, lingvo. Niaj gratulajo jn al Sinjoro
ánchez pro sía bona verko kaj niajn
dankojn pro propagando.
En Burgo s manprenis nian standardon
a juna, nova kaj lerta espe rantist o Sinjoro Manuel Esteban Sanz. Li publikigas
en la tiea jurnalo "«E l Castellano• bonegajn artikolo jn sciigante l' esperanto n
aj gian gramatikon. Ricevu niajn gratu ajojn kara samideano. Antaijen Sinjoro
Este ban! Obstine antaüen junularo! La
estontaj homoj guos la bonfarojn de la
lingvo inlernacia.
Per letero el l\Ialago ni sciigas ke tie
est as kvardek espera ntit oj: ke oni projek ta s la kreon de unu grupo kaj ke nia
·ara samideano Sinjoro Rodríguez Hu eras faras ce si senpaga esperantan kla so n. Al tiu ci Sinjoro kaj al ciuj niaj Maaga-a fratój ni salutas kaj kuragigas .

España.- EI número 123 de la revista
quincenal de Alicante «Musco Fxposición», inserta un artículo alabando con
ju sticia la gramática y dicci nario de los
señores Inglada y Villanueva, y propagando al mismo tiempo, con gran entu siasmo, nuestra querida lengua. Cariñosísimamente lo agradecemos.
Los diarios «Las Provincias de Valencia~, «La Provincia de Castellón », «La
Correspondencia de Alicante•, «La orr espondencia de España » y otros se re •
fieren al Esp era nto, con motiv o del congreso de Boul og ne. Aunque sólo dan á
conocer nuestro asunto, ello es propaganda que mucho agradecem os .
El"Sr. D. Ismae l Sánchez Esteban publica en el diario de Barcelona «La Vanguardia» un artículo referente al Esperant o. Dicho señor no es esperantista,
pero trata del particular con seried ad y
demuestra que lo conoce y que es lengüista. Nosotros nos aleg ram os much ísimo de que personas ilus tradas y for males se ocupen de nu estro q uerido id ioma. Nuestros plácem es al Sr. Sá ncbez
por su bu en traba j o y nuestras g racias
por la propaganda
En Burrros ha empuñado nu estra ban dera el j oven, nu evo y enten d ido espe rantista D. Manuel Esteban Snnz . Publica
en el diario de allí, «El Castellano :,,, magníficos artículos, dando á conocer el Esperanto y su gramática. Reciba usted
nuestras felicita ciones, qu erid o colega .
¡Adelante, Sr. Esteban! ¡Jóven es, adelante
con obst inación! Los hombr es del por venir gozarán de los beneficios de la lengua internaciona l.
Por carta de l\lálaga sabemos que hay
ya allí cuarenta esperantistas, que se proyecta la creación de un grupo y que
nuestro querido colega el Sr. Rodríguez
Huertas da en su casa gratuitamente una
clase de Esperanto. A este señor y á
todos nuestros herman os malagueños sa ludamos y a lentamos .
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t<eforgesebla
nol<to

Noche ino.vidable

(Fino)

(Conclusión)

La vo eo de mia amiko Egido forigis
mian rem emoran vizion .
La vivon ni defendu - li diris mallaií te - ni rapidu, surprizu niaj n gardistojn,
forkuru al marb ordoj kaj poste , boate, ee
nag e, ni alvenos Mani lon.

La voz de mi am igo Egido alejó visión de mis recuerdos .
- Defendamos la vida - dijo en baja - corramos, sorprenda11;os á nu tros guardianes, hu yamos , a la p]aP
despu és, en botes, hasta a nado, 11
remo s á Manila.
La prop»sición era ciertamente ir lizable , pero lo mismo era par~ nos otr
aceptarla ó no; en lugar de _v~mr la 1;1 _
te á nosotros, nosotr os 1namos a e
¿Quién de nosotros hubi ese razo:1a_
mente discurrido una fuga con ex ::
Para todo s nos otros Egido ten_íaraz ón. •
sin ruido, á tientas, no s levant amos _
buscamos la puerta, pero cuando
empu je íbamos á derribarla , sonaron t!
ella voces de españoles y ruid ~ de armas.
¿Será esto nuestra salvación?
Se abrió la puerta y la luz de
farol hirió nuestros ojos ya acostum b.
dos á la obscuridad de la noch e. Ning ·
esperanza nos quedaba; la sentencia in
fectiblemente había d e cumplirse y así
lo asecruraba la aparición de los frailes .
entraban en nu est ra habitación, y
cuando les expusimos nuestra loca
cisión nos quitaron toda esperanza
tándonos lo q ue habían visto á tra vé s
las reja s de su prisión.
Mariano Trias, el ex-cabecilla, y
tonces tenient e general y gobernador
Sur de Luzón (Agu iirnldo, el pr csi e
de la república gobernaba personalm
el No rte) , vencido por el ejércit o no
amer icano buscaba en la próxima co::- llera de l Sungay, refu g io para sus
graciadas huestes.
Naic , como otros muchos puebl os
tuados sobre el camino á las vecina s c ·
bres, fué saqueado . En la huida él re co=todo lo aprov echable para los fut choques : comestibles, armas, hom br
munic iones ... pero no sotros, los prisio
ros españoles, no serv íamos más que
estorbo, como pesada carga, y por
sin duda, él ordenó nuestra desapa ric::
¡Sorprender á nuestros guardiane s!, e: --

La propono estis cerle neefektivigebla sed tiel same estis por ni gin akcepti
aú ne; anstataú la morto veni al ni, ni
iros al gi. Kiu el ni estus r ezo ne pr ielpensinta sukcesan forkuron? Por ni eiuj
Egido estis prava kaj senbrue, palpe, ni
levigis kaj ser"'is la pordon, sed kiam
ekpus ege ni estis tuj gin faligonta , sonis
post gi hispanaj voeoj kaj arm ila bruo .
éu tio esto s nía savado?
l\folfermigis la p ordo kaj lanterna
lumo vundi s niajn okulojn jam alkutimigitajn je nokta mallumo . Restis al ni
nenia espero; la sentenco estis nepre
plenumola kaj tion certigis al ni la apero
de la pastroj eniran taj niajn eambrojn ,
kiuj kiam ni elm etis nian frenezan decidon sen esperigis nin r ako ntante kion ili
vidis tra la kradoj de ilia malliberejo.
i\Iarian o Tria s, la ek s-ribe lestro , kaj
t iam leüte nant o-ge nera lo kaj guberniestro en la Suda Luzono (Aguinaldo, la respublika prezida nto gubernis persone la
Nordan) venkita de la nord-amerika armeo, sereis en la proksima montaro Sun ga j 'a rifu gejon por sia nesukc esa soldataro.
Naik'o, k iel aliaj multaj vilagoj kin j
staras sur la vojo al najbaraj suproj , estis
rabita . En la forkuro li kolektis eion kio
taiígos por la venontaj militaj ektusego j,
mangaj ojn, batalilojn, vir j n, pafsargojn ..
sed ni, la hispanaj militkaptitoj, ni taiígos
por nenio krom embaraso, kiel gena Sargo kaj tia] li, verSajne , ordonis nian ma laperon . Surpr izi niajn gardistojn! Certe ,
neeble ; la soldatoj plenig is la placon , la
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5tra tojn ... ni est us batalontaj ko ntr aü tuta
r meo . Neeble , neeble!. .. Dio ti on volis ...
La pa stro j konfesprenis 1~in.
La unuaj radioj de la- po r ni -last a
~g igo, diss irante la noktan vualon alpor·s al ni Juman gaj eco n ... ca r ankaii la
·-o ndam nitoj trovas en siaj malfclicaj su::eraj horoj ion d a gajeco, momentan re:nemoron de aliaj ta goj, kiuj tiam jam
• erdigas en la nesondeblan abi smon de
:· estinteco .
La staba kapitano Sebast iano de la
Tor re, mia neforgeseb la kaj neforgesinda amiko, murmuris mi ne scias kiajn
orto jn al kiuj mi respondis n ur per se nsencaj unus ilaboj. Siaj gra ndaj ok uloj
helblua j riga rdis tra la ok ulvit roj lrankn le, fikse, atende, k vazaii desegna nt e
'·onfidan esperon kompreneblan en tiel
naiva kaj bonfa rema koro.
Su bite u nu, du ... cent pafoj son is mal roksime; aliparte ord enoj, k rioj, kura oj, eevala j galopoj .. kaj ni, kv azau meze
de trorap ida nubo, se ntís nin treni taj tra
:astrat oj , tra la vojo , pcr rapidega mar so
··iu alkondukis nin k une kun niaj turmen ranto j (al kiuJ la timo forges ig is la ordo on pri nia m or to) gis la proksime mon!:aro .

Kaj tiel en tia fiarmeo cia m forku ra nta de giaj tiarnaj m alamikoj, ni komencis tiun d olora n ses-mo natan p ilgri mado n de vilago al vilago, trairante la
provincoj n Kavit e, Batangas, Tayab as,
po r trovi ce la mar bo rdoj d e,No rd a Kamar ines nian reliberigo n p ost du-de k du
mililkapteca j rnonat oj.
RAFAELO Duvos.
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ta ment e imposible; los soldados Uenaban
la plaza las ca lles ... hubi éramos com bati do contra un ejé rci to . ¡l mµosib le, impo sible!. .. Dios lo quer ía ..
Los fra iles nos confesaron .
Los primero s ra yos de l- pa ra nosotro s- último amanecer, ra sgando el velo
de la noche, nos trajo una lumino sa ale gr ia... porque tambié n los cond enados
encue ntra n en sus desgra ciadas horas de
sufrimiento s algo de alegría , un rec uerdo
mom entáneo de otrcs días que ya entonces se pierde n en el insondable abismo
del pasado .
E l capitán de estado mayor , Seb astián de la T or re, mi inolvidable amigo,
murmuraba yo no sé que palabras á las
que yo contestaba so lamente por monosílabos sin sentido . Sus grandes ojos azulclaro mirando á través de los lent es,
tranq ui la, fija, confi ada mente, como dibujando una espera nza comprensible en
tan senci llo y bondadoso corazón.
De pronto, uno, dos ... cien disparos
so naron á lo lejos: por otr.1 parte voces
de mando, corridas, ga lope de caba llos ...
y nosotros como en medio de nube arre batadora nos sentim os arrastrados por
las calles, por el camino, en marcha rap idísima que nos condujo jun to con nu es tros atorme ntadores (á los que e l miedo ,
hizo olvidar la orde n de nu est ra muerte)
hasta la próxima cordillera.
Y así, en tal ej ército siempre huyendo
de sus enemigos, empezarnos la dolorosa
pere g rin ación de seis mes es , de pueblo
en pueblo, atravesando las provinc ias
Cavi te, Batangas, Ta yabas , ¡ ara encon trar en las cos tas de Camar ine s Norte,
nu es tra libertad después de vei ntid os
meses d e cautiverio.

~~~@@~@@@@~~~~~~@~~~@@~~~@~~@@@@@@@@~@~~~~~~~~@~~~~~
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N.º 12, 1904 , kaj 13, 1905.- lnternacia Scienca Revuo. 27, bou leva rd Arago
Pari.zo, (Francujoj. Jarab ono; 7 fr.
~
N.º 19, 1905. - Espero Katolika.A Sainte Rad ego nde prés Tours (l ndre et-Loire,
Fr anciejo). Jarabono, 2,50 fr.
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N. 23, 1905.- The Esperantist. 67, Kenington Garden s Squar e, W., L o1Z
d. JL
Jara bo no, 4 fr.
N.0 7 k aj 8, 1905.- The British Esperantist. 13, Arund el street, Strand, W. .
L ondo1zo. Jarab ono, 2 frank oj.
:N º 12, 1905.- Antalíen Esperantistoj!! Lar tiga , ro6, L ima (Perito). Jarabon
3 franko j.
N.0 2 kaj 3, III j aro , 1905.- Juna Esperantisto. 9, avenu e des Vollandes, Gene{ Svisiejo). Jarabono , 2 fr.
N.0 125 k aj IZ6, 1905.-Museo Exposición. Medina, 37, A lican te. Jarab on
5 pes toj .
i\laj.-Jun. 1905.- La MeksikaLumturo.S ta. R osa, Neco.xtla, Veracriez (llfeks lmju ). Jarabo no, 3 fr.
,
N.0 4 k aj 5, 1905.- Svisa Espero. 6, vieux College , Genéve (Svi sttjo). Jarab ono
2,50 fran koj.
N.0 8-91 2.ª j aro , 1905.- Germana.Esperantisto.Prinzentrass e, 95, Berlin S. (Germamtjo ). Jarabo no 3 mark oj.
N .º r 1.- La Algera Stelo. 57, ru e d'Isly, Alger (Alg ernj o). Jarab ono, 3 fr.
N .0 i ro3.- Revista del Ateneo ObreroManresano
. Born e, 13, l\fanr esa. Senpage
a l la protek tant oj. U nu nu mero , o, ro pesetoj.
N .0 i 79, 82 k aj 84.- La Revue de !'Esperan t o en Le Cicerone. ro2, ru e de
Pa ix, B oielogne sitr -nzer (Francujo ). Jarab ono, r o fr.
N.º 10.954.- La France du Nord. 37, ru e Thi ers, Boi tlogne-s-m (Pra ncitjo Jara bo no, 28 fr.
N.0 3.- Espero de l{atalunjo.. Pr esej o Lami ot, Ceret (r ranrnjo ). 0,05 num ero .
. 121, 122 k aj 123.- Lingvolnternacia. 33, ru e Lac epé de. P aris . Jarab ono 5
fr anko j. Kun literat ur a aldo no 7 fr. 50.
N. 0 1 kaj 2.-- Ruslanda Esperanti sto. S. Peter sbur go, Bols. Podja ceskaja-, 24R usu¡o. unu nu mero 30 kopeko jn .
N. 0 13.- Gefrataro Esperanta. Nap olo, Lar go Gesu e Mario, n.0 4. l talztjo. Jar abono, 4 fr.
N.º 6.- Esperanto. 7I, Michelet, L e H avre, Fr ancu,_j
o. 24 num ernj sinsekvaj,
3 fran koj .
N. 0 36.-La Belga Sonorilo. 31, rue des Patri otes, Brux elles, B elgzej o. J arabono, 3 fr.
N.º 2 - Espero Pacifista. 16, Avenue de la Grand -Arm ée, Paris, 17'1 . Jarab ono,
4 fra nk oj .
N. 3, II jaro.- HolandaPioniro. H ilver sum, H olanda. Jarabono, 3 fr.
N.º r. - Tra la Mondo.15, Boulevard des deux Gares, J11endon (S. et O.). 1-rm;citjo Jarab ono, 8 fr.
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E. V. d e A. Po nce (Puerto-Rico ).-Mi ric evis vian abonpa gon. Dankon .
SIN.JOltOJ:

J. E.,

Barcelona (España ).- Remitida suscripción al Sr. P. T., de Madrid . Graci as.
- S. P E ., Barcelona (His panujo ).- E. M. A., Sierra Engarcerán (Hi spanujo ).~1. E. S., Bur go s (Hi spanujo ).-L. C., Cartagena (Hi spanujo).
Dankojn pro viaj sendoj.
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A. P., Lyon (Francujo ).- W. D. Orenburg (Rusujo ).- A. L., Kicl (Germanujo J.
l\1i ricev is kaj da nkcgas viaj o senditaju po ska rto jn. l\Ii bedaií regas ke miaj mu ltaj
'.·upoj ne lasas al mi tempon liberan po r amuza k respondado.
F . V. Benesov ce Prago, Bohemujo. Ni n ur eldonas la gazeton j e kiu mi sendas
~· vi tiun ci n ume ron.
E . V. L, Santiago (Hispanujo .- J. R . H ., i\Iálaga (Hispanujo ).- i\1. E. S., Bu ro:;; (Ilispanu j o).- T. E., Pekan - Pahang (Federated Malay States ).- A. B. de l B.,
adrid (Hispannjo ).- J. S. C., Almería (Hispannjo ).- W . 1\1.,Petersfie ld (Anglujo ). _ . V., Enguera Hispanujo. - L. C., artagena (Hi spanu j o).-E. C., Sigüeuza (His . anujo ).
i\li ric evis viajo abonpagojn. Dankon.

Kore salutas Vin,
A.:J.L.
Tipografia 1\1:oderna, á ca rgo de )1i guel Gi:ncno, Avellanas,

u - Valen c ia.

3 nBfTa
ilUStrita
fTaZ8t1
Unu el la cefa j okazinta3oj d.;_l'_k ?g~eso est is la apero
ó
ó
• de «Tra la Mondo », km n cmJ ace t1s. La revuo vere
erit ::i.
s tiun sukc eso n kaj ciuj kons ent is pri gia indo .
Zorge skr ibita de E spe rantistoj elektitaj inter la plej famaj, lukse presita, ornamitcf
·e multaj interesa j ilustra3oj , gi vere plemi gas mankon de la esperauta gazetazo.
Pro manko da loko ni ne povas nomi ciujn art ik olojn de la revuo, sub ::;kribita j
e kapitano Augusto Capé i\I ntr osie r, loga nta nun 74 Faubou rg Bannier, Orleans
:'rance kaj S-ino F lourens Francuj o), Borel kaj Christaller (Germanujo ), Beauchemin
·an ado ), odorn.iu (Hispanujo ), k. t. p. ni <liras nur al uiaj legantoj: abonu la revuon
· j tion vi ne bedaiíros.
La d u proksimoj numeroj estos a parte in teresa j; la dua enhavos grandan «en . on> de D-ro Zamenhoj pri liaj kongresaj impr esoj kaj portretojn de mu ltaj famaj
- -.pera ntistoj. Ambaií en havos mu ltilustritan raporton pri la k o ngreso, k un la
nuskri pto de la admirind a poezio, kiu finigas la paro ladon de D-ro Zamenhof,
:--ribita de li mem, ste nog-rafia30 de la grandanima parto de lia parolado ri latantan
stron Seh leyer; aliaj artic ulojn pri la nun aj prez entadoj de «Pasio~ en Nancy, laü
ato Petit; priskr ibo de la fama prege j o «Brou > de S-ro Erot, k . t. p .- Knn bel ega j
·ust ra3oj .
Jara abonkosto, S frankoj; Ekscepte, kaj nur por la 3 unuaj -n°i, ce fe dedicitaj al
k ngreso, kvaron jara abono; 2 frankojn 25 cm. Sin turnu al «Admin istranto de
!"ra la Jll ondo, IS Boul eva rd des 2 gares , Mendo u France. »

Memorajode la l.ª Kongreso de Esperanto. P ost la gra ndega kaj fru ktop lena
·ceso de la I. ª Universala koÓgreso de Esperanto, multa j esperanti stoj dem aodis
estus eb le aceti aron da kolektotaj memorag oj pri tiu grava historia okazo . Por
ontent igi ti un deziro n, estas sendata j al éiuj k iuj pagos nu FRANKOJN:
1. • K ongresn L ibro, de Paul Bou let. T iu libro, 164 paga , bele eldonita , enbava s
ultajn ilustra3oj n (inter kiuj be lan portreton de D-ro Zamenhof k aj ar tan fotog rz...
·o o de la profesoroj-komitatanoj
de la grupo de Boulogne ), poez iojn de D-ro Zaenhof , interesan gv id-li bron enhavantan éiuj n utilajn sciigojn pri Boulogne, gravan
klaracion kiun D -ro Zarp.enhof, legi s d um la kongreso kaj ki un ci u espe rant isto
.: vas koni, plenan frazlibron francau-esperantan
por tu ristoj kiu euhavas ciuj n fra jn neces aj dum voj ago k:aj estas u tilega lernilo kiu tre helpos la praktikan lerna n de nia lingvo. - 2.e Bros ztro enhava nta la proj ekto jn disku totajn d e la comisio
..:ektita d um la ko ngreso .-3.c Adresaro de la gekong resintoj .-4.e Detala pro -

•

gramo de la kongresaj festoj - 5.e pecimeno de la Karto de k ongr esano.- 6.e
cimeno d la K ong resa p ost ka rt o, d S-ro Rolle t d e I' Ile .- 7.• D1versaj cir k1elenJ1 •
la organizacio de la kongreso .
.
Ni konsilas al ciuj k iuj deziras ricevi tiun interesan aron da kon g resaj me
rajoj k e ili sendu . kie l eble p lej bald mi mendou al. S-ro Pan! Boulet sel re tario
la 1.ª kongre so de E speranto , 49, Strato L ouis Duflcs , Bou log ne-sur-mer (Frau Jan
-ro R omano Fr enkel, Insp ektoro de vira gimnazio, Y eni sejsk, Rim~ ¡o, S ib rd cziras inte rsang i uzitajn poslm ark jn mek . ikajn, portu galaju kaj hispana jn por s
nombroj da ru saj uzitaj po stmarkoj.
JARLIBRO
ESPER A NTISTA· enhavau ta la re gula ron de Ili s
ocicto p r propa gando E -,peran to , la pro to k olojn d e la kunsid oj okaz intaj du
jar o 1904 , la nomaro n d e ciuj hispanaj esp rantis toj kaj iliajn nunajn adresojn
0.-pe setoj ku n po§frosto kaj 0,55 e oni d eiirus gin ricevi pt - rekom enditan . Fa ro
m end ojn ce la Admiui str ejo d e LA S 'NO H1sPANAaií al -ro r-.Ianuel Benav e •
So ciedad, 14, l\lnrcia Hi spauu jo). La membroj de H . . p. p. E . ricevo s gin sen
kontra ü la sendo de ilia kotizajo por 1905 .
HISPANA

Soci<><ladE·paiíola para l a 11ro11agaciím tlel F..peranto .- Pr esideute. D. Rica
Codorn iu, Ing e niero Jefe d Mont es . Pa seo del ;\fa]ec ón, , Murcia. - e rer.ir io: Re
ren do P . Antonio Gui nart , E scuela s Pías , Vale ncia. - uota anual: 1 p e; eta .- ln form
Secr etario.

EL BIBLIOTECARIO
DEL GRUPO ESPERANTISTADE MURCIA- Sociedad, 14Se en car ga de ha cer la suscripc ión á cua lqui era revi ta d e Esperanto, de las qu e
publi can en la actualidad y de pro po rcionar cualquiera de las obras de Esperant o.

Diccionario esperanto español de ra íces, una peseta; GramáLica 1 0,75; cuadro
pala bra s correlativas, 0,05· enum eración y sig nificad de los afijos, 0,20; ejercicio
tradu cción, 0 ,50.- Rvno. P. ANTO~IO GmNART- E CUE L AS PÍAs- VALEN IA.

L, ..E.,s,1-,eranti
st e
Y

oficia la revuo de,la_ Societo franca por la propag ando
esp eranto, 20 pago¡ (formato 15X 20) da tek sto fran
esperan ta kun ok pagoj de kovril , internacia korespondado esperanta . senpa~
3 f r. 5 0 p or mw jaro. 4 fr. kun enskr ibo en la societon . Turnu vin al Adrn inist
ti on de <L'Es per antist e», L oievier s ( E1tre) Franc e.

E 5 p En

TO

A_1\.1
M a nual y ej ercicio s , 3 pe sets1s.- Voc a bu lar
~
~'
Fsperan t o -Es o año l y E spa ñ 1-Esp e.-;c¡nto ,
pesetas. Por INGLADAY LóPEZ Vn,LANUEVA
.- En las principa les librerías de Espa
~m é rica y en la Secretaría de H. S. p. p. E. - -E cuelas Pías-Valencia .
Ni trans!okis la Administracion de
Hemostrasladado la Administr aci
nia gazeto kaj ni petas, oni adresu la ko- de nuestro ,periódico y rogamos
respondajojn, abonojn l<ajciujn aferojn, se dirija la correspondencia, abonos _
al sinjoro Administranto de «La Suno todos los asuntos, al señor Administ
Hispana,- Godella-Valencia (España). dor de «La Suno Hispana>- GodellaValencia (España).
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Parolado
deD-ro
Zamenhof Discurso
delDr.Zamcnhof
ce la esperantista Kongresode Boulonjo- en el Congresoesperantistade Boulognesur-Maro
sur-Mer
ESTillfATAJ SINJORINOJ KAJ SINJOROJ!

ESTIMADOS SEÑORAS Y CABALLEROS:

Mi salutas vin, karaj samideanoj, fratoj kaj fratinoj el la gra nda tutmonda homa familio, kiuj kunvenis el landoj proksimaj kaj malproksimaj, el la
plej diversaj regnoj de la mondo, por
frate premi al si reciproke la manojn pro
la nomo de granda ideo, kiu ciujn nin
ligas (aplaudado ). Mi salutas vin ankaü,
glora !ando Francujo kaj bela urbo Bulonjo-sur-Maro, kiuj bonvole oferis gas tamonal nia kongreso. Mi esprimas ankaü
koran dankon al tiuj personoj kaj institucioj en Parizo, kiuj ce mia trapaso tra
tiu ci glora urbo esprimis sub mia adreso
sian favoron por la afero Esperanto,
nome al s-ro la 'Ministro de la Publika
Instruado, al la urbestraro de Parizo, al
la franca Ligo de instruado kaj al multaj
diversa j sciencaj eminentuloj ap!Mtdado ).

Yo os saludo, queridos samúi eanos,
hermanos y hermanas de la humana familia de todo el mundo, que habéis venido de país es próximos y remotos, de
los más opuestos reinos del mundo, para
estrechar de un modo fraternal recíprocamente vuestras manos en nombre de la
gra n idea que nos une. Yo os saludo
también, glorio so país de Francia y hermosa ciudad de Boulogne-sur-Mer, que
gustosamente habéis ofrecido hospedaje
á nuestro Congreso. Doy también mis
cordiales gracias á aquellas personas é
institucione s de París que á mi paso por
aquella gloriosa ciudad atestiguaron en
mi persona su favor por la causa del Esperanto, nominalmente al seiíor ministro
de Instrucción Púb lica, al ayuntamiento
de París, á la Liga francesa de Instruc ción y á muchas y diversas eminencias
científicas. (Ap laztsos.)
Santo es para nosotros el día de hoy.
Modesta es nuestra reunión; el mundo
exterior no tiene gran conocimie nto de
ella, y las palabras que se dicen en nu estra asamblea 110 volarán telegráficame nte
á todas las ciudades y pueblos de la tierra; 110 son jefes de Estado ni ministro s
los que se han re unido para cambiar el
mapa político del mundo, no brillan en
nue stro salón lujosos vest idos ni la multitud de órdenes imponentes, no suenan
los cañones alrededor de la modesta casa
en que nos encontramos; pero á través

Sankta estas por ni la hc¡¡diaüa tago.
i\lodesta estas nia kunveno; la mondo
eks tera ne multe scias pri gi, kaj la vortoj, kiuj estas parolataj en nia kunveno,
ne flugos telegrare al ciuj urb oj kaj urbetoj de la mondo; ne kunvenis regnestroj
nek ministroj, por §angi la politikan karton de la mondo, ne brilas luk saj vesto j
"aj multego da imponantaj ordeno j en
oia salon o, ne bruas pafilego j cirkaü la
modesta domo, en kiu ni trovigas; sed
tr a la aero de nia salono flugas mistera j
sonoj, sonoj tre mallaütaj, ne aüdeblaj
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por la orelo, sed senteblaj por ciu animo
sentema: gi estas la sonoj de io granda
kiu nun naskigas . Tra la aero flugas misteraj fantomoj; la okuloj ilin ne vidas,
sed la animo ilin sentas: ili estas imagoj
de tempo estonta, de tempo tute nova.
La fantomoj flugos en la mondon, korpigos kaj potencigos, kaj niaj filoj kaj nepoj ilin vidos, ilin sentos kaj guos. (aplai'í,dado, krioj bone! bone! Vivu Zamenhof! )

En la plej malproksima antikveco, kiu
j am de longe elviiligis el la memoro de la
homaro kaj pri kiu nenia historio konservis al ni ec la plej malgrandan dokumeoton, la homa familio disigis kaj giaj
membroj ccsis kompreni unu la alian.
Fratoj, kreitaj ciuj laü unu modelo, fratoj,
kiuj havis ciuj egalan korpon, egalan
spiriton, egalajn kapablojn, egalajn idealojn, egalan Dion en siaj koroj, fratoj,
kiuj devis helpi unu la alian kaj labori
kune por la felico kaj la gloro de sia
familio,- tiuj fratoj farigis tute fremdaj
unuj al aliaj, disigis ilajne por ciam en
malamikajn grupetojn, kaj inter ili ko mencigis eterna milito. En la <lauro de
multaj miljaroj, en la <lauro de la tuta
tempo, kiun la horno historio memoras,
tiuj fratoj nur eterne bataladis inter si,
kaj cia interkomprenigado inter ili est is
absolute ne ebla. Profeto j kaj poetoj
revadis pri ia t.re malprok sima nebula
tempo, en kiu la homoj denove komencos komprenadi unu la alian kaj denove
kuoigos en unu familion; sed tio ci estis
nur revo.
ni parolis pri tio, kiel pri ia
<loica fantazio, sed neniu prenis gin serioze, neniu kredis pri gi.

Kaj nun la unuan fojon la revo de
miljaroj komencas realigi. En la malgranda urbon de la franca marbordo
kuovenis homoj el la plej diversaj landoj
kaj nacioj, kaj ili renkontas sin reciproke
ne mute kaj surde, sed ili komprenas unu

del aire de nuestro salón vuelan sonid
misteriosos, sonidos muy tenues, imperceptibles al oído, pero perceptibles par:
toda alma sensible: son los sonidos d
algo grande que ahora está naciendo. E
el aire se mecen misteriosos fantasmaslos ojos no los ven, pero el alma los siente: son imágenes del tiempo ven ider o de
un tiempo completamente nuevo. L05
fantasmas volarán por el mundo, tom arán cuerpo, se harán poderosos, y nu tros hijos y ¡mestros nietos los verán, los
sentirán y los disfrutarán. (Aplatt sos, gr itos: ¡bien!, ¡bien!, ¡viva Zamenhof!)
E n la más remota antigüedad, que ya
hace mucho tiempo se borró de la memoria de los hombres, y de la cual ninguna historia ha conse rv ado ni el más
insignificante documento, la familia humana se dispersó y sus miembros dejaron de
entenderse mutuamente. Hermanos, creados todos según un modelo, hermanos,
que tenían todos igual cuerpo, igual espíritu, iguales capacidades, los mismos
ideales, el mismo Dios en sus corazones,
hermanos que debían ayudarse entr sí
para trabajar unid os en pro de su felicidad y de la gloria de su familia- estos
hermanos se hicieron extraños unos á
otros, se separaron al parecer para siempre en acrrupaciones enemigas, y dió
principio en ellos la eterna lucha. En el
transcurso de muchos millares de añ s,
en la duración de todo el tiempo, qu
recuerda la historia de la humanidad
estos hermanos no hi ieron más que luchar entre sí, y toda intelige ncia entre
ellos fué absolutamente imposible. Profetas y poetas soñaron en un remotísim o
y nebuloso tiempo, en que los hombres de
nuevo romenzarían á comprenderse uno
á otro y de nuevo se unirían en una sola
familia; pero esto no era más que un
sueño. e hablaba de ello como de una
dulce fantasía, mas nadie lo tomó en serio, nadie creía en ello.
Y ahora, por vez primera, el sueño de
miles de anos emp ieza á realizarse. En
una pequeña ciudad de la playa francesa
se hao reunido hombres de los más diversos países y naciones y se encuentran
recíprocamente no como mudos y sordos,
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alían, ili paro las unu kun la alia kie l fratoj, kiel membroj de unu nacio. Ofte
kunvenas personoj de malsamaj nacioj
-aj komprenas mm alían; sed kia grandeg a diferenco est as ínter ilia reciproka
komprenigado kaj la nial Ti c komprenas
sin reciproke nur tre mal granda par to da
unvenintoj, kiuj havis la eblon dedi ci
multegon da tempo kaj mono, por lerni
fremdajn lingvojn, -- ciujn aliaj partoprenas en la kunveno nur per sia korpo, ne
per sia kapo; sed en nia kunveno reciproke sin komprenas éiuj partoprenantoj,
nin facile komprenas ciu, kiu nur dezira s
nin kompreni, kaj nek malri ceco, nek
nehavado de tempo fermas al iu la orelojn por niaj paroloj . T ie la reciproka
komprenigado estas atingebla per vojo
nenatura, ofenda kaj maljusta, car tie la
membro de unu nacio humiligas antaü
la membro de alia nacio, parolas lian
lingvon, hontigante la sían, balbutas kaj
rugigas kaj sentas sin genata antaü
sia kunparolanto, dum tiu ei lasta sentas
sin forta kaj fiera; en nia kunveno ne
ekzistas nacioj fortaj kaj malfortaj, priviegiitaj kaj sepprivilegia j, neniu humiligas, neniu sin genas; ni ciuj staras sur
undamecto nei'Urala, ni ciuj esta s plene
egalrajtaj; ni eiuj sentas nin kiel membroj
e nm t familio, kaj la unuan fojon en la
orna historio ni, membroj de la plej
malsamaj popoloj, staras unu apud alía
ne kiel fremduloj, ne kiel kon kurantoj,
sed kiel (ra toj (ap lctu do¡), kiuj, ne altruante unu al alía sían lingv on, komprenas sin reciprok e, ne suspektas unu alían
pro mallumo ilin dividanta, amas sin reciproke kaj premas al si reciproke la ma~ojn ne hipokrite, kiel alinacia11oal alinaiano, sed sincere, kiel horno al horno
zp laudado). Ni konsciu bone la tutan
avec on de la hodiaüa tago, car hod iaü
ter la gastamaj muroj de Bulonjo-sur • aro kunvenis ne francoj kun angloj, ne
soj kun poloj, sed homoj kun homo;.
nata estu la tago, kaj grandaj kaj gloraj estu giaj sekvoj! (apla udad o).
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sino qu e se compr end en uno á otro , conversan entre sí como hermanos, como
miembros de una misma nación. Reúnense con frec uencia pers onas de diferentes
naciones y entiénd ense una con otra; ¡pero
qu é diferencia tan grande entre su mutua
comprensión y la muestra! Allí sólo se
entienden una pequeña ·parte de los reunidos que tuvieron la posibilidad de dedicar mucho tiempo y mucho dinero al
estudio de lenguas extran j eras-todos los
demás toman parte en la reunión sólo
con el cuerpo, no con la cabeza; mas en
nu estra reunión compréndense recíprocamente todos los que toman parte, fá cilmente nos entiende todo aquel que
desea entendernos, y ni la pobreza ni la
falta de tiempo cierra á nadie los oídos
para nuestras palabras. Allí la recíproca
int eligenc ia se consigue de un modo no
natural, sino ofensivo é injusto, pues el
miembro de una nación se humilla ante
el individuo de otra,habla su lengua avergonzan'do la propia, balbucea y se sonroja y se siente mortificado en presencia
de su interlocutor, mientras que éste se
siente fuerte y orgulloso; en nu estra
asamblea no exist en naciones fuertes y
naciones débiles, privilegiadas y sin privilegios, nadie se humilla, nadie queda
mortificado, todos estamos firmes sobre
una base neutral, todos poseemos plenamente iguales de rechos, todos nos senti mos miembros de una nación, miembros
de una sola familia, y por primera vez en
la historia de la humanidad, nosotros, individuos de los más diversos pueb los,
estamos al lado uno de otro, no como
extranjeros, no como rivales, sino como
hermanos (apl ausos) que, no imponiéndose uno á otro su lengua , se entienden
recíprocamente, no sospecha uno de otro
por las tinieblas que los dividen, se aman
mutuamente y estréchanse las manos, no
con hipocresía, como lo hace un extranjero, sino con sinceridad, como de hombre á hombre . (Apl ausos.) Penetr émonos
bien de toda la importancia del presente
día, porque hoy, dentro de los hospitalarios muros de Boulogne -sur-Mer se han
reunido no franceses con ingleses, no
rusos con polacos, sino hombres
con
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hombres. ¡Bendito sea este día, y
grandes y gloriosas sus consecuen cia,
( Ap lctitsos.)
Ni kunvenis hodiaií, por montri al la
Nos hemos hoy reunido para man if mondo, per faktoj uerefuteblaj, tion, kion tar al mundo con hechos irrefutabl es :
la mondo gis nun ne volis kredi. Ni monque el mundo hasta ahora no ha queri
tros al la mondq, ke reciproka komprecreer. Nosotros haremos ver al mu n
nigado ínter persbnoj de malsamaj nacioj que la mutua inteligencia entre pers on
estas tute bone atingebla, ke por ci tio de diferentes naciones es perfectam en_
tute ne estas necese, ke unu popolo
posible, que para esto no es neces ario q
humiligu aií englutu alían, ke la muroj
un pueblo humille y absorba al otro, q
ínter la popoloj tute ne estas io necesega
las muralla~ que separan á los pue bl
kaj eterna, ke reciproka komprenigado
no es una cosa indispensable y eter
ínter kreitajoj de tiu sama speco estas ne que la mutua comprensi ón entre criat ia fantazia revo, sed apero tute natura,
ras de la misma especie no es un sue kiu pro tre bedaiírindaj kaj hontindaj
fantástico, sino una aparición enteram e cirkonstancoj estis nur tre longe prote natural que sólo por muy lamenta bl
krastita, sed kiu pli au malpli frue nepre
y ver g onzosas circunstancias ha sido p
devis veni kaj kiu fine nun venís, kiu muy largo tiempo aplazada, pero que denun elpa!\as ankoraü tre malkurage, sed bía más pronto ó más tarde venir y q
unu fojon ekirinte, jam ne haltos kaj por fin ahora ha venido, que al prese n·
baldau tiel potencege ekregos en la aparece todavía con timidez, pero
mondo, ke niaj nepoj ec ne volos kredi _ vez ha ya comenzado á marchar ya no
ke .estis iam alíe, ke la homoj, la reg oj detendrá, y con tan gran poder re girá
de la mondo, longan tempon ne kompremundo, que nuestro s nietos no han d
nis unu alían! Ciu, kiu <liras, ke neütrala
querer siquiera creer que en ningú
arta lingvo estas ne ebla, venu al ni, kaj tiempo fuese de otra manera, qu e 1
hombres, los reyes del mundo, estuvi eli konvertlgos. óu, kiu <liras, ke la parolaj organoj de ciuj popoloj estas malsa- sen durante . largo tiempo sin Gomprenmaj, ke ciu elparolas artan lingvon alie derse uno á otro. Quienquiera que di,,
que una lengua neutra, artificial, es impokaj la uzantoj de tia lingvo ne povas
kompreni unu alían, venu al ni, kaj, se li sible, que ven ga á nosotros y se conve r tirá. Quienquiera que diga que los ór estas hamo honesta kaj ne volas konscie
mensogi, li konfesos, ke li eraris. Li proganos de la palabra de cada pueblo s
diferentes, que cada uno habla la lengu
menadu en la venontaj tagoj en la stratoj
de Bulonjo-sur-Maro, ·li observadu, kiel artificial de diferente man era y que 1
bonege sin komprenas reciproke la re- que esta len gua emplean no pueden comprezentantoj de la plej diversaj nacioj, li prenderse uno á otro, venga á nosotr os _
si es hombre honrado, y no quiere mendemandu la renkontatajn esperantistojn,
kiom multe da tempo aü mono eiu el ili tir á sabiendas, confesará que se equiv
dedi cis por ellerni la artan lingv_on, li có. Pasee en los días suce ivos las cal!
de B ulogne-sur-i\ler y fíjese cuán bi
komparu tion ei kun la grandegaj oferoj,
kiujn postulas la lernado de Aiu liugvo se entienden recíprocam ente los rep renatura, - kaj, se li estas horno honesta, Ji sentantes de las más apartadas nacion
iru en la mondon kaj ripetadu lai:ite: «jes,
pregunte á los esperantistas que encu e tre cuánto tiempo y dinero ha dedica d
lingvo arta estas tute ebla, kaj la rcciproka kom preni gado de homoj per neií- cada uno de ellos para aprender la le trala arta lingvo estas ne sole tute ebla,
gua artificial, compare esto con los gr ansed ee tre kaj tre facila. Estas vero, ke dísimos sacrifi cios que exige el apren de"é
cada una de las lenguas naturales - y
multaj el ni posedas nian lingvon ankoraií
es un hombre honrado, irá por el mu n
tre malbone kaj malfacile balbutas, anstataií paroli flue; sed, komparante ilian repitiendo muy alto: «Sí, la lengua art e -
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ba!butadon kun la perfekte flua parolado
de aliaj personoj, ciu konscienca obser vanto facile rimarkos, ke la kaüzo de la
balbutado ku sas ne en la lingvo, sed nur
en la nesufica ekzerciteco de la diritaj
personoj .

Post multaj miljaroj da reciproka
surda-muteco kaj batalado, nun en Bulonjo-sur-Maro fakte komencigas en pli
granda mezuro la reciproka komprenigado : kaj fratigado de la diverspopolaj
membroj de la homaro; kaj unu fojon
komenciginte, gi jam ne haltos, sed irados
-antauen ciam pli kaj pli potence, gi_sla
lastaj ombroj de la eterna maliumo malaperos per ciam. Gravegaj estas la nunaj
tagoj en Boulonjo-sur-Maro, kaj ili estu
benataj! (aplaudad o).
En la nnua kongreso de la Esperan tistoj estas neces e diri kelkajn vortojn
pri la gisnunaj batalantoj speciale esperantistaj, mi sentas la devon diri ci tie
kelkajn vortojn pri mm horno, kiu havas
tre granda jn meritojn en nia afero kaj al
k iu bedaürinde la esperantistoj ofte rilatas maljuste nur tia], car li, multe farinte
por la ideo de Iingvo intern aciá generale,
ne apartenas tamen al la amikoj de tiu
speciala lingva formo, por kiu ni batalas.
Mi parolas pri la tre estiminda sinjoro
JoHA~N MARTINScHLEYER,l.! autora de
Volapük. La lingva formo, por kiu laboris tiu respektata maljunulo , montrigis ne
praktika; la vojo, kiun Ji elektis ne
bona, kaj la afero , por kiu li batalis, baldaü falis, kaj per sia falo gi alportis
grandan malutilon al nia ideo entut e kaj
pl'ecipe al tiu speciale formo de la ideo,
por kiu ni batalas. Sed ni devas esti
justaj, ni devas taksi ciun bomon ne Jau
Iia venko aü malvenko , sed laü liaj laboro). Kaj la laboroj kaj meritoj de sinjoro
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cial es posible y la recíproca comprensión de los hombres por medio de una
lengua neutra artificial es no solamente
posible, sino fácil en sumo grado. Es verdad que muchos de nosotros poseemos
m:uy imperfectamente nuestra lengua, y
con dificultad balb uc eamos en vez de hablar con fluidez; mas comparando este
balbuceo con la perfectamente flúida
conversación de otras personas, un observador concienzudo fácilmente notará
que la causa del balbuceo estriba no en
la lengua, sino ex clusivamente en el ejercicio insuficiente de las citadas personas.
Después de miles de años de recíproca sordomudez y de incesante lucha,
ahora en Boulogne-sur-Mer de hecho se
da principio, en la más amplia medida, á
la mutua comprensión y confraternidad
entre los individuos de las distintas naciones de la humanidad; y una vez ha comenzado, ·ya no -se de tendrá, sino que seguirá siempre adelante cada vez con
mayor poder; hasta las últimas sombras
de la eterna obscuridad desaparecerán
para siempre. Importantísimos son los
presentes días en Boulo gne-sur-Mer, y
benditos sean. (Apla usos.)
En el primer congr eso de los esperantistas, preciso es decir algunas palabras sobre los combatientes por nuestra
causa hasta la hora pr esente . Mas antes
de hablar sobre los luchadores, especialmente esperantis tas, me creo en el deber
de dirigir aquí algunas frases á un hombre que tiene muy grandes méritos en
nuestra causa, y al cual desgraciadamente aluden con frecuencia los esperantistas
injustamente sólo porque habi endo hecho mucho por la idea de la lengua internacional en general, no pertenece, sin
embargo, á los amigos de esta espec ial
forma de lengua por la cual nosotros luchamos. Hablo del muy digno de estimación SR. D. JUAN MARTÍN ScHLEYER,autor del Volapük. La forma de lengua
por la cual ha trabajado est e resp etado
anciano resultó impracticable, el camino
que eligió no parecía bueno, y la causa
por que luchó, vino pronto á tierra, y con
su caída trajo mucho perjuicio á nuestra
idea en su totalidad y en la forma cspe-
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·.SCHLEY
ER estis tre g randaj. Kun granda
fervoro Ji laboris por la ideo de Iingvo
internacia en la daüro de multaj jaroj;
dum multaj personoj donadis nur nudajn
proj ektojn, li estis la nnua, kiu havis
sufice da pacienco, por ellabori plenan
lingvon de la komenco gis la fino (kvankam Esperanto tiam estis jam preta, gi
ne estis ankoraü publikigita ), kaj gi ne
estas lia kulpo, se la Iingvo montri gis ne
praktika. Li estis la unua, kiu per senlaca
laborado vekis la interesen de la mondo
por la ideo de Iingvo neütrala , kaj gi ne
estas lia kulpo, se lia falinta afero por
longa tempo malvarmigis la monden por
éia arta lingvo. Li volis fari grandan
bonon, kaj por la atingo de tiu bono Ji
Iaboris tre multe kaj fervore, kaj ni devas !in taksi ne laü lia sukceso, sed Jau
Iia velo kaj laboro. Se la ideo de lingvo
internacia iam venkos la monden - tute
ega le, cu gi estos sub la formo · de Esperanto aü de ia alia lingvo - la nomo de
SCHLEYERokupos ciam la plej honoran
lokon en la historio de nia ideo, kaj tiun
ci nomon la mondo neniam forgesos. Mi
esperas, ke mi esprimos la opinion de
ciuj partoprenantoj en nia kongreso, se
mi diros: «ni esprimas nian koran dan kon
al sinjoro ScHLEYER, la unua kaj plej
energia pioniro de la ideo de neutrala
Iingvo internacia! » (aplai'ldado).

Nun mi transiros al la laborantoj speciale esperantistaj. Ne venis ankoraü la
tempo skribi oficialan historion de nia
afero, kaj mi timas, ke mi povus fari ian
publikan malju stajon al tiu aü alía persono ce la kompara tak sado de la meritoj
de la diversaj batalantoj. Tia] mi ne
nomos ciun el ili aparte, sed al ciuj kune
mi esprimas koran dankon pri ilia laborado en la nomo de ciuj amikoj de Esperanto (aplaüdad o). Dek ok jaroj pasis de
la tago, kiam Esperanto aperis en la
mondon. Ne facilaj estis ei tiuj dek ok
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cial por la que noso.tros hacemos nu es
campaña. Pero debemos ser justos y j uzgar á los hombres no según su victo ·6 su derrota, sino según sus trabaj os.
los trabajos y méritos del SR. ScHLE
son importantísimos. Con gran fervor
trabajó por la idea de la lengua int ernacional en el transcur so de muchos años;
mientras otras personas daban solamen te
meros proyectos, él fué el primero que
tuvo suficiente paciencia para elabor ar
una lengua completa desde el princi pio
hasta el fin•(aunque el Esperanto esta b::.
ya á la sazón á punto, todavía no se
había publicado ), y no es culpa suya si l
lengua se manifestó impracticable. El fu ·
el primero que con su trabajo incan sable de spe rtó el interés del mundo por l
idea de una lengua neut ra l, y no suya la
culpa de que su causa cayendo enfrias e
por largo tiempo al mundo para toda
lengua artificial. Quiso hacer un gra
bien, y para la consecución de este bien
trabajó muchísimo y con mucho fervor, y
nosotros no debemos calificarle por su
éx ito, sino por su volunt ad y su trabaj o.
Sí, la idea de lengua intern acional venc erá ya al mundo - es lo mismo que sea bajo
la forma de Esperanto ó de cualquier otra
leng ua,-el nombre de SCHLEYER
ocupar á
siempre el luga r más honroso en la hist oria de nuestra idea, y este nombre nun ca
jamás el mundo ha de olvidar. Yo creo expresar la opinión de todos los que toma n
parte en nuestro congreso, si dig o: «Damos nue stras más cordiales gracias al SEÑOR ScHLEYER,el prim ero y más enérgic o
campeón de la idea de len gua neutra internacional. » (Ap laiesos.)
Ahora pasaré á los campeones especialmente esperantistas. Todavía no ha
llegado el tiempo de escribir la histori a
oficial de nuestra causa, y temo que pueda
cometer alguna injusticia con esta ó en
aquella persona, en el juicio comparativ o
de los méritos de los diversos campeones. Por eso no nombraré á nadie aparte ,
sino que á todos expres o mi cordial agradecimiento por su empeñado trabajo, en
nombre de todos los amigos del Esperanto. (Aplausos. ) Diez y ocho años han
pasado desde el día en que el Esperant o
· ¿

1':SPERANTISTA
GAZETO
jaroj . Nun mi vidas antau mi graudegau
nombran da varmegaj amikoj de Esperanto, kiuj reprezentas per si preskaü
ciujn landojn de la tera globo, preskau
ciujn naciojn de la mondo, ciujn rangojn,
statojn kaj klasojn de la homoj . Tre
granda kaj vasta estas j am nia literatura,
tre multaj estas niaj gazetoj, en la tu ta
mondo ni havas nun grupo j n kaj klubojn
esperantistajn, kaj al neniu klera horno
en la mondo la nomo de nía afero nun
estas jam nekonata. Kiam mi rigardas la
aunan brilantan staton de nia afero, mi
rememoras kortu Site pri la unuaj pioniroj, kiuj laboris por nia afero en tiu
malgoja tempo, kiam ni cie renkontadis
ankorau nur mokon kaj persekuton. Multaj el ili vivas ankorau kaj iii rigardas
nun kun gojo la fruk:tojn de sia laborado .
Sed l1fl ve, multaj el niaj pioniroj jaro ne
vivas. Dek ok jaroj esta s granda peco da
tempo. En tiu ci granda spaco da tempo
la morto rabís al ni tre multe el niaj fervoraj kunbatalant oj. Citi ciujn nomojn
estus mm aforo ne ebla; mi nomos nur
kelkajn el ili. La plej frue forla sis nin
LEoPoLDOEINSTEIN, (aplaiédad o) la unua
energía propagandisto de nia afero; lia
morto estis granda bato por uia afero
entute, kaj speciale por gia disvastigado
en Germanujo . Poste la morto rabís
al ni Jos KFON vVASKIE
WSKI, (aplaiidado) la simpatian kaj de ciuj amatan
apostolou de nia afero en Polujo. Kaj
antau kelke da jaroj mortis tiu persono,
al kiu Esperanto suldas multe, tre m_ulte
kaj sen kiu nia afero nun eble tute ne
ekzistus: mi parolas pri la neforgesebla
W. H. TROMPETER aplaztdado). Neniam
parolante pri si, postulante ppr si nenian
dankon, Ji prenis sur siajn sultrojn nian
tutan aferon, kiam gi trovigis en la plej
malfacilaj cirkonstancoj; Ji sola subtenadis gin tiel longe, gis la nombro de la
esperantistoj farigis sufiee granda, por
bt enadi la aferon per fortoj komunaj.
-iel Ji gojus nun, se li vidus la aunan
staton de nia afero!
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apareció en el mundo. Difíciles han sido
estos diez y ocho años. Al presente veo
¡inte mí un grandísimo número de ardorosos amigos del Esperanto que representan casi todos los países del globo te rráqueo, casi todas las naciones de l mundo, todas las esferas, todos los estados,
todas las clases de la sociedad . Grande y
extensa es ya nuestra literat ura, nume ros os son nuestros periódicos, tenemos
en todo el mundo grupos y clubs esperantistas, y á ninguna persona ilustrada
del mundo es ya el nombre de nuestra
causa desconocido. Cuando yo contemplo el brillante estado presente de nuestra causa, me acuerdo enternecido de los
prim eros campeones que trabajaron por
nuestra causa en aquel tiempo triste en
que no encontrábamos todavía más que
burlas y persecución. l\Iuchos de ellos viven aún y con templan ahora con alegría
los frutos de su trabajo. Mas ¡ay! muchos
de nuestros compeones han dejado de
existir. Diez y ocho años es una buena
porción de tiempo. En este gran espacio
de tiempo, la muerte nos ha arrebatado
á muchos de nuestros fervorosos campeones . Citarlos todos los nombres sería
trabajo imposible; solamente nombraré
algunos. Quien primero nos dejó fué
LEOPOLDOEINSTEIN (aplaztsos, el primer
enérgico propagandista de nuestra causa;
su muérte fué un golpe grande en toda
su exten sión, y especialmente para la
propaganda en Alemania . Después la
mu erte nos arrebató á nuestro JosÉ \VAsNIEwskr (aplausos ), el simpático y de todos querido apóstol de nuestra causa en
Polonia . Y hace algunos años murió aquel
á quien el Esperanto debe mucho, muchísimo, y sin el cual tal vez el Esperanto
no existiera; hablo del inolvidable \V. H .
TRo~fPET
ER (apl ansos). Nunca hablando
de sí mismo, y sin pedir para sí ningún
agradecimiento, tomó sobre sus hombros
nuestro asunto, cuando se encontraba en
las más difíciles circunstancias; él solo lo
sostuvo durante largo tiempo, hasta que
el núm ero de los esperantistas se hizo
suficientemente grande para que pudiera
nuestra causa sostenerse con fuerzas comunes. Cuánto disfrutaría él ahora vien-
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Krom la notnitaj tri personoj estas
ankorau granda, ho ve, tre granda nombro da personoj, kiuj multe laboris por
nia afero kaj kiuj nun jam ne logas en
nia mondo kaj ne povas vidi la fruktojn
de siaj laboroj. IIi mort is korpe, sed ili
ne mortis en nia memoro. Mi proponas,
estimataj sinj orinoj kaj sinjoroj, ke ni
honoru ilian memoron per levigo de
niaj segoj (la ai'iskitltautoj levigas). Al
la ombroj de ciuj mortintaj batalantoj
esperantistaj la unua k ongreso esperantista esprimas sian respekto n kaj pian
saluton! (longa aplaztdado).
Baldau komencigos la laboroj de nia
Kongreso, dedi cita al vera fratigo de la
homaro. En tiu ei solena momento mia
koro estas plena de io nedifinebla kaj
mistera kaj mi sentas la deziron faciligi
la koron per ia prego, turni min al iu
plej alta forto kaj alvoki gian helpon kaj
benon. Sed tiel same kiel mi en la nuna
momento ne estas ia naciano, sed simpla
lzomo, tiel same mi ankau sentas, ke en
tiu ei momento mi ne apartenas al ia
nacía au partia religio, sed mi estas nur
!zomo. Kaj en la nuna momento st aras
inter miaj anímaj okuloj nur tiu alta
morala Forto, kiun sentas en sia koro
eiu horno, kaj al tlu ei nekonata Forto
mi turnas min kun mia prego :

do el pre sente estado de nuestra ca
Además de las tres personas citad
hay todavía ¡oh desgracia! una mul ti
que trabajaron mucho por nuestro as to y que ahora no están ya en el mun
y no pueden ver los frutos de sus des :-elos. Murieron corporalmente, pero o
murieron en nuestra memoria. Yo propongo, estimadas señoras y caballer os,
que honremos su memoria levantán donos de nuestro asiento (el auditor io s.
levan ta). A las sombras de todos los campeones espérantistas que murieron,
•
primer congreso esperantista expresa st:
resp eto y saludo piadoso . (Prolongaa
aplausos.)
Pronto van á comenzar los trabaj os
de nuestro congreso, dedicado á la verdadera fraternidad de los hombres. E.::
este solemne momento mi corazón e ·
lleno de algo indefinible y misterioso , .
siento el deseo de desahogar m~coraz ó
por medio de alguna plegaria, de dirig irme á la más alta fortaleza é invocar se
ayuda y su bendición. Pero del mismo
modo que yo en este momento no so.
de ninguna nación, sino simpleme nte
hombre, así me creo también que en este
momento no pertenezco á ninguna re ·_
gión, nacional ó parcial, sino que soy meramente hombre . Y en el mom ento actual está entre los ojos de mi alma so·
esa alta fuerza moral que todo ho bre siente en su corazón, y á esta des
nocida fuerza es á quien yo me dirijo c
mi plegaria:

Al Vi, ho potenca senkorpa mistero,
Fortego, la mondon reganta,
Al Vi, granda fonto de !'amo kaj vero
Kaj fonto de vivo konstanta,
Al Vi, kiun eiuj malsame prezentas,
Sed eiuj egale en koro Vin sentas,
Al Vi, kiu kreas, al Vi, kiu re gas,
Hodiaü ni pregas .

A ti, podero so misterio incorpór eo
Gran fuerza, que riges el mundo.
A ti, oh gran fuent e de amor y verdad
Y fuente de vida constante.
~ ti, á quien todos present;m no igual
E igualmente sienten en su corazón.
A ti, ser que creas, á ti que gobiernas
Rogámoste hoy.

Al Vi ni ne venas kun kredo nacía,
Kun dogmoj de blinda fervoro :
Silentas nun eiu disput' religia
Kaj re gas nur kredo de koro.
Kun gi, kiu estas ce eiuj egala,
Kun gi, la plej vera, sen trudo batala,

A ti, no venimos con credo de un re·
Con dogmas de ciego fervor,
Ahora se callan disputas de fe,
Hoy rige sólo el credo üderio r .
Con él, que se encuentra igualmente
(tod
Con él, verdadero, sin fuerza de lucha
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)l'j staras nun, filoj de l'tuta homaro
é e Vía altaro.

Estamos los l].ijos de la humanidad
Al pie de tu altar.

Homaron Vi kreis perfekte kaj bele,
ed gi sin dividís batale;
Popolo popolon atakas kruele,
Frat' fraton atakas sakale.
Ho , kiu ajn estas Vi, forto mistera,
uskultu la vocon de l'prego sincera,
Redonu la pacon al la infanaro
De !'granda homaro!

Y tú la creaste perfecta y hermo sa,
Mas ella partió se luchando;
Un pueblo á otro pueblo arremet e cruel- ,
(ment e,
Hermanos chacalmente luchan;
Quienquiera que seas,oh Fuerza en misterio,
Escucha las voce s de sincera pre z,
Devuelve las paces á todos los hijos
De la humanidad.

Ni juris lab ori, ni juris batali,
Por reunuigi l'homaron.
Subtenu nin, Forto, ne lasu nin fali,
Sed lasu nin venki la baron ;
Donacu Vi benon al nia laboro,
Donacu Vi forton al nia fervoro,
Ke ciam ni kontrau atakoj sovagaj
:Nin tenu kuragaj .

Juramos trabajo, juramos luchar,
Juntand o.de nu evo á los hombres; _
Sosténnos; no, oh Füerza, nos deje s caer,
Dejadnos vencer el obstáculo,
Bendice tú misma este nuestro trabajo,
Da tú fortaleza á nuestro fervor,
Que siempre y en contra de ataque s sal(vajes
.Tengamos valor.

La verdan standardon tre alte ni tenos;
Gi signas la bonon kaj belon.
.
La Forto mistera de l' mondo nin henos,
Kaj nian atingos ni celon.
Ni ínt er popoloj la murojn detruos,
Kaj ili ekkrakos kaj ili ekbruos
Kaj falos por ciam, kaj amo kaj vero
E kregos sur tero.

La verde bandera muy alta izaremo s,
Señal es de bien y hermo sura,
La Fuerza del mundo bend ecirnos ha
Y conseguir emos el fin;
De entr e las naciones rompamo s los muro s,
Pues ellos crujido s y estru endo darán,
Caer han por siempre y amor verdad ero
Habrá acá en el suelo .

Kunigu la fratoj, plektigu la manoj ...
ntaií.en kun pacaj armiloj!
Kristanoj, hebreoj aií. mahometanoj,
Ni ciuj de Di' estas filoj.
Ni éiam memoru pr i bon' de l'homaro
Kaj malgraií. malhelpoj, sen alto kaj staro
Al frata la celo ni iru obstine
ntauen, senfine!

Hermano s, unidos, estrech en sus manos ...
¡Avancen con armas pacíficas!
Cristianos, hebr eos ó mahometan os,
De Dios todos somos los hijos.
Pres ente tengamo s el bien de los hombre s,
Y sin detenernos en contra de obst¡í.culos
Al lazo paterno volemos porfiados;
Sin fin avancemos.

(L ong a aplai"tdegado kr ioj: Vivu Zamenhof, vivu Esperanto! )

(Prolo ngadisimos ctplausos: ¡viva Zamenhof! ¡viva el Esperanto!
T r ad11ccz'ón del R. P. GuINART,

escolapio.

Tekstode la deklaracioTexto de la declaración
de D-ro Zamenhof
akceptitaen la l<ongreso

del Dr. Zamenhof
aceptada en el Congreso

r. La Esperantismo estas penado disr. El Esperantismo tiene por objeto
vast igi en la tuta mondo la uzadon de · diseminar en el mundo el uso de una lenlingvo neutrale homa, kin «ne entrudan - gua humana neutral, que «no imponi éndo te sin la internan vivon de la popoloj kaj
se en la vida interna de los pueblos y no
neniom celante elpu si la ekz istantajn
proponiéndose de ninguna manera su-
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lingvojn naciajn », donus al la homoj de
malsamaj nacioj, la eblo n kom prenigad i
int er si, kiu povus serví kiel paciga lingvo de publikaj institucioj en tiuj landoj,
kie diversaj na cioj bata las ínter si pri la
lingvo , kaj en kiu povus esti publikigataj
tiuj ve rk oj, kiuj havas egalan inte resa n
por ciuj popoloj. ciu alia ideo aii espero,
kiun tiu aii alia Esperantista ligas kun la
Esperan tismo, estos lia afero pure pri vata por kiu la Esperantismo ne re spondas.
2.
Car en la nuna· tempa 11e1;iuesploranto en la tuta mondo jam dubas pri
tío, ke lingvo internacia pavas esti nur
ling vo arta, kaj car el ciuj multegaj provoj, faritaj en la daiiro de la last aj du
cent j aroj , ciuj prezentas nur te oriajn proj ektojn , kaj lingvo efektiv e finita, ciu-·
flanke elprovita, perfekte vivipova kaj en
ciuj rilatoj pleje taiiga montrigis nur unu
sola lingvo Esperanto, tia! la amikoj de
la ideo de lingvo inte rna cia, konsciante
ke te oría disputado kondukos al nenio
kaj ke la celo povas est i atingita nur per
laborado praktika, jam de longe ciuj
grupigi s cirkau la sola lingvo Esp eranto
kaj laboras por gia disvastigado kaj ricigado de gia literatura.

3. ca r la aiitoro de la lingvo Esperanto tuj en la komenco rifuzis unu fojon
por ciam ciujn personajn rajtojn kaj privilegiojn rilate tiun lingvon, tia! Esperanto estas «nenies propajo », nek en
rilato materiala, nek en rilat o morala.
Materiala mastro de tiu ci lingvo estas
la tuta mond o kaj ciu deziranto pavas
eldonadi en aii pri tiu ci lingvo ciajn
verk ojn, kiajn li deziras, kaj uzadi la lingvo n por ciaj eb laj celoj ; kiel spiritaj
mastroj de tiu ci lingvo estos ciam riga rdat aj tiuj persono j , kiuj de la mondo
esperantista esto s kon fesataj kie l la plej
bonaj kaj plej talentaj verkistoj de tiu ci
lingvo.
4. Esperanto havas neniun personan
legdonanton kaj dependas de neniu apar-

plantar las ex istentes lenguas naci ona
daría á los hombres de disti ntas nacio
la posibilidad de comprenderse entr e
que podría servir como lengua pacifi dora de las instituciones públicas en t
dos los países donde diversas nacio
luchan entr e sí por el idioma, y en la q
podrían ser publicadas las obras que tienen igual inter és para todos los pue bl
Toda otra idea ó esperanza , que tal
cual esperantista ligue con el Esper antismo , es asunto privado suyo del cual
Esperanlismo no responde.
2 . Porque en la época act ual, nadi
que haya indagado en todo el mun d
duda ya de que la lengua internacio
puede ser sólo una leng ua artificia l .
porque de las muchísimas pru ebas hecha'.
durante los dos últimos siglos, todos presentan s6lo pr oyectos teóricos, y una lengua efectivame nt e term inada , por toda
partes experimentada, en perfectas condiciones de vida y por todos concep tos
la más buena para todo, sólo se ha mostrado una, el Esperanto; por eso los amigos ele la idea de una lengua internaci onal, conscientes de que la controvers ·
teórica no conduce á nada y de que
fin prop uesto sólo puede ser logrado por
una labor práctica, ya hace tiempo que
todos se han agrupado alrededor de lz
única lengua, el Esp eranto, y trab ajar:
por su desarrollo y por el enri quecimiento de su literat ura.
3. Porque el autor de l idioma Esperanto desde el pr incipio rechazó de unvez pa ra siempre todos los derechos personale s y privilegios relativo s á la lengua.
el Esperanto no es «prop iedad de nadie>
ni moral ni materialmente.
El dueño material de este idioma es
todo el mundo, y quie n lo desee puede
ed itar en ó para esta lengua todas las
obras que de see , y usar la lengua para
todos los fines pos ibles; como dueñ o
morales de este idioma será n siempr e
tenidas las person as que el mundo esperantista considere como sus compositor es
mej ore s y de más talento.
4. El Esperanto no tiene ningún legislador persona l y no depende de nin-
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ta horno. ciuj opinioj kaj verkoj de la
·reinto de Esperanto havas, simile al la
opinioj kaj verko j de ciu alia esperantista, karakteron absolute pr ivatan kaj
por neniu devigan . La sola unu fojon por
ciam devi ga por ciuj esperantistoj funda mento de la lingvo Esperanto estas la
verketo «Fundamento de Esperanto », en
kiu neniu havas la rajton faris sangon.
Se iu deklinigas de la reguloj kaj modeloj donitaj en la dirita verko, ~ neniam
povas pravigi sin per la vortoj «tiel deziras au konsilas la auto ro de Esperanto ».
C;iun ideon, kiu ne povas esti oportune
esprimata per tiu materialo, kiu trovigas
en la «Fundamento de Esp eranto •, ciu
esperantista havas la rajlon esprimi en
tia mani era, kiun li trovas la plej gusta,
tiel same, kiel estas farate en ciu alia
lingvo. Sed pro plena unueco de la lingvo
al ciuj esperantistoj estas rekomendate
imitadi kiel eble plej multe tiun stilon,
k iu trovigas en la vcrkoj de la kreinto
de Esperanto, kiu la plcj mult e laboris
por kaj en Esperanto kaj la plej bone
konas gian spirit on.
5. Esperantista estas noma ta ciu persano, kiu scias kaj uzas la ling von Esp eranto tute egale, por kiaj celoj Ji gin
uzas. Apartcnad o al ia aktiva Societo
esperantista por eiu esperanti sta estas
rekomendinda, sed ne <leviga.

g ún hombre. Todas las opiniones y obra
del creador del Esperanto tienen, como
las opini ones y obras de cualquier otro
esperantista, un carácter absolutamente
pr ivad o y para nadie obligatorio. El
único de una vez para siempre fundamento obligatorio para todos los espe rantistas es la obrita «Fundamento de
Esperanto », en la cual nadie está autorizado para hacer cambios. Si alguno se
aparta de las regla s y modelos dados en
dicha obra, nunca podrá sincerarse con
las palabras; «así lo desea ó aconse ja el
autor del Esperanto». Toda idea que no
pueda ser expresada con exactitud por
el material que se encu entra en el «Fundam ento de Esperanto », cualqui er espe rantista tiene derecho para expresarla de
la man era que encuentre más apropiada,
del mismo modo que se hace en cualquier otra lengua. Pero para la completa
unidad de ella, á todo esperantista está
recomendado qne imite cuanto le sea
posible el estil o que se encuentra en las
obras del creador del Esperant o, que es
el que más ha trabaj ado para y en el
Esp eranto y el que mejor conoce su
espíritu.
5. Se llama esperantista toda pers ona
que sabe y usa el idioma Esperanto,
cualesquiera que sean los fines para que
lo use. La pertenencia á alguna Sociedad
esperantista se recomienda á todo esperantista, pero no está obligado á ello.
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Sciigoj

'
Sinjor o Baudoin, prezidanto
de la
ens-a grupo, monis.
Nian kondol encon al lia familia.
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Noticias
El Sr. Baud oin, presid ente del grupo
de Sen s, ha fallecido.
Enviam os nuestro pésame á su familia.

AmerilcajUnigitaj Statoj. - Sinjoro

J. A. D. Park, Delaware Ave, Buffalo,
_-. Y. eldonis postkartojn propa gandajn
'.ciuj enhavas, resuman de la esperanta
o-ra rnatil~o. La ideo estas tre bona kaj la
kartoj zorge kaj bele faritaj .

Estados Unidos de América.- El señor J. A. D. Park, 510, Dalaware Ave,
Búfalo, N. Y., ha editado unas tarjetas
po stales de propa ganda que contienen
un re sum en de la gramática de E spe-
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ranto . La idea es buena y 'las tarj e
están hechas cuidadosamente y son bonitas .

Francujo.- La dua numero de la
ilustrita revuo «Tra la mondo » estas
éarma. Ni rekomendas al nia legantoj,
aboni gin.
Sinjoro Conturat komunikis al nia
estimata kolego «Esperanto », el Ceret,
ke la diskutado ce la konferencio rusjapana estis malfacila. Oni paroli s kvar
lingvojn ruse, .france, angle kaj japane,
kaj ciu ne plene konas la nepatrajn.

Francia.-El segundo número de·
revista ilustrada «Tra la mondo » es
cantador. Recomendamos á nuestros lectores se abonen á ella.
El Sr. Conturat ha comunicad o
nuestro estimado colega «Espera nto >,
Ceret , Cijlela discusión en la conferen ·ruso-jap onesa fué difícil. Se habla r
cuatro lenguas: ruso, francés, inglés ,
japon és, y nadie conocía plenamente 1
no patrias .
Esperanto trudigas.
El Esperanto se impone.
En Vesoul fondigis nova grupo .
En Vesoul se ha fundado un nue,
grupo.
Sub la titolo «Publika danko », dok Bajo el título «Público agradecimi entoro Zamenhof dank as sur «Lingvo In- to », el Dr. Zamenhof da grac ias en «Linternacia> ciujn, kiuj donis al Ji pruvon
gvo Internacia » á todos los que le han
de amikeco en lia ekskurso, okaze je la dado pruebas de amistad en su excursi ón
Boulogne -a Kongreso.
motivada por el Congreso de Boulogn e.
Ankaií li sciigos, ke post kelka temTambién hace saber que pasado algún
po eliros oficiala raporto pri la Kongreso
tiempo publicará una referencia oficial
kaj tie estas montritaj la adresoj per del Congre so, y en ella indicará la makiuj oni <levas sin turni pri cio, kio nera de proced er respecto á todo lo conkoncernas la «Provizoran Lingvon Ko- cerniente al Comité provisional lingüísmitaton» kaj la «Provizoran Komitaton
tico y al Comité provi sional de orga nide Organizado» .
zación.
Sama gazeto donas al ni la agrablegan
El mismo periódico nos da la agradasciigon ke SINJORoZAMENHO
F estas orde- bilísima noticia de que el SR. ZAMENH
OF
nita por la KRUCODELA HONORALEGIO. ha sido prop uesto para la CRUZ DE LA
Ni korege gratulas nian karegan dok- LEGIÓNDE HoNoR. Afectuosísimament e
toron.
felicitamos á nuestro queridísimo doctor.
ltalujo.- «La Sicilia Federacio Esperantista » fondis komercan kontoron sub
la tit olo «Kontoro Kome rca Esperantista ». Tiuj tri vortoj montras bonege gian
celon, kiu gi plenumas laií niaj sciigoj.

ltalia.- La «Sicilia Federacio Esp erantista » fund ó un centro comercial bajo
el título <:Kontoro Komerca Esperanti sta ». Estas tres palabras indican por completo su propósito que consiguen segú n
nue stras noticia s.

Portugalujo.-« A Defesa » , semajna
gazeto de Villa Nova de Gaya, publikigis
kelkajn lertajn gramati kajn artikolojn pri
Esperanto.

Portugal.-• A Defesa », semanario de
Villa Nova de Gaya, publica vari os bien
escritos artículos gramaticales_ referent es
al Esperanto.

Rusujo.- Ni ricevis la du kajerojn
numerojn 1ª al 4ª de «Esperanto », grnva
gaze to redaktita de . D-ro Ostrovski, en

Rusia .- Hemos recibido los dos cuaderno s números I al 4 de «Esperanto >,
impor tante periódico redactado por el
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rusa kaj Esperanto lingvoj . Nun oni halógis la publi kigadon, car gi devos eldonigi en Jalta .
La rusa gazeto Esperanto enhavas
artikolojn subsk.ribitajn la plej distinginaj esperantistoj kaj liveras novajojn
treege inter esajn por disvastigo de nia
aforo. Sendube la sukceso, kiun certe
ricevos la eldonajo de D-ro Ostrowski
estos tiel granda , kiel esta s eksterordioaraj la meritoj de tiu kooita esperan·sto, kiu de la unuaj mom entoj ku nhelpis per sia aktiveco kaj oferemo al propagando de Esperanto.
Kosto de la j arabo no estas S frankoj
·aj oni povas _g in send i al D-ro Ostrowski.

Dr·. Ost row ski en los idioma s ru so y Esperanto , Ahól-a -se ha suspendido la publicación porque debe hac er se en Jaita.
La revista rusa «Esperanto » contiene
artíéulo s :firmados por los más distinguidos esperantistas y presenta noticias de
sumo int erés para la definición de nuestra causa. Sin duda, el éx ito que espera
á la publicación del Dr. Ostrowski es tan
grande, como excepcionales son los méritos de este con ocido esperantista, que
desde los pi;ímeros momentos contribuyó
con su actividad y sacrificio á la propaganda del Esperanto.
El importe de la suscripción anual es
de 8 francos y puede remitir se al doctor
Ostrowski.

Salvador. - S-ro Ricardo Goyzueta
bri!l, kiu nun logas en Guatemalo, ldopodis en San Salvador krei esperantan
ocieto n por propagando de Espe ranto .
' vankam li ne sukcesis nun, li jetis la
semon kaj pli malpli frue gi fruktod onos .

Salvador.- El Sr. D. Ricardo Goyzueta Abrill, que ahora reside en Guatemala, trab aj ó en San Salvador por crear
una Sociedad para la propag anda del
Esperanto. Aunque no ha conseguido
ahora su deseo ha arrojado la semilla y
más ó menos pronto fructificará.

Svisujo.- Laií nia kara kolego «Svisa
Espero », oni fondis grupon en Nyon-o
·aj cie oni klopodas por nia simpatía
afero.

Suiza. - Según nuestro querido colega «Svisa Espero », se ha fund ado un
gru po en Nyon, y por todas partes se
trabaja por nu estro simpático asunto,

Hispanujo.- De antaiílonge sin montr as la ferv oro de la l\1urciaj espe ranti stoj
en la tiea jurnal aro . S-ro Benavente pre_igas preskau ciusemajne en la r evuo
titolita «Murcia » interesajn kaj spr itajn
ar tiko lojn por la propagando, kaj la !astaj n tagojn «E l Liberal de Murcia » eldonis pravan r espo ndon al la verkajo de
-ro Bonafoux en kiu oni el-pruvis ke li
ute neko nas nian aferon ... S-ro l\fart í en
«La Región, de Levante:> rememorigas
te, ke Esperanto ekz istas, kaj preci~ evas esti kalkulata ínter la jurnao esperant ista «La Verdad ». car de
sia kreo, antau tri jar oj, presigis centon
da artikoloj, notoj kaj sciigoj rilatant aj al
nia entr epreno, kaj ja estas la j urn alo
hispana, kiu pli longedaiíre kaj senhalte
bataladis . Nur dum la aug usta monato g i
presigis kvin esperantistajn korespondadojn, unu rilate al la «Presa Esperantista

España. - El fervor de los espe rantistas murcianos se viene reve land o de
antiguo en la pr ensa de la localidad. El
Sr. Benavente publica casi todas las semanas en el semanar io «Murcia»; interesantes al'tículo s de propaganda, y últimamente la ha insertado en «El Liberal » de
Murcia atinadí sima r espuesta al escrito
en que el Sr. Bonafoux demuestra desconocimient o comp leto de la cuestión.
~1 Sr. Martí, en «La Región de Leva nte ~,
recue rda con frecuencia que existe el
Esperanto, y sob re todos, hay que considera r como periódico esperantista «La
Verdad», que desde su fundación, hace
tres años, lleva publi cados un centenar
de artí culos, sueltos y notic ias relativas á
nu estra causa, siend o sin duda el periódico español que ha hecho más larga y
sost enida campaña. Sólo en el mes de
Ago sto ha dado á luz cinco c;orrespo11?
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Societo », alia pri interes a interparolado
de gia korespondanto kun D-ro Zamenhof, kaj tri de la sama, pri la kongreso
de Boulogno-sur -Maro.
Lau nía estimata Alikante-a revuo
«Museo Exposición» kiu kiel ciam bone gc rilatas al Esperanto, S-ro Elizaicin
intencas la tiean kreon de grupo esperantista, kaj pro tio klopodas. Antauenl;
kara amiko .
S-ro Sánchez Esteban daurigas siajn
bonegajn esperanta jn artikolo jn en «El
Caste llano» el Burgos .
«La Correspondencia de España» pu blikigis bonegan kaj longan artikolon
propagandan de S-ro Javier G. Rodrigo
el Barcelono.
La semajna Madrid-a gaze to «Los
Sucesos » (La kazintajo j) publikigas fervoran artiko lon pri Espera nto kaj portrcton de D-ro Zamenhof.
S-ro 1\1.Bru incitis en la jurnalo «La
Vanguard ia» el Barcelona, al iu esperan tista kiu volos kon igi !in pri Esperanto,
kaj en sama gazeto S-ro J. Braman lerte
respondas en tri bonegaj gramatika j
artikoloj.
Al ciuj, sen escepto de S-ro Bonafoux,
dankegojn . Tiu ci sinjoro kaj ceteraj
hispanaj malamiko j de Esperanto bone ge
helpas al ni, iel li parolas pri nía afero,
kiel same okazis antau dek jaroj je aliaj
mokantoj en la landoj !de hodiaú oni
plene konas Esperanton.

Popolajproverboj
ur vi laudos kaj mallaüdos post sep
tutaj jaroj.
Baptopatrino mia, mi ja gin sciis tiam!
Perdon neniu bedaüras ele amiko
pruntanta kaj tranAil 'ne trancanta .
l\Ialnovaj; amiko , lardo kaj vino.

HISPANA

dencias esperantistas, una relativa á
«Presa Espe rantista Societo », otra á
intere ante entrevista de su correspo
con e! Dr. Zamenhof y tres del mism
relativas al Congreso de Boulogne-surl\1er.
Según nuestra estimada revista de
Alicante, «lVluseo Exposic ión», que como
siempre se refiere con suma bondad a.
Esperanto , el Sr. Elizaicin intenta la creación allí de un grupo esperantista y par
ello trabaja., ¡Adelante!, querido amigo
El Sr . Sánchez Esteban continúa s
magníficos artícu los de Esperanto en "
Caste llano:. de Burgos.
«La Correspondenéia de España » h
publicado un magnífico y lárgo artícul o
de propaganda del Sr. Javier G. Rodri go,
de Barcelona .
·
El semanario madrileño «Los Sucesos » publica un favorable artículo referente al Esperanto, y el retrato del doctor Zamenhof.
El Sr. M. Bní incitó en el periócli o
«La Vanguardia >, de Barcelona, á cualquie r esperantista que quisiera darle á
conocer el Esperanto, y en el mismo periód ico el Sr. D. J. Bramón discretament e
le contesta en tres magníficos artículo s
gra maticales.
A todos, sin excepción de l Sr. Bonafoux, muchísimas gracias. Este señor y
los demás espai10les enemigos del Esperanto nos ayudan grandemente ele cualquier modo que hablen de nue stro asunto, lo mismo que ocurría hace diez anos
on otros bur lones en los países don de
hoy se conoce completamente el Espe1 ranto.

Refrane
s populares
No alabe s y desalabes hasta siete navidades.
¡Ay, mi madrina!, ¡que eso ya enton ces me lo sabía!
El amigo que no presta y el cuchillo
que no corta , que se pierdan poco importa.
Amigo viejo, tocino y vino añejos .

E SPERANT I TA

Pri cindro spare ma, pri farun o disnema .
lo malpropra ne estas heredota.
La tajloro de l' kampeto , kudr adis
npage kaj donacis la fade non.
Akvo neniam malsanigas, ne k malricis nek eb riigas.
Pluvo duro la sankta Johano (la 24ª ª
· Ju nio) forprcnas vinon kaj ne do nas
· non.
· Akvo post la figo, kaj post la piro ...

GAZET O

163

Allega dor de la ceniza y ex pendedor
de la har ina.
Algo ajeno no hace heredero .
El sastre del campillo, que cosía de
balde y ponía el hilo.
Agua no enferma, ni embeoda ni
ade uda.
Agua por San Juan quita vino y no
da pan .
¡Agua al higo y á la pera ... vino!
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N.0 12, 1904, kaj 13, 1905.- lnternacia Scienca Revuo. 27, boule vard Ara go
arizo, (Fra ncn¡oj. Jara bono; 7 fr.
N.0 20, 1905. - Espero Katolika. A Sainte Radegonde prés Tmtrs (l ndr e et-L oire,
ra nct~jo). Jarabon o, 2,50 fr.
N.0 24, 1905.- The Esperantist.67, Ken\ngton Gard ens Square, 'vV., L ondon .
~arabo no, 4 fr .
.º 9 kaj ro, 1905.- The British Esperantist.13, Arun de l str eet, Strand, W . Q.
Londono. Jarabo no, 2 franko j.
N. 0 25.- Ant aUen Esperantistoj!! Lar t i?"a, 106, L ima (Per110). Jarabo no,3 frankoj .
N.0 2 kaj 3, III jaro, 1905.- Juna Esperantisto. 9, aven ue des Vo llandes , Genevo
v istfjo). Jarab ono, 2 fr .
N.º 126 kaj I-7 , 1905.- Museo Exposición. l\ledina, 37, A licante. Jar abono,
• pe setoj .
Maj. -Jun. 1905.- La MeksikaLumturo. St a. R osa, N ecoxtl a, Veracn tz (ill eksi:&jo). Jarabono, 3 fr.
N.0 6, 7, 8 kaj g, 1905. - Svisa Espero. 6, vieux College, Genéve (Svi snjo). Jara no, 2,50 frank oj.
N. 0 -9, 2.ª j aro, 1905.- Germana Esperantisto . Prinzentrass e, 95, B erlin S. ( Gertanujo). Jarab ono 3 mar koj .
N.º r 1.- La Algera Stelo . 57, rue d'Isly, llger (A lgern j o). Jarabo no, 3 fr.
N.0 i 103.- Revista del Ateneo Obrero Manresano. Born e, 131 Manresa. Senpage
' la pro tektan toj. nu num ero, 0,10 pesetoj .
N. 0 i 79, 82 kaj 84.- La ReYue de !' Esperanto en Le Cicerone . 102, ru e de la
aix, B onlogne s1tr-m er (Franrujo ). Jarabo no, 10 fr.
N.0 10.954.- La France du Nord. 37, rue Thi ers, Bo nl ogn e-s-m (fara neztj o).
ar abono , 28 fr .
.º 3.- Espero de Katalunjo . Pres ej o La miot, Ceret (.f rancujo ). 0,05 num er~ .
N. 124, 125 kaj r 26.- Lingvo lnternacia. 33, ru e L acepéde. P aris . Jarabono, 5
r:mkoj . Ku n liter at ura aldono 7 fr. 50.
N.º 1 ka j 2 .- Ruslanda Esperantisto. S. Pete rsbu rgo, Bols. Podja cesk aja, 24.
:u1tjo . mm numero 30 kopekojn.
N.º 4.- Gefrataro Espera nta. Nap olo, Lar go Gesu e Mario, n.0 4. l tal zej o. Ja- bono, 4 fr.
N.0 7.- Esperanto . 711 l\l ichelet, Le Havre, Francuj o. 24 numero j sinsekvaj,
3 frankoj.

N. 0 36.- La Belga Sonorilo. 3 r, rue des Patriotes, Bruxelles, Be lgitj o. J=
bono, 3 fr.
N .0 2.- Espero Pacifista. r6, Avenue de la Grand-Ar mée, Paris, r 7''. }arab o
4 frankoj .
N. 3, II jaro. - Holanda Pioniro. H ilversmn, Holando. Jarab ono, 3 fr .
N .0 2.-Tra la Mondo. r5, Boulevard des deux Gares, ilfendo n (S. et O .). /-,-,
cttjo Jarabono, 8 fr.
N .0 i r, 2, 3 kaj 4.- Esperanto. Yalta (Rnmjo ). Jarabo no, 8 fr.
Tip og rafía ~Io dei:na , á car go de Miguel Gim cno, Avellanas,

11- Valenc ia ,

HISPANA JARLIBRO ESPERANTISTA
enhavanta la re gularon de Hisp
Societo por propa gand o Esperanto, la protokolojn de la kunsidoj oka zintaj du m
jaro 1904, la nomaron de ciuj hispanaj espe rantis toj kaj iliajn nunajn ad res ojn -o ._
pesetoj kun po§tkosto kaj 0,55 se oni dezirus gin ricevi pt- rekom enditan. Far u
mendojn • ce la Administre j o de LA SuNo HISPANAaü al S-ro Manu el Benave n:
Sociedad, r 4, Murcia (Hispanujo ). La membroj de H. S. p. p. E. ricevos gin sen
kontrar1 la sendo de ilia kotizajo por 1905.

Sociecla!l Es1>a,ñolapara la ¡n-opag·acióu <lel Es¡>eranto .- P resideute, D. Ricar
Codorniu, Ingeniero Jefe de Montes . Paseo del Malecón, C, Murcia. -S ecretario: Re
rendo P . Antonio Guinart, Escuelas Pías, Valencia.- Cuota anual: 1 pe.;eta.- ln form
Secretario.

EL BIBLIOTECARIO
DEL GRUPOESPERANTISTADE MURCIA- Sociedad
, f4
Se encar ga de hacer la suscripción á cualquiera re vista de Esp eranto, de las que
publican en la actualidad y de proporcionar cualq uiera de las obras de Esperan to.
Diccionar io esperanto español de raíces , una peseta; Gramática, 0,7 5; cuadro
palabras correlat ivas, 0,05; enumeraci ón y significado de los afijos, 0,20; ejercicio
traducción, 0,50.- Rvno. P. ANTONIOGurNART
- EscuELAsPÍAS-V ALEN
CIA.
-- - - ----~- -- - ---oficiala revuo de. la_Societo franca por la propagand o
F
e_speranto, 20 pagoJ (formato r5 x 20) da teksto fran
espera nta kun ok pagoj de kovrilo, internacia korespondado esperanta . senp a
3 fr. 50 p or ttnit jaro . 4 fr. kun enskribo en la societon . Turnu vin al Adminis tr tion de <L'Esperanti ste», L ouviers (Ettre) Franc e.

L, Es,¡.,erantzste

ES p E O A, ~1 T Q

Manual y ejercicios , 3 pesetas. - Vocabul ar "
Esperanto-Español
y Esp~fioI ...Esperant o ,
pesetas . Por INGLADA
Y LÓPEZVILLA
NUEVA
.- E n las principal es libr ería s de Espa rk
América y en la Secr etaría de H . S. p. p. E .- -Esc uelasPías - Valencia.
.1.~

~ '1

Ni translokis la Administracion de
nia gazeto kaj ni petas, oni adresu la korespondajojn, abonojn kaj éiujn aferojn ,
al sinjoro Administranto de «La Suno
Hispana »- Avellanas, 11, presejo - VaJencia (España).

Hemos tras ladado la Administra ci
de nuestro periódico y rogamos
se dirij a la corres pondencia , abono s
todos los asuntos , al señor Administ dor tle «La Suno Hispana »-A vell an "
11, imprenta - Valencia {España).

NO'\?Ef'\BRO

Jf\.RO

I l.

1905

~ suNotlISPANA

Esperantista
Organiza
Komitato
Comíté
Esperantista
deOrganización
CIRKULER0
UNUA
.
FONDODE ESPERANTISTA
CENTRA0FICEJ0
EN PARIZO
.
Por prepari kiel eble plej rapide la
efekti vigon de la decidoj de la unua internada kongreso okazinta en Boz,lognesztr-11/ferde la 5ª gis la 13ª de Augusto
1905, aparte pri la starigo de la provizora
lingva komitato kaj de la provizofa komitat o de organizado, la membroj de tiu
t:i lasta komitato ankorau t:eestanta j en
Bon logn e, antau o! forvojagi el tiu urbo
k aj Jau la insista peto al ili farita de doktoro ZAMENHOF,
prenis la jenajn decidojn,
al kiuj poste aligis skribe la ceteraj membro j de la dirita komitato.

Por efektivigi unuecon kaj ordon en
la laboroj kaj agoj de ambau komitatoj,
sub la konstantaj direktado, kontrolado
·aj inspirado de doktoro ZAMENHOF,
estas
elektita oficeja sidejo sendependa d7 t:iu
jam ekzistanta esperantista grupo au societo, kaj provizore fiksita en Parizo, «5I,
ri te de Clicliy».
La ofico de la korespondoj koncernantaj, cu la lingvan , cu la organizan
·o mitaton estos alcentrigata perla zorgoj
de la sekretario-agento de la oficejo, k¡u
· avas la taskon sendi tiujn korespondojn
al la koncernata komi tato kaj plenumi la
dono tajn sekvojn.
Provizore ankau S-ro Rektoro Bo1c kaj S-ro Generalo SEBERT, lau la

PRIMERA
CIRCULAR.
FUNDACIÓN
DE UNAOFICINACENTRAL
EN PARÍS.
Para preparar lo más rápidament e
posible la ejecución de las decisiones del
primer Congreso internaci onal que tuvo
lugar en Boztlogn e- sztr-llf er, desde el 5
al 13 de Agosto de 1905, y por otra parte, para la creación del Comité provisional de la lengua y del Comit é provis ional de Organización, los miembros de
este último Comité, tambi én presentes
en Boulogn e, antes de marcharse de esta
ciudad y á consecuencia de insistente
petición que les hizo el Dr . Zamenhof
tomaron las siguientes decisiones, á las
cuales, posteriormente se adhirieron por
escrito los demás miembros de dicho
Comité.
Para dar unidad y orden á las labores
y determinaciones de amb os Comités,
bajo la constante dirección, comprobación é inspiración del Dr. Zamenhof, fué
elegido un local residencia independiente
de todo grupo ó sociedad esperantista ya
existente, y fué provisionalmente instalad o en París, calle de Clicliy, n. 0 5I,
Las correspondencias concernientes
sea al idioma, sea al Comit é de Organi zación, serán cuidadosamente reunidas
por el secretario-agente de la oficina, el
cual tendrá también el trabajo de enviar
estas correspondencias al Comité respectivo y dar cumplimiento á sus consecuentes determinaciones.
T ambién provisionalmente los señore s
rector Boirac y general Sebert, asintiendo

!66

LA SUN0 HISPANA

deziro de D-ro ZAME
NHOF, akceptis efektivigi, eiu siaflanke, la aparta jn direktadojn de arnbaü komitatoj .
L aií la peto esprimita ankaü de doktoro ZA~mNHOFmem, kiu tre deziras la
malpliigon de la laboro kiu !in premas,
ciujn korespondojn pri demandoj rilataj
al Esperanto oni d evos sendi prec ipe al
la Pr ezidant o de la komitato kiun la afero
konc ern as, per adr eso de la centra oficejo, kaj ev itante kunmi ksi sur sama folio
d emando jn samt empe rilatajn al ambau
komit atoj aü ee al diversaj aferoj.
La E spera nti sta Organiza Komitato:
D- ro Z am enhoj, prezidanto. - S-roj B oira c, Jlf ichau.x, .Mybs, _f'ollen, Sebert, vicpr ezidant oj. - S -roj Boitlet , Dervatt.x,
Grab owski , Küh nt, sekretarioj .
Mod eloj d e adre rnj uzotaj: Al P rez idant o de la Esperantista
Organiza
K omitdto aü al P rezidan to de la Esp erantista Ling va Konútato, E speran tista
Centr a O.Jicejo , 5I, ruede Clicl¡,y, Pa ris .

Gravaavizo
La jaro finiga s k aj ni ankoraü ne
r icevis la koston de ke lkaj abonoj de tiu
ei kaj ee de la laste pasinta j aro. Tial de
nun ni ne povos akcepti ab onojn sen antaüd ona pago kaj hodiau ni plej humile
petas al c iuj abonantoj kaj perantoj kiuj
al ni suldas, la saldon de iliaj suld oj, kaj
ni rem emo rigas al ili, kiel al eiuj, kiuj de
nun dev os fari al ni ian pagon, pri la
facileco kiun ni donadas per la akcepto
de postmarko j el kiu ajo !ando.
Al la hispanaj esp erantistoj, kiuj , ne
estante abonintoj de nía gazeto, satas
gian daürigo n, ni petegas , ke ili helpu
per sia abono, kiel la plej bona rimedo
p or tr afi sian kaj nian deziron, por ke la
grandega sargo kiun ni sen privata profito ak ceptis, ne pligrandigu per la pezo
de la malgajno.

á los deseos del Dr. Zamenhof, ace pta ~
dese mp eña r, ca da uno por su parte, '
direcciones separadas de ambos Comí
Tambi én de conformidad con la peción expresada por el Dr. Zamenhof, q=
tiene grart deseo de que disminu ya
trab ajo que le apremia, toda s las corres
pond enc ias referentes á preguntas re a
vas al Esperanto deberán ser en via principalmente al Pr eside nte del Co ·
á quien el asun to concierna, dir iji
por medi o ,de la oficina central y evi
do mezclar en un mismo papel pregu n
qu e al mismo tiemp o se refiera n á am
Comit és ó hast a á di stint os asuntos .
Comit é Esperantista de Organiz aci
D r . Za menhoj, presidente.-Sres
. B oir
llfichau.x, J1lybs, P ollen, ,Sebert , vicepsidentes. -Sres . Boztrl et, D ervau.x, Gr: bowski , .Kiihnl, secre tar ios.
Modelos de direcciones que han usars e: Al P reside nte del Comité E s
rant ista de Org anización ó al Presi cu
del Comité de la L engzta Esperanto, O cina Central esperantis ta, 5I, ru e
Uichy, París.

Avisoimportante
El año termina y todavía no hem
recibid o el importe de algunas sus :
ciones de éste y aun del próximo pas a
por lo que en adelante no podr e
admitirlas sin que antes se nos haya
tisfecho su valor, y ho y atentament e
plicam os á los abo nados y mediad o.
que están en descubiert o, el saldo de
deudas, recordándol es, como á todos :
qu e en lo sucesivo tengan que hac em
algún pago, la facilidad que damos a
tiendo sellos de correos de tod os ·
países.
A los esperantistas españo les que, ser suscriptores á nuestro periódic o, ·
sean su continuación, les rogamos, coi::
mejor medio de lograr su deseo r
nuestro, que contribuyan suscribi énd
para que la inmen sa carga que he
aceptado, sin beneficios, no continú e
mentándose con el peso de las pérd · ·~
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Bibliografio
Tntmonda jarlibro esperantista por

I905. Librejo Hachette kaj K. 0 Parizo.
Prezo: 2 fr. 50.
Gi enhavas la adresaron de ciuj esperanti stoj laste aligintaj al nia afero; tiun,
de ciuj, kiuj sin enskribis en tiu libro,
laú alfabeta ordo de landoj kaj urboj kaj
kompletan liston de ciuj gazetoj kaj libroj
esperantaj, adresaron de ciuj esperantistoj dezirantaj korespondadi, de la Grupoj
kaj Societ oj ekzista ntaj kaj multanombro
da inform oj, kiuj povas interesi ciujn,
kiuj sin dedicas al Esperanto.
Tiu ci jarlibro pli dika ol la lastjara,
ricigis per listo laú alfabetordo noma de
éiuj adresoj en gi enhavitaj, kio tre pliigas
gian senduban utilecon.

li.ongresa libro.-La fervora esperantisto S-ro Paulo de Boulet, vic-sekretario
de la Boulogne-a Grupo esperantista, kiu
tiom kunh elpis per sia laboro al bona
sukceso de la tie okazinta Kongreso,
eldonis kun tia titolo, libron nur Espe
rante redaktitan, 164 pagan, kaj kies
prezo estas 2 fr.
Pro la intereso, kiun gi liveras, ni gin
rekomendas speciale al ciuj esperantistoj.
Publikigite en la ekskluziva celo taúgi
kiel gvidilon al ciuj kunvenintoj al Boulogne'a Kongreso, gi enhavas detalan kaj
kompletan priskribon de la urbo kaj
éirkaúajo kun multo da engravurajoj,
frazeologio franca kaj esperanta, kaj multanombro de komercanoncoj kaj novajoj
koncernantaj Esperanton.

Bibliografía
Anuario esperantista univ ersal para
y C.ª, París.
Precio: 2,50 fr.
Contiene las direcciones de los esperantistas últimamente adhe rid os á nuestra causa; las de todos los que se han
ii1Scrito en dicha publicación, por orden
alfabético de países y poblaciones, y una
lista completa de todas las revistas y
libros esperantistas, direcciones de esperantistas que desean correspondencia,
grupos y sociedades existentes y multitud
de informes que pueden inte re sar á los
que se dedican al Esperanto.
Este anuario, más voluminoso que el
del año anterior, está enriquecido con
una lista por orden alfab ético por apellidos de todas las direcciones que contiene, lo que aumenta en gran manera su
utilidad indudable.

I905. Librería Hachette

En la komenco gi enhavas portreton
de D-ro Zamenhof, kiun sekvas liaj belaj
versajoj «La Espero», <La Voj.o» kaj .:Al
la fratoj».

Kongresa libro. El celoso esperantista
Sr. Paul de Boulet, vicesecretario del
Grupo esperantista de Boulo gne, que ha
contribuído tanto con su trabajo al buen
éxito del Congreso allí celebrado, ha
publicado con este título un libro redactado solamente en Esperanto de 164
páginas, y cuyo precio es de 2 francos.
Por el interés que ofrece, lo recomendamos especialmente á los esperantistas.
Publicado con el exclusivo objeto de que
sirviese de guía á los que asistiesen al
Congreso de Boulogne, contiene una descripción detallada y completa de la ciudad y sus alrededores, con multitud de
grabados, fraseología en francés y Esperanto, y gran número de anuncios comerciales y noticias conc ernientes al Esperanto.
Contiene al principio un retrato del
Dr. Zamenhof, al que siguen sus hermosas composiciones poéticas «La Espero >,
«La Vojo ~ y «Al la fratoj».

Granda Vortaro franca-esperanta,
verkita kunlabore de la redakcioj de
«Lingvo Internacia» kaj «L' Esperantiste ». Prezo: r 5 frankoj. Presa Esperantista
Societo, 33, rue Lacépéde, Parizo.

• Gran Diccionario francés-esperanto,
compuesto en colaboración por las redacciones de «Lingvo Internada > y «L ' Esperantiste ». Precio: r5 fr. Presa Es peran tista Societo, 33, rue Lacépéde, París.
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La grava gazeto esperanta «Lin gvo
Int ernacia» anoncas la elfaron de tiu ci
vor taro, kiu publik igos pokajere senintermanke kaj enhavos cirkai.í.2.000 pagoj
de formato.
Ju gante Jau kompete nteco de la verkintoj, kiuj apartenas al la redakcioj de
«L' Esperant iste» kaj «Lingvo Internacia > kaj laii grandega vastamplekso de
tiu ci vortaro, gia apero estos vera cefokazintajo kaj grande antauenpusos la
pro greson de nia afero.
La abona prezo estas 15 frankoj per
unu fojo kunsenditaj au en tri intertempoj la unua po 6 frankoj kaj la aliaj po
5 fr. en la fino de ciu el la du sekvontaj
kvaronjaroj kaj oni pavas adresi al «Presa
Esperanti. ta Societo».
Tre sincere ni reko menda s al ciuj esperantistoj la akiron de tiu ci verko,
kiun nia kolego «Ho landa Pioniro » sprite
nom os « Vortaro de la vortaroj ».

La importante revista esperantis
«Lingvo Internacia.. anuncia la confección de este diccionario, que se publica •
por cuadernos suce sivamente y contendrá unas 2 .000 páginas de tamano.
A juz gar por la competencia de l
escritores que componen las redaccion es
de «L' Esperantiste» y «Lingvo Intern acia», y la extensión considerable de es e
diccionar io, su aparición constituirá
verdadero acontecimiento y dará un gr ao
impulso al ~rogreso de nuestra causa .
El precio de suscripción es de r francos remitidos de una sola vez ó en
tres plazos: el primero de 6 francos y los
otros de 5 francos á la terminación de
los trimestres siguientes y pued e dirigirse
á la «Pre sa Esperantista Societo».
Recomendamos mu y sinceramente •
todos los esperantistas ·1a adquisición de
esta obra que nuestro colega «Holan da
Pioniro » califica ingeniosamente de «Diccionario de los diccionari os».

Fdzigo kontraievola de llfoliere, esperanta traduko de V. Dufeutel, acetebla ce
la Presa Esperantista Societo. Prezo:
o fr. 6o.
Tiu ci kome dio de Moliere vere interesa Jau sia argumento kaj stilo estas
jaro favore prijugita de la esperantista
publi k o, kiu vidis gin reprezentadi en
Boulogne-sur-Mer dum la festoj de la
Kongreso.
Kiu deziros pasigi kelkan tempon
amuze kaj forigi malbonhumoron,
tiu
povas legi la spritan produktajon de la
fama Moliere kaj konvinkigi pri la utileco, kiu ciutage pli akiras Esperanto, kiu
sen eg alfidele tradukas ciujn literaturajn
kaj sciencajn cefverkojn.

Casamiento involtentario de 11/oliére
traducción esperanta de V. Dufeutre
De venta en la Presa Esperantista Societo. Precio: o,6o fr.
Esta comedia de Moliére, verdaderamente interesante por su argumento •
estilo, ha sido ya favorablemente juzga da
por el público esperantista que en Boulogne-sur-Mer la vió representar duran e
las fiestas del Congreso.
Quien desee pasar un rato de solaz •
disipar el malhumor puede leer la ingeniosa producción del famoso 1\foliére
convencerse de la utilidad que cada dº
adquiere en mayor grado el Esperan to.
que traduce con sin igual fidelidad todas
las obras maestras literarias y científi cas.

Kristnaska Sonorado, de Charles Dickens, esperanta traduko de Martyn Westcott. Prezo: 1 fr. 25, Eldonita «Rewiew
of Rewiws», Mowbray House. Norfolk
street, Londono.
T iu ci Dickens'a produktajo estas belega kaj jam oni legis gin ciulingve. Gia
traduko esperanta permesas taksi unu
fojon plie la carmon de rakontado kaj
belegeco de stilo.

Kristnaska Sonorado, de Charles Dickens. Traducción esperanta de Marty
Westcott. Precio: 1'25 fr. Editado por
«Rewiew of Rewiews >, 1\1owbray Ho
Norfolk street, Londres.
Esta producción de Dickens es be ·sima y ha sido leída ya en todas las lenguas . Su traducción al Esperanto permi te
apreciar una vez más el encanto de narración y la esplendidez del estilo.

ESPERANTISTA

S-ro Martyn W estcott estas ver e inspirita elektante tiun ci verkon, el angla
literaturo, kies esperanta traduko estas
mirinda kaj apart enas al «Kolekto aprobita de D-ro Zamenhof>.
i
Nur rimarkon ni permesas al ni far
al la tradukinto pri la verktitolo. Sonora do ne fidele tradukas la anglan signifon
de vorto Carol. cu ne estus preferinde
uzi Ka nto, F estbruado, Popolf est a gojado ... aü ion similan? :_:ar li mem konfesas, ke !)o ;zorado ne lin kontentigas, ni
kredas utile prezenti al Ji nian opinion
pri tiu demando, en la okazo, se li jugos
konveni gin atenti, kiam baldaü alvenos
la momento eldoni la z an eldonon de tiel
interesa verko.

Sciigoj
Anglujo.- La lasta numero de «The
British Esperantist», enhavas la plibonan
portreton de D-ro Zamenhof, kiun ni
vidis.
Oni fondis grupon en Sh rewsbiwy .
Rev. J. C. Rust, el Soha m, klopodas
krei rondirantan gazeton kiu enhavos
artikoletojn kaj demandojn je nia lingvo,
pri ekleziaj aferoj, pri la Sankta Biblio,
pri lokaj kutimoj, k t. p.

Belgujo - Nia estimata kole go «La
Belga Sonoril o», estos de nun direktata
de S-ro D-ro M. Seynaeve kaj gia adreso
estas ce S-ro J. Coox, redqktoro-administr anto en Duffel. De la numero 3 7
kiun ni ric evis, komencas sian kvaran
jaron da publikigo kaj ni deziras gi travivu multajn kun sama estimo el ciuj
esperantistoj kiel gis hodiaü.
Por la tiea disvastigo de Esperanto,
oni fondis Societon titolitan «Belga Li go
Esperantista » k.ies prezidanto kaj sekretario estas sinjoroj k.omandanto Lemaire
k aj D-ro Seynaeve. Niajn bondezirojn.
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El Sr. Martyn W estcott ha estado
verdaderamente inspirado al elegir esta
obra de la literatura inglesa, cuya traducci ón esperanta es admirable y pertenece á la «Colección aprobada por el
Dr. Zamenhof>.
Sólo una observaci ón nos permitimos
hacer al traductor sobre el título de la
obra. Sonorado no traduce :fielmente la
significación inglesa de la palabra Carol.
¿No hubiera sido preferible emplear K anto, Festbrua do, P op olf est a g oj ado ... ó algo
semejante? Puesto que él mismo confiesa
que Sonorado no le satisface, creemos
ú til ofrecerle nuestra opini ón sobr e este
punto, por si cree conveniente con sul tarla cuando llegue pront o el caso de
pub licar la 2 .ª edición de tan int ere sante
obra.

Noticias
lnglaterra.-El último número de «El
Esperantista Británico» contiene el mejor
retrato que hemos visto del Dr. Zamenhof.
Se ha fundado un grupo en Shr ews.
bury.
El Rdo . J.C. Rust, de Soham, trata
de crear un periódico rondirant o que
contendrá articulitos y preguntas referentes á nuestro idioma, tocante á negocios
eclesiásti cos, Santa Biblia, costumbres
locales, etc.
Bélgica.- Nuestro estimado colega
«La Campana Belga > será desde ahora
diri gido por el Sr. Dr. M. Seynaeve, y su
domicilio en casa del Sr. J. Coox, redactor -administrador, en Duff el. En el n. 0 37,
que hemos recibido, empieza su 4 ° año
de publi cación, y deseamos que viva muchos con la misma estimaci ón que hasta
hoy de todos los esperantistas.
Para la difusión del E speranto allí, se
ha fundado una Sociedad titula da «Liga
Esperantista Belga », cuyos presidente y
secretario son los señores comandante
Lem aire y Dr. Seynaeve. Nuestros buenos deseos.
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Bulgarujo.-Grupo esperantista

fon-

digis en Shmnen.

Francujo.-Ni jus ha vis ce ni la simpatian prezidanton de la najbara respubliko, la unua statestro, kiu premiis la
grandegan laboron de l' elpensisto de
Esperanto. Ni !in salutas kun admiro,
respekto kaj dankeco .
«Franca Medicina Grupo», kies prezidanto estas S-ro Bouchard, membro de
la Scienca kaj de la Medicina Akademio,
honoras nin per la sendo de cirkulero,
kiu sciigas nin ke aro da medicinistoj,
celanta disvastigi la uzon de Esperanto
en la tutmonda medicinistaro, entreprenis verki vortaron titolitan «Internacia
Anatomía Vortaro ». Oni alvokas ciujn
esper antistojn, petante, ke ili alsendu,
por ciu ekzemplero , ke ili volas aceti, S
frankojn, al D-ro P. Rodet, sekretario
generala de la Grupo, 7, rue Boileau,
París, kaj ili ricevos la ekzemplero jn
acetitajn, ver sajne en la lasta trionjaro
1905.
Ankaü gi diras ke se la medicinistaro
kura gigos la iniciativon de la supredirita
Grupo, tiu ci pripensos pri la eb leco fondi
gazeton int ernacian tute medicinan kaj
farmacian.
«Tra la mondo » ne defalas: gia tria
numero enhavas tre belajn vidajojn pri
nia Kongreso kaj aliajn nuntempajojn.

Bulgaria.- Se ha fundado un grupo
esperantista en Lhumen.
Francia.-Acabamos
de tener entre
nosotros al simpático presid ente de la
República vecina, el primer j efe de Estado que ha .otorgado premio al inmenso
trabajo del inventor del Esperanto. Le
saludamos con admiración, respeto y
agradecimiento.
El «Grupo Francés de Medicin a», cuyo
presidente es el Sr. Bouchard, miembro
de la Acad eivia de Medicina y Ciencias,
nos ha honrado con el envío de una circular que nos dice que un a cantidad de
médicos, con el objeto de difundir el uso
del Esperanto en el mundo méd ico, han
emprendido la composición de un diccionario titulado «Diccionario Int ernacional
de Anatomía:o. Se apela á tod os los esperantistas pidiéndoles que envíen por cada
ejemplar que quieran com prar , 5 francos
al Dr. P. Rodet, secretario ge neral del
Grupo, calle de Boileau, núm. 7, París, y
recibirán los ejemplares comprado s, probablemente en el último cuatrimestre de
1905.
También dice que si los médicos secundan la iniciativa de dicho Grupo , éstos
estudiarán si es posible fund ar un per iódico internacional po r completo médico y
farmacéutico .
.:.A través del mundo » no d ecae : su
tercer número contiene muy bonitas ilustraciones referentes á nuestro Congreso
y á otras actualidades.

Holando.- S-ro C. J. B. de la Faille
gentile sciigas al ni que en Utrech estas
fond ita holanda esperant ista societo titolita .:La estonto estas nia». Estas gia celo
pro pag andi Esperanton en Rolando kaj
giaj kol onioj, pe r bibliotekoj , brosuroj,
parola doj, k. c. La estraro konsistas el
lertaj kaj konitaj esperantistoj sinjoroj
Drev es, itte rdy k, Romein, Ger!ings kaj
Faille.

Holanda.- El Sr. C. J. B. de la Faille,
atentamente nos comunica que en Utrech
se ha fondado una Sociedad esperantista
holandesa titulada « El porvenir es nuestro ». Es su fin propagar el Esperanto en
Holanda y sus colonias po r biblio tecas,
folletos , discurs os, etc. El Consejo está
formado por los hábiles y conocidos esperantistas Sres. Dreves, Uitterd yk, Romein, Gerlin gs y Faille.

Peruo. - La u nia frato «Antauen esperantistoj !,. la tiea presaro daurigas
• bonan propagando n pri Esperanto .

Perú. - Según nuestro herma no «¡Adelante Esperantistas! :o, aqu ella pr ensa continúa una buena propagan da del Esperanto.
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Svisujo.-S-ro E. Ducomun sendis al
ni el Brenets-Locle, folion entenante esperante historieton ilustritan per graciaj
karikaturajoj . 'Gi estas presita de sinj oroj
Pellerin kaj K. 0 el Epinay (Francujo ).
Tiuj folioj estas bonega rimedo por propagando ínter la infanaro.

Suiza.-El Sr. Duconum nos ha enviado, de Bcnets-Loclc, una hoja conteniendo una historieta en Esperanto, ilustrada
con graciosas caricaturas. Ha sido impresa por , los Sres . Pellerin y C.ª, de Epinay
(Francia ). Estas hojas son un magnífico
medio de propaganda entre los niños.

Hispanujo.- Dum la lastaj monatoj
eniris en «Hispana Societo por propagando de Esperanto» la jenaj ad epto j:

España. - Durante los últimos meses
han ingresado en la «Sociedad Española
para la propagación del E speranto» los
siguientes adeptos:

212 . D. Humberto Faraldo Beltrán, condestable de la Armada; Santo Domi ngo,
8, Mondoñedo. - 213. D Juan Gras Otzet, industrial; Cardona. - 214. D. José Riera
Morera, industrial; Cardona. - 215. D. Rafael Reig Villaró, industrial; Cardona .216. D. Luis Calandre lbáñez, Puerta de Murcia, 40; Cartagena .- 217 . D. José
Gamón Requeni, fotograbador; Horno del Hospital, 13, Valencia.-218.
D. José
Bravo l\Iillán, condestable; Santísima Trinidad, 6, San Fernando (Cádiz).-219.
D. Castor López de Heredia, sargento de Sanidad Militar; Hospitar militar, Barcc lona.- 220. D. Santia go García Oltra, notario eclesiástico; plaza San Bart olomé, 5,
Valencia. -221. D. Manuel Esteban Saenz, San Juan , 48 y 5, Burgos. - 222. D. José
García Zaonero, farmacéutico; San Vicente, 121, Valencia. - 223 . D. Jos é i\I.ª de
Ubago, Villalar, 3, duplicado, Madrid. - 224. D. Francisco Serrallonga, Carretera
Real, 135, Saos (Barcelona ).-225 . D. Eduardo Cano, San Roque, 24, Sigüenza
(Guadalajara ) -- 226. D. José A. Torá, villa Antonia , Zarauz (Guipúzc oa 1.-227 .
Srta . D.ª Emi lia Cano, San Roque, 24, Sigüenza (Guadala jara ).-228 . Srta . Eulalia
Rivero, Mesón de Paredes, 13, Madrid .-- 229. D. Juan Arjona Lechuga, com andante
infant ería; Pasaje de Larios, 2, Málaga .- 230. D. Francisco Codina Camp s, presbítero;
Cardona .- 23 I. D. José Viader Soler, mecánico; colonia Sedó , Esparra guera (Barcelona ).-232. D. Francisco Loma Martín, La gunillas, 39, J\llálaga.- 233. D. Gregorio
Miguel Medrano, ingeniero; Nosquera, 7, i\Iálaga.- 234. D. l\ligue l Expe ctante, profesor; Manresa (Barcelona ).-235. D. José l\1artínez Vallespí, teni ente del batallón
cazad ore¡; de i\Iérida; Manr esa.- 236. D. Rogelio Pérez, médico; Huerm anes, Bur gos.
- 237. Rdo. P. i\Iariano Plana, Escuelas Pías de Tolosa (Guipúzcoa).- 238. D. Isaac
López Mendizábal, abogado; Tolosa (Guipúzcoa ).- 239 . D. Juan J. Dur:in Loriga ,
comandante de artillería, Coruña.
La k lera kaj entuziasma esperantisto
pas tro S-ro Ramono Guvernet fondi s sukcesege Gru pon en S olsonct-o. Estis noma taj giaj dir ektant oj la je~1aj sinj oroj:
Prezidanto: Antono Majo, kuracist o.Vicprezidanto: Angelo Giribet, doktoro
kaj aktisto.-Kasisto:
Josepho Peig, pa stro. - Bibliotekisto: Petro Colell. - Voedonantoj: Eduardo Sangrá, pastro; Rarnono Viladrich.-Sekretario:
Ramono
Guvernet, pastro .
S-ro Pujolá rnalfermis esperantan
kur son en Pal ctmós.
En San Feliit de Gzúxols, S-roj Saba -

El inst ruíd o y entusiasta esper antista
D. Ramón Guvernet, sacerdot e, ha fundado con éxito un grupo en Solsona .
Han sido nombrad os su s dir ectores los
siguientes seño re s: Pres[dcnte: D. Anto nio l\Iajo, médico .- Vicepr eside nte, don
Angel Giribet, doctor y actuari o.- Cajero: D. Jo sé Peig, sacerdote .- Bibliotecario: D. Pedro Colell. - Vocal es: don
Ed uardo Sangrá, sacerdote , y D. Ramó n
Viladrich. - Secretario : D. Ramón Guver net, sacerdote .
El Sr. Puj olá ha inaugurad o un curso
de E speranto en Palanzós.
En San Feliit de Gzúxols, los Sres . Sa-
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del! kaj Puj olá faris paroladojn ee la
«Instru a Centro ». Tie kaj en Palaf rztgell- o oni intencas frue malfermi kursojn.
En Sa badell -o klopodas por la propagan d de nia aforo la junaj kaj senlacigaj ba talan toj S-roj Arturo Puj ol kaj
R afaelo Soler. N i gratulas ilin kaj deziras
k e la fond o de multenombra grupo estu
la premio de iliaj penoj.
En la «Prak tika Lernejo de Lingvoj
Vivaj> kaj en la «Praktika Komerca
Kont oro », ·Ramb la de los Estudi os, 14, y
Canud a, 2 , Barcelona-o, oni instruas Esperan ton .
La jurn alo «La Vanguardia », el Bareclona -o kro m la amikaj esperantaj artikol oj d e S-ro Braman, pri kiuj ni parolis
en nia lasta numero, enpresis sub la titolo
«L' art a lingvo » rimarkindan verkon plenan je scienco kaj sageco, de S-ro Federico Climent Fe rrer kiu finigas gin dirante, k e nia lingvo estas hodiau espero kaj
morgau bone povus esti realeco.
Ni ne konas S-ron Climent kiel esperantiston, sed pro tio ke li seri oze kaj
sen pasie sin okupas pri l' afero, ni sendas
al tiu sinj oro la esprimon de niaj grandaj
simpatioj kaj dankoj.
Numero 1 28 de «Museo Exposición»
el A likant e-o publikigas bonan artik olon
pri Boul og ne-a Kcngres o, fino de «Nefor geseb la nokto:o, de S-ro Duy os, espe rante kaj hispane, kaj en num ero 129,
ankau duli ng va, du poeziojn de la sen morta hispana poeto Campoamor esperanti git ajn de S-ro Inglada.
Ankau la eiutagaj jurnaloj valenciaj
prip arolis nian aferon. Lert ega samidean o kiu ka sas sian nomon sub la ps eudonim o «la espe rantista » publikigis en «La s
Provi nc ias» se rian da propagandaj k aj
gramatik aj art ikoloj tr e bele verkitaj,
kiuj certe disv astig os nian lingvon ee la
val encianoj.
«El Corr eo > enpresis artikoleton de
S-ro Duyos pr i la sukcesa prezentado de
nia lingvo ee la kongresoj de surdmutuloj, de Unu agr ada instruado kaj de Fizioterapio okazintaj en Liego kaj de Tutmond a ekonomia plivastigo en :Mons.

badell y Pujolá han dado conferencias en
el «Centro de Instrucci ón». Allí y en Palajrztgell se intenta abrir pronto curs os.
En Sabadell trabajan por la propaganda de nuestro asunto los j óvenes é
incansables luchadores Sres. Arturo Puj o
y Rafael Soler. Les felicitamos y deseamos que la fundación de un grupo numeroso sea el premio de sus esfuerzos.
En la «Escuela Práctica de Lenguas
Vivas » y en el «Escritorio Práctico Comercial », Rambla de los E studio s, 14, y
Canuda, 2, Barc elo na, se enseña Esperanto.
El diario «La Vanguardia », de Barcel ona, además de los artículos esperantistas amistos os del Sr . Bram ón, r espect o
á los cua les hemos ha b lado en nuest ro
último núm ero, insertó bajo el título «La
lengua artificial> un notable trab ajo, lleno
de ciencia y sabiduría, del Sr. D. Federico Climent F errer, que lo concluye
diciendQ que nuestra len gua es hoy una
esperanza y mañana podría ser buenamente una realidad .
No conocemos al Sr. Climent, pero
porque con seriedad y sin pasión se ocupa
del asunto, enviamos á dicho señor la
expresión de nuestras grandes simpatías
y gracias.
El núm ero 128 de .:l\foseo Exposición», de Alicante, publica un buen artículo respecto al Congre so de Boulogne,
el fin de «Noche inolvidable », del señor
Duyos, en Esperant o y español; y en el
núm. 129, tambi én bilingü e, dos poesías
del inmortal poeta españ ol Campoamor,
traducidas al Esperanto por el Sr.Inglada.
Tambi én los diari os val encianos hablaron de nuestro asunto. U n ilu strad o
compañ ero que oculta su nombre bajo el
pseudónimo «Un espe rantista », publicó
en «Las Pr ovincias, una serie de artículos gramaticales y de propaganda mu y
bien escri to s, que ciertamente d ivulga rán
nuestr a len g ua e ntre lo s valencianos .
«E l Correo» ins ertó un artículo de l
Sr. Duyos sobre la triunfante presentación de nuestra len gua en los congresos
de sordomudos, de Instrucción primaria y
de Fisioterapia celebrados en Lieja, y de
Expansión económica mundial en Mons.

ESPERANTISTA

Sekvinda
ekzemplo
La plej fama, bela kaj vizitata promenejo en Murcio estas tie nomata «del
falecón >, apud la rivero Segura sur
laiílonga digo, konstruita por eviti ke la
superakvegoj eniru en la urbon . De gi
oni admiras multenombrajn kaj carmajn
gardenojn, orang-kaj Citronarbejojn, intermiksitajn kun majestaj, delikataj kaj
svingantaj palmoj kaj legomejojn ornamitajn de moru sujoj. Hodiaií en apuda
muro oni povas legi je grandaj literoj
verdepentritaj sub verda st~lo jenan hispanan frazon: «Lernu la internacian helpantan lingv on ESPERANTO>. Tiamaniere, multaj el la tieaj logantoj unu fojon
ciusemajne rememoros la nomon de nia
kara lingvo , kaj ankaü ciuj, kiuj vizitas
la urb on nomatan «Perlo de Segura »
almenaü scios, ke ekzistas helpanta internacia lingvo, tie l nomata.

SONETO
DTFINANTA

LA AMON

Gi estas varmega glaci',
Dolora: vund', kiu sen tata
Ravanta felic' kaj estanta
Mallonga ripozo tre multe

fajr' senb ru la•
ne estas,
malbono,
laciga .
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Ejemplo
digno
deserimitado
El paseo más famoso, bello y renom brado de Murcia es el llamado «del Malecón >, junto al río Segura, sobre un
dique lon gitudinal, que fué construido
para impedir que el agua de las inundaciones entrase en la ciudad. Desde allí se
admiran numerosos y encantadores jardines, huertos de naranjos y limoneros,
entre los que se alzan majestuosas, esbeltas y oscilantes palm eras y bancales
de la huerta adornados por moreras.
Hoy en un muro innediato se puede
leer bajo una estrella verde, en gran des
letras también verdes, la siguiente frase
en castellano: «Aprended el idioma auxiliar internacional ESPERANTO ». De
este modo muchos de aqu ellos habitantes
recordarán una vez por semana el nombre de nuestra lengua querida, y también
todos los que visiten la ciudad llamada
«la perla de l Segura » sabrán, al menos,
que existe un idioma auxiliar internacional así llamado .

SONETO
DEFINIENDO

EL AMOR

Es hielo abrasador, es fuego helado,
Es herida que duele y no se sient e,
Es un soñado bien, un mal presente,
Es un breve descanso muy cansado.

Gi estas malzorgo nin tre zorgiganta,
Timulo de ciuj bravulo nomaba,
Izola promeno ce popolamaso,
Amcelo nur esti responde amata .

Es un descuido que nos da cuid ado,
Un cobarde con nombre de valiente,
Un andar solitario entre la gente,
Un amar solamente ser amado.

Gi estas

libero malliberigita
Daüranta gis lasta ameg'-paroksismo,
~falsan' ki u kreskas, se oni gin zorgas.

Es una libertad encarcelada
Que dura hasta el postrero paroxismo,
Enfermedad que crece si es curada .

O tio

Este es el niño Amor , este es su abismo;
Mirad cuál amistad tendrá con nada,
El que en todo es contrario de sí mismo .

am' estas; mistero jen gia.
. tentu: neniu kun gi amikigas,
i estas kontraüa j e si mem en cio.
Traditkis: V. I.

FRANCISCO DE QUEVEDO
( x58o-x645)
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DE GIL BLAS, DE LE SAGE.
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LA.

LEG-ONTO

Rz."111er!.:indaalegorio

Antaií ol aüdi pri la historio de mia vivo, aüskultu, amiko leganto, rakonton ki
mi tuj faros al vi.
Du lernantoj knniradis de Peñafiel al Salamanko. Sin sentante lacaj kaj soifanta ;
ili haltis ce la bordo de fonto, kiun ili renkontis sur la vojo. Tie senso ifiginte, d=
ili ripozis, ili okaze ekvidis sur stono apenaü elstaranta el la tero kelkajn vortojn j
iom d efrotita jn de la tempo kaj de la piedoj de 1' brutt>j alkondukataj por tr inka
al tiu ei fonto. Ili versis akvon sur la sto non por lavi gin kaj legis la j enajn kastilj aJ
vortojn .
Aquí está encerrada el alma del licenciado Pedro Gai·cías.
TIE

CI ESTAS

ENFERMITA LA ANI;-.-IODE LA LI CENCIATO PE TRO GARCIA'S

La pli juna el la lerna nt oj, vigla kaj senpripensa, apenaü ellegis la surskrib o
kiam li diris ridegante: «Ne nio pli serca! Tie ci estas enfermita la animo ... Ani m
enfermita!. .. Mi ja dezirus scii, kiu strangemulo verkis tiel rid indan epitafon:» T iaJ
vorto jn elparo linte, Ji levigis por iri plu. Lia kunulo pli prudenta diris al si: « mistero subkusas tie ei; mi volas restadi por klarigi gin.~ Li do lasis la alían for i.r
kaj sen prokrasto li ekfosis eirkaií. la stono per sia traneilo. Li tiel sukcesi s forle
gin kaj tro vis sube Jedan monujon. Li gin malfermis, gi enha vis cent dukat ojn, ki:;_
karto sur kiu estis skrib itaj lat ine la sekvantaj vortoj: <Estu mia heredanto, vi, k;_
havis sufiee da sprito por malkovri la sencon d e la surskribo kaj uzadu mían mon
pli bone ol mi mem. )> La lernanto ravita pro tia eltrovo tiel remetis la §ton o
kie l gi estis antaü e kaj daurigis la vojirad on al Salamanko kune kun la animo
l' licenciato.
Kiu ajn vi estas , amiko legant o, vi baldaü similos unu aü alian el tiuj amba~
lernantoj . Vi legos miaja aventurojn ne atenta nte pri la moralaj instruoj tie enha ,~taj; vi elportos nenian frukton el tiu ei verko; sed se vi gin atente legos, vi tie trov
laií ia Horacia kons ilo la utilon kunmiksitan kun la agrablo.

Esperantigis

D-Ro

PHILIPPET.

Lojko

Lojko

S-ro I. M. Lojko, pri kies morto ni
paro lis en Septembra numero, mortis
antaií kvar monatoj, en lo momento, kiam
li sin pretigis vojagi Bou logne' on por
alesti al la unu a esperant ista kongreso.
Vere estas tre bedaürinda por nia afero
la forperdo de S-ro Lojko. Li sin montris de la unuaj ja roj de Esperanto kiel
plej fervora esperantista kaj li plej entuziasme disvastigis nian lingvon per arti-

El Sr. I. 1. Lojko, de cuya muerte
blamos en el núm ero de Septiembre, me~
rió hace cuatro meses, en el moment o
que se disponía á ir á Boulogne para
tir al primer congreso esperanti sta. Verdaderamente es muy sensible para nuestro asunto la pérdida del Sr. Lojko.
mo stró desde los primeros años del
per anto com o el más ferviente esp er.:-tist a y el que con mayor entus ias:::._

ESPERANTISTA,

oloj en jurnaloj. L i ankaú publikigis
tra dukojn esperantaj de belaj verkoj
ite raturaj. Kiel rememorajo al la kara
samideano, ni jene represas kvin fablojn
el lía tradukverko titolita : 50 elektitaj

jab loj de Ezopo.
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difundió nuestra lengua por artículos en
periódicos . También publicó traducci nes esperantistas de buenas obras litera rias. Como recuerdo al querido compañero de idea reimprimimos cinco fábulas
de su traducción titulada : 50 fábztlas

elegidas de Esopo.

1.-Pul o.

1.-Una pulga.

Unu fojon pulo eksaltis sur piedon
de ia kuragulo kaj sidigis sur gi.
Li komencis voki Heraklon por help o.
Subite pulo eksaltis foren kaj malap er is.
«Oh, Heraklo - tiam diris plorante nia
heroo -se ci ne elpis al mi venki pulon,
cu ci defendus min en batalo kun pl ej fortaj kontraúuloj ?»
Petu helpon de supre ne en bagate loj, sed en gravaj aferoj.

Una vez una pulga saltó sobre el pie
de un valiente y se paró sobre él.
Aquél empezó á llam ar á Heraclo en
su ayuda. De pronto la pulga saltó fuera
y desapareció . «¡Oh, Heraclo! - dijo entonces llorando nu estro héroe - si tú no
me ayudas á vencer una pulga, ¿me de fend erías en una batalla con más fuertes
enemigos?»
Ped id ay uda d e arriba no en bagate las, sino en important es asuntos.

11.- Riculokaj Ledisto.

11.-EI rico y el curtidor.

Apud riculo logigis sin ledisto. Riculo ne povis flari molodoron de ledoj kaj
pe tadi s sían najbaron, ke Ii sa ngu logejon. -Atendu
ma11onge, baldaú mi min
elpor tos, - eldiradis sin ledisto, prokrastante sían transportigon. Ca r ri cu lo devis
ciuta ge enspiri malagr ablan odoron, li
-ut imigis je gi kaj cec is tedi sían naj baro n.
Kutimo faras maloportunojn elporte blaj al ni.

Junt o á un rico se estableció un curtidor. El rico no podía resistir el olor de
los cueros, y pidi ó á su vecino que cambiara de habitación .-Esperad
un poco,
pronto me marcharé - decía el curtidor
re trasando su tras lad o. Puesto que el rico
tu vo que respirar diariamente el desagradable olor, se acostumbró á él y dejó de
molesta r á su vecino.
La cost um bre hace soportables para
no sotros las incomodidades.

111
.-Edzigo de dioj.

111
.- EI casamientode los dioses.

Ciuj dioj edzigis je tiuj edzinoj , kiujn
dio de milito . El fiancinoj resti s nur unu
diino de liboco . Li prenis sin\ edzigis je
si kaj varmege sin elrnmis . De tiam si
sek vas cie sían edzon .

Todos los dioses se casaron con las
esposas que recibieron en suerte . El último que tuvo que sacar suerte fué el dios
de la Guerra . De las novias quedaba solamente una, la diosa de la Lic encia. Él la
tomó, se casó con ella y ardientemente
la empezó á amar. Desde entonces ella
sigue en todas partes á su esposo .

IV.-Bobo kaj kapro.

IV.-EI bueyy la cabra.

Savant e sin de Icono, bovo ka sis sin
en kaverno kaj renkontis tie kapron, kiu
komencis lin piki per kornoj. «Mi timas
ne cin-d irasforkurinto - sed leonon . Fo-

Salvándose de un león, un buey se
ocultó en una caverna y a11í enco ntr ó
una cabra que empezó á pincharle con
los cuern os . «No temo á ti- dijo el que

ili ricevis per loto . Lasta devis preni loton
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riru nur tiu ei timigilo, tiam mi montros
al ci kiela estas forto de bovo kaj kiela
de kapro. ,,

HlSPANA

Ee fort aj homoj estas ne malofte alprema taj pe r mizeroj, kiuj falas sur ilin,
kaj tia! suferas ofendojn de personoj
mal for taj kaj malgrandega j.

huía-sino al león. Desaparezca la causa
de mi miedo y entonces te demostrar é
cuánta es la fuerza de un buey y cuán ta
la de una cabra.:.
Hasta los hombres fuertes son frecuentemente castigados por las miseri as
que caen sobre ellos, y por eso sufren las
ofensas de personas débiles y pequeñ as.

V.-Lupo kaj gruo.

V.-EI lobo y la grulla.

Lupo havis oston ekhaltintan en gor go kaj ekpetis gruon: «Mi recompencos
cin, nur ensovu cian kapon en mian gorgo n kaj eltiru osto n». Gruo eltiris gin kaj
ekpostulis recompencon. Lupo ekridis
kaj, montrante dentojn, diras: «Anstataü
recomp enco, estu kontenta, ke ci elprenis
feliee cian kapon el denta busego de
lupo. »
Ruza horno per sola nur povas pagi
al sia b onfara nto, savinta !in de dan ge ro
per lasi !in en paco.

Un lobo tenía un hueso atravesado en
la garganta,y suplicó á una gru lla: « Yo te
recompensaré, introduce solamente tu cabeza en mi garganta y extrae un hues o>.
La grulla lo sacó y pidió la recompen sa.
El lobo se echó á reir, y enseñando los
dientes dijo: «En vez de recompen sa.
conténtate con haber sacado felizmen te
tu cabeza de la dentada boca de un lobo. >
El hombre astuto solamente recompensa al bienhechor que le salvó de ne
peligro con dejarlo en paz.

(El la bro suro: «50 elektitaj fabloj de
Ezopo» de I. Lojko ).

(De el libro: «50 fábulas elegidas de
Esopo » de I. Lojko. )
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La arbarego, kiun vidata de la montdeklivo, antaü malmultaj tagoj sajnis ocea n
de verdajo, similigis al ora maro. La tremolaj branearoj vestigis per pala flavkolor
la akacioj, per nuanco pri brila kaj metala; la platanoj estis rugaj; nur la cipresoj ka:
la pinoj konservadis sian verdajon dubenigran kaj malgajan . La tersupra jo , malmoligita de la unuaj malvarmoj, estis fendiginta, kaj sur la riveretaj margenoj ekdes egnigis festonoj glaciaj, sajnigantaj kristalajn desegno j n.
Sur la stonegoj revivis la musko, formanta lacertkolorajn makulojn; sur la tr koj brilis kvazaü prujno, la sek a heliklikvoro, kaj malproksime, supreniris per ma.kvietaj spira loj la fumo dubeblua de flambrulajoj, kie bruligis la falinta foliaro.
La lagoj kaj la mareetoj resendis spegulmaniere la malrektajojn, kiujo la pejz ag
formis sur g iaj bordoj, kaj la densa nebulo griza, ununuanca, akvohava, eion env ·vis en atmosfero melankolia, konfuza kaj neklarigebla .
Nek la kanto de I' lignoh akisto, kiun oni aüdis proksime, nek la fajfado •
I' lokom otivo pasinta malproksime, sufieis prunti vo eon al la kamparo.
Naturo sajnis superregat a de malfortikeco antaüavertanta la morto n. La te::
mal se ka kaj mola senbruigis la pasojn de l' horno kaj la piedbruojn de la bestoj . T :la senfoliaj spacoj de la arbaro, oni vidadis la vojojn sulkigitajn de la earaj ra •
kiu lasis sur la malmolan koton, siajn paralelajn postsignojn; kaj suno dubebla '-apenaü dubeflava, eljetis preskaü horizontale siajn radiojn sur la kamparon, dum ~
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la malproksima linio de l' horizonto, la flava tegmento de ia kabano, elpelis fuman
koloneton, kiu miksigis kun la nuboj cindrokoloraj kaj malsupr aj.
La silento, la soleco, la agonio de la vegetajaro, cio plenigís je malgaJo la animon .

. .

. .
..
.
Sed la herbo rekre skos, la arboj burgonos, la akvo fluos liberiginta j e sia glacia
malliberejo; la suno brilos forte, kaj donis novan vivon al la germ oj dormantaj sur
la tero.
En la senfina rond irado de la tempo, ciu jaro havas sian printempon; sed por la
homanimo nur estas unu: la juneco, kaj tiu ... ne revenas .
T rad nko de

Anekdoto
Diogeno trairis la urbon Ateno'n en
plena ta gmezo kun lanterno en sia mano
per eltrovi viren; trairante antaü la pregej o de La Bonfarado Ii vidis ce la pordo
pontifikon kaj ekkrii s al li:- «Sinjoro, pro
komp ato donu al mi almozon por konsoli mian malfortan maljunec on. »-« Ke
mia beno suficu al vi, ho mia filo!»- diris
la pontifiko kaj eniris la pregejon . La
filozofo alvenis po ste antaü butikon ornamitan de girlandoj, ventumilo j Kaj pomadpotoj. Bela junulino acetis tie ».«Vi elspezas por viaj plezuroj, sinjorino.
tu vi ne kompatos mizerulon turmentitan de malsato? »-«Vere, -diris nia elegantulino - la mizero kortu sas min, mia
amiko, acetu hordean panon », kaj jetis
al li denaron; poste si gaje donis al la
butikisto dekdu argentajn monerojn, prezo de koliaro por sia hundo . La Cinikulo
foriris gratante al si orelon. La princo de
Salamino promenis en Iuksa veturilo, Diogeno alkuras kaj alproksimigas al l' orpordeto: «Haltu, filo de la di,oj, aüskultu
min!» -«Foriru de tie-ci,maldelikatuloekkriis la princo-aü mi faros, ke oni vin
bastonbatu.> Sklavo lin vidante, forpusas
la maljunulon de la pordeto kaj samtempe enjetas du denarojn en lian capelon.cHo dioj,-ekkriis
la sagulo-fine
mi
t rovis viron, sed jen li estas sklavo.> Li diris kaj estingis sian lanternon.
Traduk z"s: R. AYzA (hispanlando)
Stab cstro de la 6, • divizio 1

ANTONO

L.

V1LLANUEVA.

Anécdota
Diógenes recorría la ciudad de Atenas
en pleno medi odía con una linte rn a en la
mano para descubrir á un hombre. Pa sando un día delante del templ o de la
Caridad vió á las pu ert as un pontífice, y
le grit ó: «¡Señor, por piedad dadm e una
limosna para consolar mi vejez desfallecida!»-« ¡Que mi bendición te bast e, oh
hijo mío!»- dijo el pontífi ce, y entró en
el templo de la Caridad. El filóso fo llegó
después delante de una tienda adornada
de guirnaldas, de abanicos y de tarros
de pomada. Una linda joven hacía allí
compras. -« Gastái s para vuestros placer es, señora; ¿no tendréis comp asión de
un miserable atormentado por el hambre?»-« En verdad - dijo nuestra elegan te - la miseria me conmueve; tened, amigo mío, comprad un pan de cebada.» y le arrojó un dinero; despu és ella dió
alegremente al tendero doce piezas de
plata, precio de un collar para su perro.
El Cínico se alejó, rascándos e una oreja.
El príncipe de Salamina paseaba en un
carruaje magnífico. Diógenes corre y se
acerca á la dorada portezuela .-« ¡Detente, hijo de los dioses, escúchame! »«¡Vete de aquí, palurdo - exclamó el
príncipe,-ó te hago aporrear. » Un esclavo que le ve, arranca al viejo de la
portezuela y al mismo tiempo arroja dos
dineros en su sombrero.- «iÜh diosesexclamó el sabio,-a l fin encontré un
hombre, pero este es esclavo!», dijo, y
apagó su linterna.
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Popolajproverboj
Augusta monato, malvarme sur v1zago .
Se vi vin dedi cos al aliajo, por la
diabl o estos via pro prajo.
·
El alia apartenajo, nur kion volas la
po sedanto.
Post agema akiranto, diligenta disdon anto.
En la placo, lab oranto trovas multajn
instruant ojn.
Sian celon atingos, kiu ne lacigos.
Nek senkulpa forestanto, nek kulpiginta ceesta nto.
Edukado de avo, malbona edukado.
Muelas kiu en muelejo estas, ne kiu
iras kaj r eve nas.
Por fores tantoj kaj mortint oj, ne estas
amikoj.
Kiu malamik e par olas en la placo,
aüdos rnalamikaj ojn.
Pri olivoj; unu, oro; du, argento; tri,
la mort o.
Post jarcento, rego farigos plebejo,
post jarcento kaj dek, plebejo farigos
reg'.
Zorgu vian drapon, kaj gi <lauros
plenjaro .
Pafarko ciam Strecita, aü malforta aií
rompita.
Azena amo, mordo kaj huffrapo.
Se vi post dubo dormu s, solvon vi
trovus.

R.

Refranespopulares
Agosto, frío en rostro.
Vos por lo ageno y el diab lo por
vuestro.
De lo ageno, lo que quiera su du eA buen administrador, buen exp endedor.
Quien f il la plaza á labrar se me~
muchos adi estradores tiene.
Alcanza quien no se cansa .
Ni aus ente sin culpa, ni pr esent e
disculpa.
Criado de abuelo , nunca bueno.
El que está en la aceña muele, qr.
no el que va y viene.
A muertos y á idos no hay
amigos.
En el azog ue, quien mal dice mal oye
Aceituna, una es oro; dos, plata; y·
tercera, mata.
Al cabo de cien años, el rey es vi no; y después de ciento diez, el villan
es re y.
Adoba tu paño y pasarás tu año.
Arco siempre armado, ó flojo ó q e-brado.
Amor de asno, coz y bocado.
Durmi éreis sobre ello, y formár ·
acuerdo.

CODORNÍU.

Pensoj

Pensamientos

La tiranuloj timas siajn vasalojn; la
bon .aj regoj timas pri siaj vasaloj.

Los tiranos temen á sus vasallos;
buenos reyes temen por sus vasallos.

Generale oni povas jugi hornon unuavide pri la gra veco , kiun al si 1i donas.

Generalmente se p'-.lede juz gar
hombre á primera vista por la impo rta::cia que se da .

Pli la horno eraras jugante rnalbone
siajn similulojn ol ilin ju ga nte bone.

Más se equivoca el hombre juzga
mal á sus semejantes, que jazgán d .
bien.

(TO MAS~EO.)

Ekzistas du patrujoj: la familio kaj la
homaro.
(LASARTE .)

Dos patrias existen: la familia y _:_
humaniclad.
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Generale la publiko pli preferas la
kome dion ol la dr amo ear tiu e¡ jam gin
ofte havas hejme .

Generalmente el pú blico prefi ere la
comedia al drama, porque éste ya suele
tenerlo en casa.

La sentamo estas krima ideo, kiu
morti gas l' amon.

El sensualismo es una idea criminal
que produce el asesinato del amor.

Pli bone estas pensi diroton o! diriton.

Más vale pensar lo que se ha de decir, que lo que se ha dicho.

ee

Ofte okazas ke
la virino la virto
estas en malrekta rilato al sia beleco.

A menudo sucede que en la mujer,
la virtud está en razón inversa de su
belleza.

Oni bezonas tri objektojn por gajni
militadon: monon, monon kaj monon.

Tres cosas se nec esitan para ganar
una guerra: dinero, dinero y dinero .

(NAPOLEO NO.)

I lin kolekti s kaj esperantigi s,

JACINTO

BRA MÓN .

Korespondada
fakode"LaSuno
Hispana,,
SIN.JORO.Y:

P. F ., Barcelono.-B. 1\1.M., Madrid. - ). M. de U., Vitoria .-1'1. E., Manresa.A. P., Sabadell.-I. Hnos., Gracia.- ). B., Moncada. - M. G., Zaragoza. - A. A., Zaragoza.- G. P . U., Bilbao.- A. S., Barcelona. - A. F., Paris. - E. W. E., London.B. E. S., Lond on.- E . C., London. - J. M. V., Manresa.-M. J. T., Manresa.
Mi ricevis viajn abonpagojn. Dankon.
Kore salutas Vin,
A. :J. L.
@l!ml~~~~~~~!?l~~~~~mEmm~~~~~!!.:~~E~®~~
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VIZITANTOJ
N. 12, 1904, kaj 13, 1905.- lnternacia Scienca Revuo. 27, boulevard Arago
0

Par izo, (Fr ancujoj. Jarabono; 7 fr.
N.º 20, 1905.- Espero Katolika.A Sainte Radegonde prés Tours (lndre et-Loire,
Fra nrn_jo). Jarabono, 2,50 fr.
N.0 24, 1905.- The Esp\lrantist.67, Kenington Gardens Square, W., L ondon.
Jarabono, 4 fr.
N. 0 9 kaj ro, 1905.- The BritishEsperantist. 13, Arundel street, Strand, W. Q.
London o. Jarabono, 2 frankoj.
N.º 26.- AntauenEsperantistoj!!Lartiga, 106, L ima (Perieo). Jarabono,3 frankoj.
N.º 2 kaj 3, III jaro, 1905.- Juna Esperantisto. 9, avenue des Vollandes, Genevo
(Sviszijo). Jarabono, 2 fr.
N.º 128 kaj 129, 1905. -Museo Exposición. Medina, 37, Ali cante. Jarabono,
5 pesetoj.
Jul.-Aug. 1905.- La MeksikaLumturo.Sta. Rosa, N ecoxtla, Veracruz (ll1eksik1ejo). Jarabono, 3 fr.
N. 0 6, 7, 8 kaj 9, 1905.-Svisa Espero. 6, vieux College, Genéve (S viszefo). Jarabono, 2,50 frankoj,

N. 0 8-9, 2.ª jaro, 1905.- Germana Esperantisto. Prinzentrasse, 95, B erlin S. G_ nianujo). Jarab ono 3 markoj.
N. º 13.- La Algera Stelo. 57, rue d'Isly, Alg er (Algern jo). Jarabono, 3 fr.
N .0 i rn3 .- Revista del Ateneo Obrero Manresano. Borne, 13, Manresa. Sen
al la protektant oj . Unu numero, 0,10 pesetoj.
N. 0 i 79, 82 kaj 84.- La Revue de !'Esperanto en Le Cicerone . rn2, ru e de
Paix, B oul ogne sitr- mer (Franeztj o). Jarabono, IO fr.
N.º I0. 954.- La Franca du Nord. 37, rue Thiers, B ozelogne-s-m (Pranc Jarabono , 28 fr.
N.º 3.- Esperode Katalunjo.Pres ejo Lamiot, Ceret (E-r ancuj o). 0,05 numero.
N. 126, 127 kaj 128.- Lingvo lnternacia. 33, rue Lacep éde . Par ís. Jarab ono,:
frankoj. Kun literatura aldono 7 fr. 50.
,
N.º 1 kaj 2.-- Ruslánda Esperantista. S. Petersburgo, Bols. Podja eeskaj a, _
R zesujo. unu num ero 30 kopekojn.
N.º 4.- Gefrataro Esperanta. Napolo, Largo Gesu e Mario, n. 0 4. lt alztjo. - rabono, 4 fr.
N.º 8, 9 k aj IO.- Esperanto. 71, Michelet, Le Havre, Franciejo. 24 numer;
sinsekvaj, 3 frankoj .
N. 0 37.-La Belga Sonorilo. S-ro J. Coox, Duffel, Be lgzejo. Jarabon o, 4 fr.
N. 0 2.- Espero Pacifista. 16, Avenue de la Grand-Arm ée, Paris, 17ª. }arab o_
4 frank oj.
N. 3, II jaro.- HolandaPioniro. Hil verszem, Holanda. Jarabono, 3 fr.
N.0 3.- Tra la Mondo.15, Boulevard des deux Gares, Jllfendon (S. et O.). E-r cujo Jarabono, 8 fr.
N. 0 i 1, 2, 3 kaj 4.- Esperanto.:falt a (R iesujo). Jarabono, 8 fr.
Tip ografía Mo derna , á car go d e Miguel Gim eno, Av ellanas , II - Valencia.

S-ro E. B. Pye-Smith, esperanti sta n. 0 12.3 33-\Villersley-Croydon-Ang
Deziras inter sangi uzitajn postmarkojn.
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HISPANA
JARLIBRO
ESPERANTISTA
enhavanta la regularon de Hi spar::z
Societo por propagando Esperanto, la protokolojn de la kunsidoj okazintaj du m jaro 1904, la nomaron de eiuj hispanaj esperantistoj kaj iliajn nunajn adresojn -0,-:
peset oj kun postkosto kaj 0,55 se oni dezirus gin ricevi pt-rekomenditan . Fa ru ·mendojn ce la Administrejo de LA SuNo HrsPANAaií. al S-ro Manuel Benave n·
Sociedad, 14, Murcia (Hispanujo ). La membroj de H . S. p. p. E. ricevos gin senp ag
kontrai.í. la seudo de ilia kotizajo por 1905.

L' Es,herantz'ste

oficiala revuo de~la_Societo franca por la propa gand o
.f
esperanto, 20 pagoJ (formato I 5 X 2?) da teksto frane2.esperanta kun ok pagoj de kovrilo, internada korespondado esperanta. senp ag
3 f r . 5 0 p or itnzt ja ro. 4 fr. kun enskribo en la societon . Turnu vin al Adm inistration de <L'Esperantist e», Lou vier s (Eztre) Franc e.

Ni translokis la Administraciond.e
nia gazeto kaj ni petas, oni adresu la korespondajojn, abonojnkaj ciujn aferojn,
al sinjoro Administranto de «La Suno
Hispana ~-Avellanas,
11, presejo- Valencia (España).

Hemos trasladado la Administrac i ·
de nuestro periódico y rogamos q •
se dirija la correspondencia, abonos _
todos los asuntos, al señor Administ ra dor de «La Suno Hispana »-Avellan
11,imprenta-Valencia
(España).
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ORGANIZA KOMITATO

CIRKULERODUA.
Organizajdezidojpri la funkciadode la provizorajKomitatoj.

Lai:í la deziro de dok toro ZAc\IENHOF,
ni konatigas al la Esperantistaro, la sekvantajn decidojn, akceptitajn konsente kun li, por faciligi kaj ordigi la preparadon de la
laboro j de arnbai:í provizoraj komitatoj, fonditaj de la Kongreso de Boulogne-szer M er, (Organiza Kornitato kaj Lin gv a Komitato ) kaj por rapidigi, tra la Esperantistaro, la sciigojn pri iliaj proponoj ai:í decidoj :
La laboro de ambai:í komitatoj estos, en ciu okazo, preparitaj per la zor goj de
malgranda nombro da komitatan oj, speciale montritaj de D-ro ZA!IIENHOF, kaj sub la
direkto de unu el ili, elektita kiel unua prezidanto ai:í ec kiel efektiva prezidanto
kaj kondukanto.
Koncerne la Lin gva n Komitaton, D-ro ZAMENHOFmem espiaros, konsente kun
Rektoro BoIRAC,la reg ulojn arangotajn por gia funkciado, kaj sciigos, kiel plej eble
frue, la alprenitan de ili solvon.
Koncerne la Provizoran 'Organizan Komitaton, D-ro ZAMENHOFdeziras, ke la
ordinaraj laboroj, rezervante la principajn kaj gravajn decidojn, estu preparitaj nur
per la oficiala prezidantaro elektita de la Kongreso de Boidogn e-sitr-Jifer por formi
la diritan komitaton, tiel estas: D-ro ZAMENHOF, prezidanto; S-oj BomAc, MrCHAux,
:.lYB
i , PoLLEN kaj SEBERT,vicprezidantoj; kaj provizore, perla iniciato de tiu lasta
vicprezidanto kiu akceptis kelkatempe tiun taskon .
Sekve, Rektoro BorRACkaj Generalo SEBERTpovas, lai:í bezone kaj ciu siaflanke
subskribi la cirkulerojn preparitajn je la nomo de la diritaj komitatoj.
Fine, ni sciigas ke, ankai:í kun la kons ento de O-ro ZA~IE
NH0F, S-ro Gabriel
( HAVET, eks-sekretario de la Esperantista Gru po Pariza, estas akceptita !del Sekrear io Agento, de la «Esperantista Centra Oficejo », sidanta en Parizo, kaj pavos, kun
·u titolo, subskribi la leterojn devenantajn de tiu Oficejo. - Je la Nomo de la Organiza Komitato, Sebert.
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CIRl<ULERO
TRIA.

Detaloj pri la organizo de la Esperantista Centra Qficejo,en Parizo.

1.- Nia unua cirkulero, de la 25-ª de Septemb re 1905, konatigis k e «Esperan tist::.
Centre Oficej o~ estas fondita en Pariz o, kaj uzota de ambau províz oraj komita to;
elektitaj de la Kongreso de Boulogne sur-llfer, por efektivigi la funkciadon de :Z.
sekr etariejoj de tiuj komitatoj.
•
3ajnas al ni utile ke ni donu hodiau, pri la vera signifo kaj la organizado de tL
Oficejo, kelkaj n detalojn kiuj povas esti interesaj por eiuj esperant istoj .
La «Espe rantista Centra Oficej o» estis fonda ta, kun la celo helpi la propagand o".
kaj disko nigon de Esperanto, starigante, por la esperantistoj de la tuta mon d
izolataj au grup igita j lau lokoj au specialaj okupoj, la centron de rilatoj kaj inform 1,_
kies utilecon montris la Kongreso de Bonlog11e-sztr-111er
.
Por trafi tiun celon, restante tute sendependa de eiu ajn grupo esperant ista, i:t
«Oficejo» projektas:
r. e JJoni sciigojn pri la demandoj kiuj rila tas la subtenad on kaj propagan don de
Esperanto , al societ cj, grupo j aü personoj kiuj sin interesas pri tio, kaj faciligi !J.
rila tojn inte r ili;
z.e Prepari la Sttedadon de la demandoj kiuj povus esti enmetataj en la pro gramon de la kon gresoj, konferencoj aü aliaj ku nven oj, kiuj dezirus uzi la servon de '•
«Oficejo» ; kaj helpi la komitatojn de tiuj kunvenoj, lwncerne la kunvokojn h,
komuniko jn;
3.e Helpi kaj partopreni, se tio konvenas, la efektivigon de la decido j de fr
kon gresoj, konferencoj aü kunvenoj;
4.• Klasi gi kaj konservi la arkivojn de tiuj kunvenoj, eiujn dokumentojn kin
povas est i alkonfidataj al la «Oficejo », kaj eion kio povas interesi la Esperantis ta&
Movadon :
5.c Organiz i Bibliotekon enhavantan eiujn verkojn en Esperanto kaj pri Es¡J4.rant o, kolektante ankai'.t, laü la eblo, la ar tikolo jn de gazetoj kaj revuoj, kaj \· erkojn rilatajn al dimandoj interesaj por Esperantismo;
6.e Aolekti tiu.jn sciigojn statistikajn kaj aliajn, kiuj koncernas la diskoni go.:
kaj la utili go n de Espe ran to .
7.e Starigi kaj plenigi citttage, bibli ograjion de la verkoj en- Esperanto kaj p:Esp eranto.
.
11.- Por realigi tiun programon, la «Centra Oficejo» jam kolektis, 51, rue de
Clich y, Par is, en sia legoeambro :
·
r. • Bibliot ,:kon enhavantan la éefajn esperantistajn verkojn elirintajn de la k.,_
meneo de nia afero, kaj tiujn kiuj koncernas la lingvon int ernacian;
z.e Rolekton _da revttoj kaj gazetoj esperantista} kiuj nun el iras, kaj de la_ee~
malnovaJ gazeto J;
3.e Bibliograjiajn katalogojn, pri la esperantistaj verkoj (bibliotekaj verk oj k:.
artiko loj de gazetoj kaj revuoj ) ordi gitajn Jau la r egulo j de la bibliografia deci ma
klasigo;
4.• Specialajn katalogojn, eiutage plenigatajn, pri la diversaj sciigoj inter esaj prla E &perantistoj:
Ad resaron de la Esperantistaj Societoj kaj Grupoj;
Adresaron de la Esperantistoj kiuj havas rilatojn kun la «Oficejo ~;
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Adresaron de la komercistoj kiuj vendas librojn au objektojn pri Esperanto;
Adresaron de la Esperantista gazetaro;
Adresaron de la eefaj esperantistaj kunvenoj, k. c.
111.
- La «Centra Oficejo » estas malfermata eiujn tagojn ( escepte dimaneojn kaj
festajn tagojn ) de la IO .ª horo gis la 12 .ª h. kaj de la 2.ª h. gis la 4.ª h., por eiuj
esperantistoj logantaj aü transirantaj Parizon, kaj ee por eiuj personoj kiuj deziras
informojn pri la lingvo internacia.
car gi deziras resti sendependa je eiu speciala g rupo aü fondaJo , kaj intencas,
sekve, havi nenian intereson pri ia ajn kom erca entrepreno, la «Centra Oficejo» ne
de vos esti uzata kiel pera rimedo, por aferoj kiuj povas okazi monajn riskojn aü
respondecojn . Sekve, g i akcept os, nur kiel servo de propa ga ndo senpa ga, la provizoran kon servon de libroj, prospektoj aií aliaj objektoj disdonotaj. Se g i ricevos
mend ojn, au mon ofero jn, por aeeti librojn, ab onojn, insignojn aií aliajn objektojn,
g i nur transsendos ilin al la vendantoj aü komercistoj kiuj estos montrataj al gi por
t10, aü, se ia m ontro ne estas farata, al la komisiistoj kaj peristoj kiuj §ajnos plej
ta úgaj en ciu okazo; kaj g i ilin rilatigos kun la klientoj.
IV.- La «Esperantista Centra Oficejo :. restis, g is nun, privata fondaJo, orgauizita
per la iniciato de kelkaj amikoj de Esperant o, kaj finance subten ata de ili; sed giaj
' ondint oj intencas, por certe daürigi g ian ekz istad on, fondi, se estas necese, specialan
ocieton de Amikoj aü Protektantoj de Esperanto, kiu sin okupus pri la direktado
d e tiu «Oficejo» .
Atenclante la momenton kiam ili povo s sendi alvokon, por tio, al c iuj esp erantisoj, la fondintoj de la «Oficejo~ tre eg e d ezirus koni, de nun, la nomojn de tiuj kiuj,
ap robantaj la programon supermontritan, volus h elpi tiun entrepr enon.
Ili kun granda dankemo, akceptus la aligojn sendatajn al ili, de eiuj personoj kiuj
ezirus partopreni al la fondo de la kreota societo. Tiuj aligoj povas esti, de nun,
sendataj al la Sekretario de la «Centra Oficejo ».

Novaesperantisto
La sekvanta okazi1µajo, kiu antaü
elong e havis lokon en Valencia, estas
·re kurioza kaj prnvas unu fojon pli la
·ster ordinaran facilecon de I¡:speranto.
ia amiko S-ro Vicente Inglada de·cis kaj donis la 2o an de Ü)<tobro ekzem:ero n el siaj verkoj «Lernolibro kaj
kzercoj de la lingvo internacia E speran- > kaj « Vortaro esperanta-hispana
kaj
pana-esperanta » al Stabestro Generalo
-- ro Ludoviko J\1oncada, en la deziro
nigi al Ií la mirindan kreajon de dokto Zamenhof; kiu jam estas scivolema
• ro po r multaj personoj, kaüze d e la
·umfo atingita dum la esperantista Kono de Boulogne-sur-Mer, okazinta en
Augusto .

Unnuevoesperantista
El siguiente caso, ocurrido reciente mente en Valencia, es rrluy curioso y
prueba un a vez más la extrao rdinaria
facilidad del Esperanto.
Nuestro amigo D. Vicen te Inglada
dedicó y entr egó el día 20 de Octubre un
ejemplar de sus obras <:Manual y ejercicios de la lengu a internaci onal Esperanto• y «Vocabulario Esperanto-Español y
Españ ol-Esperanto » al general Jefe de
Esta do Mayor D, Luis Moneada, con el
des eo de darle á conocer la creación
admirable del Dr. Zamenhof, objeto de
curiosidad ya de muchas per sonas por el
triunfo alcanzado en el Congre so esperantista de Boulogne-sur-Mer, cele brado
en Agosto último ..
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La sekvantan ta go n 21 an de Ük tobro,
nia amik o est is surprizita pro letero, kiun
servs oldato transdoni_s al Ji, redaktita jenmaniere:

HlSPANA

El siguiente día, 21 de Octubr e, n
tro ami go se viú sorpre ndido por
carta que le entregó un or de nan za y q·
estaba concebida en los siguient es • -minos :

«La 20ª de Oktobro de 1905.
Al la ilustrita ka pitano S-ro Vicente In glada.
Mía distingind a amik o: Mi dankas multe al vi la aldonitecajn frazojn , kiujn ho
vi al mi dedicas en la ekzemp lero el viaj verk oj, kies sola lega do kura g ig as p or
trep eni kun kred o la studo de Esperanto, ling vo, ki1,1.
fari gos tutm onda en mall o
tem po pro g ia facileco j e lern o.
1 iu ci letero estas mia unua leciono kaj al vi gin dedi ca s via ekzameno ta kaj
ald onita amiko,
LUIS 1\foNCADA .»

Sed tio ci ne estis cio. Malmultajn
tagojn poste S-ro Gen era lo Moneada
k orek te tradukis espe rante rakonton titolitan •La kvin cent ce valoj de la profet o», jus pu blikigitan de valencia jurnalo
kaj la 2an de Novembro , la nova eminen ta espe rantist o verkis rekte en Esperanto
la rak onto n nomitan «La plej malf elica
el ciuj», kiun ni havas hodiaü la plezuron
prez enti al niaj lega ntoj.
Malmulte ni <levas aldiri, por ke oni
korn pren u la grandan help on, kiun tiu
nova aligo liveras al nia afero kaj nur ni
perm esas al ni altir i la atenten de niaj
amikoj pri la nedubebla fakto , ke Esperant o povas esti lernata en malmultaj
tagoj, kaj tío ci estu dirat a sen ofendo al
kelkaj personoj, kiuj obstinas malfermi
la okulojn por ne vidi ev identajon k aj
neigi la fa.cilecon kaj nedi skut eblan prak tikec on de la lingvo internacia Esperanto.

ci

Bibliografio
Pr overbaro esperanta, aldono al la
verko
« F razeolo gio rusa-pola -francagermana:. d e S-ro L. Zarnenhof. Kaj ero r.
ce la autoro, 34, strato Nowolipk i, Varsovio . Prezo: I fr. 25; parto esperant a:
o fr. 50.
Kiel la aütoro mem <liras en: la antaüparol o, la prov erboj enhavas en form o
de mallongaj facile rememoreblaj frazoj

Pero no fué esto sólo. Poc os
despu és el general Sr. Moneada tra d
corre ctament e al Esperanto un u
titul ad o «Los quinient os caballos del :feta », que publi caba un diario val en ci y el día 2 de Noviembre, el nu evo
nent e esperantista escribía dir ecta m
en Esperanto el cuent o titulado «El
infortunado de todos », que hoy ten e
el gusto de presentar á nu estros lect o
Poco hemos de añadir para que
comprend a el gr an au x ilio que esta
va adhe sión proporciona á nu estra ca
y súlo nos permitimo s llamar la ate n
de nu estrns amigos sobre el h echo in
dable de que el Esp eranto pued e aprei::
ders e en poco s días, dicho sea con perd
de algunas personas que se obstin an
cerrar los ojos á la evidenci a y nega!"
facilidad y condici ones p rácticas indi
tibie s del idi om a internacional Es peran

Bibliografía
Colección esperanta de pro ver.
complement o de la obra «Fras eo _
ruso-polaco-franco-alemana », por F.
menh of. Cuad erno r. 0 En casa del au·
34, str. Nowolipki , Varsovia. Prec io:: _
francos; parte esperanta, 0'50 .
Como e l autor mismo indic a e:;
prólo go , los proverbios en forma de :__
ses corta s que se recuerdan fácil

ESPERANTISTA

g randa n tr ezoro n da popola sageco kaj
o fte montras plej bone ideojn, kies dis~
,o lvigo kaj plena klarigo postulus tre
.a stamplek ajn tekstojn . Tia! la konado
e proverboj estas necesega por la profunda ellerno de ia lingvo .
Sed la intereso multe plialtigas kiam
ekzamenon de la proverboj oni faras
en kelkaj lingvoj per la ko mpara sistemo.
J:iun ci objekton celas la publikigo de la
·;;varlinga «Frazeolo gio» de S-ro F . Zamenhof, kies du unuaj kajeroj esta s jarn
eldonitaj kaj al kiuj la aütoro kredis
~onvene aldoni en aparta bro suro la
es perantan tradukon de la proverboj,
kiuj en la «Frazeologio» aperas laü alfabeta ordo.
Malgraü la modesteco de la autora,
esperanta teksto de Ja verko estas
ümajstre farita kaj meritas pro sia gra·eco la helpon kaj bonakcepton de ciuj
esperantistoj, kiuj interesigas je la perekt a konado d e la lingvo internacia kaj
·al ni gojas gin rekomendante plej sate
al niaj legantoj.
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contienen gran tesoro de sabiduría popu lar y expresan frecuentemente, del mejor
modo, ideas cuyo desarrollo y explicación
completa exigirían textos de gran extensión . Por e~to el conocimi ento de los
proverbios es indispensable para el estu dio profundo de una lengua.
Pero el interés aumenta grandemente
cuando el examen de los proverbios se
hace en varios idiomas por el sistema
comparado. A este objeto tiende la publicaci ón de la «Fraseología :. en cuatro
lenguas del Sr. F. Zamenhof, cuyos dos
primeros cuadernos han sido ya editados,
y á los que el autor ha creído converíiente
añadir la traducción en Esperanto y en folleto aparte de los proverbios que en la
Fraseología figu ran por orden alfabético.
A pesar de la modestia del autor, el
texto esperanto de la obra está escrito
de mano maestra y merece por su importancia el auxilio y buena aceptación
de todos los esperantistas, á quienes interesa el perfecto conocimiento de la
lengua internacional, y por esto mismo nos
complacemos en recomendarlo con el ma yor encarecimiento á nuestros lectores .

iVotions elementaires d' Esperanto, de
Th . Cart. Du kajeroj: ciu 0'15 fr . Aceteblaj ce la Presa Esperantista Societo, 3 3.
rue L acépé de, París.
Tiu ci verketo estas elementa espera.uta knrso, kiel ankaü prepara lerno de
Esperanto en dek lecionoj el sama aütoro,
-;erkita por personoj ne multe instruitaj
ri gramatikaj demandoj kaj dezirantaj
i,ripraktikan kaj rapídan konadon de la
·· gvo internacia. La nova produktaJO de
ro Cart estas mirinde bone verkita kaj
publiko respondis tiel favore al la apero
e Notions elemm taires d' Esperanto, ke
· ·a unua eldon o, apenaü eldonita, estas
am proksima de tuta elvendigo .

Notions élémentaz·res d' Esp eranto, por
Th. Cart. Dos cuadernos á 0'15 francos
cada uno. De venta en la "Presa Esperantista Societo», 33, rue Lacépéde, París.
Esta obrita es un curso elemental de
Esperanto como introducción al estudio
del Esp eranto en diez lecciones del mismo
autor, escrito para las personas poco
vers :tdas en los estudios gramaticales y
que desean adquirir un conocimiento
práctico y rápido del idiom a internacional. La nueva producción del Sr. Cart
está tan admirablemente escrita y el público ha respondido tan favorablemente
á la aparición de las Notions élémentaires
d' Esp eranto que, apenas publicada la pri mera edición, está ya próxima á agotarse.

Esperantaj :Slosiloj, eldonitaj de sinro E. Cefee, 45, Christchurch Road
reatham Hill, Londono, S. W .
Per tiu ci tit olo S-ro E . C:efec, el
:...O
ndono, publikigas 28 pagajn brosure oj n, kiuj enhavas la plenan gramatikon

Claves de Esperanto, editadas por
E. Cefee, 45, Christchurch R oad , Streatham Hill, Londres. S. W.
Con este título publica el Sr. Cefee,
de Lóndres, unos folletos de 28 páginas
que contienen la gramática completa de

186

LA SUN0

de Esperanto kaj vortaron sufiee vastampleksan por traduki plej kutimaj tekstoj.
Krom tio en la Esperanta; Slosiloj enestas noticoj pri la nuna disvastigo de Esperanto, ve r koj, gazetoj kaj soci etoj esperanti staj kaj kelkaj ekzercoj en la lingvo
i11teroacia; entute, la Esperantaj Slosiloj
estas veraj propagandaj lerniloj, kiuj, pro
sia malmulta 5-gra ma pezo, ebligas sia11
kunsendo n en leteroj, sen pliigo de la
afranka ko sto, kaj taügas bonege por rapide konvinkigi multajn person ojn kaj
ilin altiri al nia afero.
Gis 111111,
la Esperantaj Slosil oj eslas
eldonit aj en angla, ge rmana, itala kaj
franca lingvoj, kaj oni nun preparas la eld onojn en sveda, hispana kaj rusa lingvo ,
kiuj tre baldaü aperos.
La prezo de eiu S'losilo estas 5 ce ntirnoj; IO ekzempleroj, 0'50 fr.; 50 ekz.,
2 fr. kaj roo, 3'50; kaj oni povas ilin
m endi rckte al la autoro , kiu por la pago
akceptas eiu landajn po §tkmarkojn laü
efektiva valoro.
Al eiuj niaj leg antoj ni rekom endas la
Esperant aju -:;"!osilojn,kiuj pro sia ma lgranda prezo estas per si mem bone ~aj
propagandiloj kaj plene informa s pri tio,
ldo estas Esperanto, enhavanta la necesajn eleme ntojn por la tuja tradu k d e·
la tekstoj, verkitaj en la lingvo internacia.

Flzwintaj R evoj por duono soprano
aü baríto no, poezio en Esperanto de
A. Grabowski, muziko de Paulo Wachs.
Prezo: 2 fr. Aeetebla ce la aütoro strato
Granda, 36, SaintMaudé (Seine ),Francujo.
S-ro Wacbs ha vis la ekslremon amindecon adresi al ni ekzem pleron de tiu ei
delikata valso, kiun ni rekom end as sincere pro beleco de la teksto kaj muziko,
kiu sendube plaeos al niaj lega nt oj. Car
gi estas esperanta kornpozicio, gi meritas
plej bonan akcepto n kaj ni ne dub ss ke
eiuj amantoj de muzik o rapid os aki ri
Flugint aj R ez•,,j, en la certeco, k e ili
pasigos tre agrablan tempo aüdante gian
ludon aü kanton.

HISPANA

Esperanto y un vocabulario bas - extenso para traducir los text os
usuales . Además de esto, en las Claves
Esperanto se incluyen noticias rela ti.
al desarrollo actual del Esperant o, ob
revistas ,y sociedades es perantista ;,;y al,,,
nos ejercicios en la len gua interna cio
en suma, las Claves Esperanto son \'
deros manua les de propaganda que
su poco peso, de 5 gramos, permit e
envío en cartas sin aumento del fran q
y se prestan admira ble mente para
vencer rápidamente á muchas pers on
atraerlas'á nuestra causa.
Hasta ahora, las Claves Esp era llt
han publicado en inglés, alem án, ita ·
y francés, y se están preparando las
ciones en sueco, español y ru so,
aparecerán muy en breve.
El import e .de cada clave es de 5
timo s; IO ejemplares, 0'50; 50 ejem
francos, y 100, 3 '50 fr.; y se pu
encargar direc tamente al autor, q ;
admite para el pago sellos de tod os ·
países por su valor efectivo.
Recome nd amos á todos nuestr os :
tores las Claves Esperanto que, por
poco· pr ecio, son un exce lente elem
de propaganda, y por sí mismas in.f
man de un modo completo lo que es
Esperanto y conti ene n los element os
ce sarios para la inmediata traduc ción
los textos escritos en el idioma int
naci ona l.

Flugintaj R ev1,j para mezzo sop
poesía en Esperanto de
Grabowski, música de Pablo Vvacbs.
cio: 2 fr. De venta en casa del autor, í,
ru e, 36, Saint-l\1andé ( cine ), Fran cia.
El Sr. Wachs ha tenido la ext re
amabilidad de remitirnos un eje mplaeste delicado vals que recomend a
sinceramente por la belleza del tex
de la música, que seguramente gu star
nuestros lectores. Por tratarse de
composición esperantista merece la m •
acogida, y no dudamos que todos
to s g ustan de la mú ica se apre sur a
adquirir Flugintaj R i:voj, en la seg ur!
de que pasarán un rato muy a,rra<h
oyéndole tocar ú cantar.
ó barítono,

ÉSPERANTISTA

Sciigoj
Pi
S-ro Paul Tenneson nun el la plej
malnov aj kaj fervoraj csperantistoj, mortis en Parizo.
Nian kondolencon al lia familio.
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Noticias
El Sr. Pablo Tennes on, uno de los
más antiguos y fervorosos esperantistas ,
muri ó en París.
Nu estro pésame á su familia.

AmerikajUnigitajStatoj. La gazetaro de ti u !ando sin okupas favore pri
la esp eran ta Boulogne-a Kongreso kaj
oni fondis grupo n en New -York.

Estados Unidos de América. - La
prensa de aq uel país se ocupa favorable ment e del Congreso esperantista de Boulogne y se ha fundado un grupo en
Nueva-Y orle

Anglujo.- Nia bonega franca kolego
«Esperanto» enpresas en sia rrª num ero
plenan raporton pri Esperanto en Anglujo, kiu montras grandan progreson
de nia kara lingvo en tiu granda nacio.

lnglaterra. - Nuestro magnífico cole ga francés «Esperanto» inserta en su
núm ero r r una completa refer enc ia del
Espe ranto en Inglaferra, que demu est ra
gran progreso de nue stro querido idioma
en aquella gran nación.
Se han fundad o grupos en T azenton
Bq,tlzgar y llerne-B ay .

Oni fondis grupojn en Ta1mton, Bathgar kaj Henze -Bay .

Belgujo.- La lasta num ero de nia
Bélgica.- El último número de nuesestimata kumbatalanto «La Belga Sono - tro estimado compañero de luch a, «La
ril o» priparolas la progreson de Espe - Belga Sonorilo» , se refiere al pro greso
ranto en gia ]ando . «Belga Ligo Espedel Espe ranto en su país. «Belga Ligo
ranti sta » estas bonega ilo por tiu movado . Esperantista» es magnífico instrumento
kaj tiel tion opinias nia se nm orta doktoro
para ese movimiento, y así lo estima nueskiam adresis let eron al tiu simpatía Ligo
tro inmortal doctor cuando dirige una
dirante al gia komitato: «l\li estas k on- carta á esa simpática Li ga· diciendo á su
vinkita, ke la fondo de la Ligo havos
comit é: «Estoy conv encido de ·que la fungravegan signifo n por la progresado de
daciún de la Liga tendrá importantí sima
nia afero en Belgujo ».
significaci ón para el progreso de nu es tro
asunto eu Bélgica .
Francujo .- Grupo esperantista fondigis en Orleans .
Nune oni faras en Parizb 46 kurs ojn
en ma lsamaj lokoj.
Ni ricevis la unuan numeron de la
tria jaro de «Espero Katolika ». Vivu
multe kaj bone, karega!
«Tra la Mondo ». La numero 4ª laste
rice vita (mona to Septembro ) estas tre
.inter esa k aj ni ne povas rifuzi al ni la
plezuron informi ion al niaj legantoj pri
tiel grava revuo, kiu de tago al tago
prezentigas en pli bonaj kondicoj por

Franci•.- Se ha fundado un g¡upo
esp e rantis ta en Orleans .
.
Act ualm ent e se dan en París 46 cursos de Esperanto en distintos locales.
Hemos recibido el prim er núm ero del
tercer año de «Espero Katolika». ¡Buena
y lar ga vida, est imadísim o.
«Tra la Mondo :.>
. El núm ero 4, últimamente recibido (mes de Sept iembre ),
es interesantísimo y no pod emos rehusar
el placer de informar algo á nuestros
lectores sobre tan importante revista,
que de día en día se presefita en mejores
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condiciones para conquistar el favor
público y competir ventajosamente
las revistas ilustradas no esperantis
que en todo el mundo se publican .
El núm . 4 de «Tra la Mondo » con ·eLa n. 0 4ª de «Tra la Mondo » enh:ivas
bonegan artikolon pri la rus-japana mili- ne un excelente artículo relativo á '
tado ver k itan de S-ro Montroisier, kaj
guerra ruso -japonesa, escrito por el señ
Montrosier, y en que aparecen mult itu
kie aperas multe de prijugoj kaj dokude juicios y documentos de la guerra de.
mentoj pri la Ekstremorienta
malpaco,
Extremo Oriente facilitados por milit ares
liveritaj de tie partoprenanta j militistaj
esperantistoj rlisaj kaj kelkaj engravura - rusos esperantistas que en ella toma ro_
JOj aludantaj kuriozajn scenojn el la mi- parte, y algunos grabados alusivos á es itadejo.
cenas curiosas del teatro de operacion es
Inserta 'también el núm. 4 referi do
Ankau la nomita n. 0 4\ enpresas in- información sobre el próximo Congre so
esperanti sta de 1906 que, á juzgar po:formojn pri la proksima esperantista
Kongreso de 1906, kiu Jau plej kredindaj
las opiniones más autorizadas, tend
lugar en Suiza; un artículo relativo a
opinioj, havos lokon en Svisujo; artikolon
taquigrafía esperanta y en que se rep ropri esperanta stenografio, kie oni reproduce una página de texto de las sesion es
duktas pagan el la teksto de la kunsidoj
de la Boulogne-sur-1\Ier'a Kongreso, ce del Congreso de Boulogne-sur-Mer, er:
las que actuó como taquígrafo, con exc ekiuj funkciadis bonegsukcese kiel stenografiisto Pastro Schneeberger, aütoro de lente resultado, el P . Schneeberger, au to:esperanta sistemo stenografia; japanan
de un sistema de taquigrafía esperan ·
un cuento japonés, traducido al Es pe rakonton esperantan tradukintan de doktoro Gambier,LaR ememorojn (folietono ), tanto por el Dr. Gambier, Los Recieerdo.
propagandan tekstajon, anoncojn, kon(folletín ), texto de propaganda, anunci os.
kursajn problemojn, k. t. p.
problemas para los concursos, etc., etc.
En preparación está el número de
Estas en preparado la kristnask:a kaj Navidad y de año nuevo. que promete
novjara numeroj, kiuj promesas esti ce- . ser un acontecimiento, y si se tiene e
fokazintajo, kaj se oni atentas ke «Tra la cuenta que «Tra la Mondo », por med io
de excelentes grabados é informaci ón
Mondo» per bonegaj gravurajoj kaj plena infonm¡do · komunikas al ni cion gracompleta, nos comunica toqo cuanto de
importancia ocurre en el mundo y pue de
van, ldo okazas en la mondo kaj pavas
interesi la esperantistojn, oni tre bone
interesar á los esperantistas, se comprenkomprenos, ke tiu revuo havas propra
derá muy bien que esta revista, p .
vivadon, per Esperanto kaj sukcese ple- medio del Esperanto, tiene vida propia f
cumple con éxito la misión que actu alnumas la celon, kiun nune oni altrudas
mente se impone á las revistas ilustrad as.
al la. ilustritaj gazetoj, kiel ni kuragas
por lo cual nos atrevemos á recomen dar
sate rekomendi al niaj legantoj la akiron
de «Tra la Mondo», kies publikigo inau- encarecidamente á nuestros lectores la
guracias no van epokon ds prospereco en adquisición de «Tra la Mondo :., cu ya
publicación inaugura una nueva épo ca
la disvastigo de nia afero.
de prosperidad en la difusión de nuest ra
causa .
akiri Ja publikakcepton kaj favore konkuri kun la ne esperantaj revuoj ilustritaj, kiuj publikigas en la tuta mondo.

Germanujo.- Oni kreis grupojn en
Bal e kaj U!m.
La Komerca Akademio de Ha mbzergo
malfermis oficialajn kursojn de Esperanto.

Alemania.-Se han creado grupos e
Bal e y [flnz.
La Academia de Comercio de Ha m bitrgo ha abierto cursos oficiales de Eperanto.
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Hungarujo.-Laií la bonega gazeto
«Lingvo Internacia « multaj hungaraj ga zetoj sin okupas favore pri Esperanto kaj
oni formis komitaton por organizi potencan societon esperantistan.

Hungría.-Según el magnífico periódico « Lingvo Internacia • , muchos periódicos húngaros se ocupan favorablemente
del Esperanto y se ha formado un comité para organ izar una potente sociedad
esperantista .

Rusujo.- La numero 3-4 de nia simpatía kolego .:Ruslanda Esperantista • ,
estas malgrandigita pro la gravaj kaiízoj
ke la cenzuro elstrekis artikolon de sinjoro A. Fablonovski «Rahelo kaj Lio »,
kaj pro la komuna striko de kompostistoj. Inter aliaj bonaj tekstoj gi enhavas
la finon de interesa verko de D-ro Epstein pri la batalado de Liao-Yang .
En leniseis k (Siberujo ) on i kreis novan grupon .

Rusia.- El número 3-4 de nuestro
simp ,ítico colega «Ruslanda Esperantista », resulta disminuído por las importantes causas de que la censura tachó el artículo del Sr . A. Fablonovski «Rahelo ka j
Lio », y por la huelga común de cajistas.
Entre otros buenos textos contiene el fin
de un interesante trabajo del Dr. Ep stein
referente á la batalla de Liao-Yang.
En l eniseis k (Siberia ) se ha creado
un nuevo grupo.

Svisujo.- Oni fondis grupon en i'{yon
·aj alian en Genevo sub la titolo «La
Stelo ».

Suiza.-Se ha fundado un grupo en
Nyon y otro en Ginebra con el título de
«La Stelo ».

Hispanujo.- La ilf adrid-a jurnalo «La
Correspondencia de España», enpresigas
en Oktobra numero bonegan artikolon
de nia malnova samideano kaj kara amiko S-ro Manuel Monteag udo priskribante
per eleganta stilo kaj plena gusteco la
Boulogne -an Kongreson.
S-ro Fernando Soler nova kaj jam
lerta esperantista, entusiasma propagand isto de niá afero, publikigas en la Mad rid-a revuo .«El Electricista », bonegan
artikolon pruvante la bezonon de ia int ernacia lingvo kaj prezentante esperan tiston kie l la taiíga. Niajn gratulajojn kaj
d ankojn al la ilustrita kaj de ni tre estimata telegrafestro de Engera-o.

España.-El
diario de Madrid «La
Correspondencia de España» inserta en
un número de Octubre un magnífico artículo de nuestro antiguo colega y querido amigo D. Manuel Mpnteagudo, describi endo con elegante estilo y completa
exactitud el Congreso de Boulogne.
D. Fernando Soler, nuevo y experto
esperantista, entusiasta propagandista de
nuestro asunto, publica en la revista de
M~drid, «El Electricista », un ma gnífico
artículo demostrando la nece sidad dé
una lengua internaci onal y presentando
el Esperanto como la apropiada. Nues tras felicitaciones y gracias al ilustrado y
de nosotros muy estimado jefe de telégrafos de Enguera.
Un nu evo é imp ortante esperantista
vislumbramos. Et Sr. D. Luis Gil Sumbiela procuró, mediante el diado de Valencia «La Correspondencia de Valencia», que las per sonas distingu idas de
aquí se ocuparan de la aceptación de una
lengua internacional; y después, en el
mismo periódico y en otro artículo insiste en el asunto, se refiere al Congreso
de Boulogne y parece empezar á mostrar
simpatía por nuestro idioma. Nos felicitamos, porque el Sr. Gil es persona ilus-

Novan kai g ravan esperantiston ni
ek vidas. S-ro Luis Gil Sumbiéla klopodis
per la Valencia jurnalo «La Correspond encia de Valencia > tia! ke la ci-tieaj distingindaj per sonoj okupus sin pri l' akcepto de lingvo internacia, kaj poste en
sa ma jurna lo kaj en alia artikolo Ji insista s pri l' afero, raportas pri la Boulogne-a
ongreso kaj sajnas ekmontri simpation
pri nia lingvo. Ni gratulas nin, car sinjoro
il estas klerulo kaj certe kiam li elkonos
esperanton ni havos en li samideanon,
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kiu honoro s nin. Venu al ni, decide, estimin da sinjoro!

En la ciutaga kurso malfermita de
S-r o Codo rniu en la llfurcia Casino
ce estas magistratoj, ju g istoj, notarioj,
adv okat oj, iuge nieroj, bienuloj, ·kaj t. p.
Oni pav as diri ke tiu urbo estas jam
elesperantigita . La gazeto « La Verdad» presigis artikolon de S-ro Grima
kaj alían de S-ro Codo rniu, titolita «Nia
ce.lo» kiu estis favore akceptita de la
publika opi nio. S-ro Benavente ankaií.
presigis belajn artikolojn en la semajna
revuo «Murcia ». ·
S-ro Manuel Esteban presigis bonajn
artikoluj pri nia afero en ~El Castell an o»
de Bur go s, kaj tie oni klopodas por ke la
komerca kamero malfermu kurson por
Ia Iernad o de Esp eranto .
Ankaií. en la grava urbo Bilbao estas
granda la movado. S-ro Prados kun aliaj
sami dea noj ellernas Es peranton por poste
malfermi novajn kur sojn, kiujn la publika
opinio varme deziras. «El Noticiero Bilbain o» kaj «El Nervión», multe hel pas
nian en trepr enon.
Nia senlaca propagandanto S-ro Montea g udo kreis gravan g rupon en Korzmjc
kaj pre igis bonajn artikolojn en la tieaj
¡urnaloj «La Voz de Galicia» kaj «E l
Noroeste,,
kaj en la revuoj «Coruií.a
Moderna " kaj «Revista Médico Sociah >.
Ankaií malfermis kurson en la multn ombra societo titolita «Círc ulo de Artesanos ».
En la llfahon -a Ateneo, S-ro Pastro
J. Ju aneda fari s notindan paroladon kaj
nun malfermis tie kurson de Esperanto.
La ¡urnalo «E l Bien Público» raportas
gin.
Engero . En tiu éi urbeto Esperanto
pro g resas rapidege . Sekve de la propagando de nia nelacebla samideano sinj oro
Ferdinando Soler Valls, la urb estraro de
Engero interkon sentis unuanime aligi al
nia afero, kiel tion pruvas la sekvantan
akton, kiun en publika kunsido de 'la 6.ª
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trada, y seguram ente cuando con ozca fondo el Esperan to , tendremos en él
samideano que nos h onrará . Ven ga ust e
hacia nosotros, decididamente , estima b'.e
señor!
Al curso diario que ha abierto el señor Codorníu en el Casino de 1lfu r :
asisten magistrados, jueces, notari o •
abog<idos, ingenieros, propietarios, etc.
Se pued e decir que aqu ella ciudad está esperantizad a. El periódico «La Verda
insert ó un artículo del Sr. Grima y o
del Sr. Codorníu titulado «Nuestro propósito», que fué favorablemente acept a
por la opinión pública. El Sr. Benaven -c
tambi én ha publicado buenos artícu l
en la revi sta semanal «:'.\
Iurcia ».
El Sr. l\Ianuel Est eb an tamb .ién
publicado buenos artículo s refer ent es _
nuestro asunto en « El Castellano •,
Biergos, y allí se procur a que la Cámarde Com ercio abra un cur so para el es ·dio del Esperanto .
También en la importa nte p ob laci ·
de Bilbao es g rande el movimiento .
Sr. Prados , con otros co legas, aprend
el Esperanto para después abrir nue,·
cursos, lo cual ardi entemente d esea
opinión pública. El «Noti ciero Bilbaíno
y «El Nervión » ayudan mucho á nues empresa.
Nuestro incansable propagandista seño r l\Ionteagudo ha creado un impo:--tante grupo en Coru iia y ha hecho · primir buenos artícul os en )os periód ic
de allí «La Voz de Galicia:. y «El No:::oeste », y en las revistas «Coruña
derna » y «Revista i\lédico-Soc ial». Ta bién abrió un curso en la numer
Sociedad titulada «Círcu lo deArtesan os>
En el Ateneo de Jla kJn, el sacerd o:-~
Sr. J. J uaneda ha hech o un notable ·
curso, y ahora ha abierto allí un curso
Esperanto . El diario «E l Bien Públi
se refiere á ello.
Enguera. En esta pob lación el Esperanto progresa rápidamente. A co
cuencia de la propa ga nda de nue str
infatigable comp añe ro d e ideas D. Fernando Soler Valls, el Ayuntam ient o -..
Enguera acordó unánim emente adher ir-, á nuestra causa , como lo prueba el te.
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de Novembro on i dec idís adresi al la
elpens into de Esperanto.

de la sig uient e acta que en sesión públ ica del 6 de Novi emb re decidió se dirigir
al invent or del Esperanto:
«Al em inenta Dok toro de Medicino
Al emin ente doctor en ~Ied icina seño r
S-ro L. Zamenhof, elpensint o de la !i'ngvo D. L. Zam enhof, inventor de la lengu a
Esperanto, Va rsov ia (Rusia ).
Esp eran to, Va rs ovio (Rusuj o).
Distinginda doktoro : car la Ur b esDistinguido docto r: Sábedor el ::\luy
tr ara Mosto , k iun mi ha vas la honor a n Ilu str e Ayu ntam iento, que tengo el ho nor
de presidi r, de que en esta villa se e sprezidi, eksci is ke en tiu éi urb eto organizigis Soc iet o nomata «Enge ra Grupo
taba orga nizand o una So ·iedad denom inada «Grupo Espera ntis ta de Engue ra» ,
Esp erant ista », kies celo esta 5 nur propaga ndi la bela n idiomon int ern acian elpe n- cuyos fines son propagar el hermoso
sinta n de vi; mont ritaj de la Urbest raran o idioma int ern aciona l que ha inventado
usted; indicados por el conceja l de este
S-ro Josefo Ibáñe z Fabra , ce la la lasta
okaz inta kunsido, la senduba j bonfaroj,
Ayuntam iento , D José Ibáñez Fabra , en
kiujn alporlus al la homaro tiel mirindega
la última sesión celeb rada, los inconc usos
lingvo; kaj preta tiu ci Urb estraro apog i ben eficios q ue á la humanidad report aría
cion , kio sig nifas progresado n kaj k lere - tan admirable lengua, y dispuesto este
Ayuntamiento á apoyar todo cuanto sig con, gi decid ís, ce la hodiaüa kunsido,
varmeg e gratul i vin pro tio, ke vi elpen - nifique progres o é ilust ración, acordó , en
sis tiel facilan ki el agrabl an kaj utilan
sesión celeb rada el día de hoy, felicitar á
usted calu rosamente por haber inventado
idiomon, kaj samtempe sciigi vin, k e tiu
tan fácil cuanto agradab le y útil idioma,
ci Urb registaro faros tion, kio al gi estos
al pr pio tiemp o que manife starle que
eb le, por mo nhe lpi la supre diritan Grupon esperantistan, antaünelonge kreita n este Muni cipio hará cuanto le sea posible
en tiu ci urbeto, por disvastig i, kiel g i para subvencionar al mencionad o Grupo
meritas, afero n t iel grava n, kaj por ku n- Esperant ista , recie nt emenle orga nizado
helpi per nia modes ta obo lo al tia, ke la en esta población, para propagar , cual
Zam enh ofa lingvo ~stu ba ldaü proklama ta merece, asunto tan trasce nde ntal, contr ibuyen do con nu estro modesto óbo lo á
kiel oficiala lingvo int er la civilizataj
naci oj.
que la Zam enh ofa lengua sea en breve
declarada oficialmente, por las nacio nes
civilizadas, lengua internaciona l aux iliar.
Kion mi havas la plez uron sc11g 1 vin,
Lo que, como repre sentante de este
kiel Pr ezidanto de tiu ci Urbestrara
l\1uy Ilu stre Ayuntamiento, tengo el g usto
Mosto , por via plej gra nda k ont enteco . d e participar á u ted , para su may or saE ngero , Va lenci o (Hi spanuj o), la 6.an ti facción .
Enguera, Valencia (España ), 6 de No de Novembro 1905 .- La Ur bestro (subskribita )...
viembre de 1905 .- El Alcalde , Franciscü
Al tiu ei skr ibajo D-ro Zamenh of resPlr ez Talón.»
A este esc rito co nt estó el Dr. Zamenpondis la 15an de Novembro per la j ena
hof en 15 de Noviemb re con la siguiente
lete ro :
carta :
«Varsov ia 15-11- 05 .
«Va rsov io 15-11 -05 .
Al estimable Ayunt amie nto de EnAl la estimata Urb estraro en En gero
mi send as la plej ko ran da nk on po r la guera envío mis más cordiales g racias
po r la amisto sa carta de 6 de Noviemb re
amika letero de 6ª de Novcmbro ka j por
la nab la helpo, kiun la Urbert raro decidís , y po r la nob le ayud a que decidió dará
donadi al la afero Esperanta kaj al la la causa esperanta y al Grupo Esper antista de Engu era .
En gera Grupo E spe rantis ta.
Con plena estimac ión ,
Kun plena est imo

L.

Z Ai!EN HOF .»

L.

ZAMENHOF . »
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Sed tio c1 ne estas cio. Kauze de la
granda entuziasmo tie reganta, Grupo
esperantista komencos funkciadi de la
1ª de proksima J anuaro kaj kies estraro
estos la j ena:
Prezidanto kaj bibliotekisto, sinjoro
Ferdinando Soler Valls; vicprezidanto,
S-ro Julio Morató Gil, kuracisto; sekretario, S-ro Emanuelo Jordá García, publika instruisto; vicsekretario, S-ro Prospero Ibáñez Gonzi lez, drapa fabrikisto;
kasisto, S-ro Johar10 Josefo Lloná Viguer,
· urb estreja sekretario; vocdonantoj, sinjoroj Teodosio Cabezas Simón, Josefo
Ibáñez Fabra, fabrikistoj.
Ni prezentas plenan gratulon al la
Enguera ur bes traro por gia brila iniciativo kaj al nia kara amiko S-ro Soler
Valls, la animo de la esperantista movado
propaganda .

La plej malfeliéa.
el
éiuj
En unn el la urboj pli multe hompl enaj de la re glando Popolaro, logis fama
ric eg ulo, al kiu neniam io manki s kaj kiu
jam nenion deziris, car per siaj multkvant aj ricajoj, li konsumis ciuj n siajn
kapricojn kaj gu is ciujn plezurojn. Tia!
nenio amuzis kaj gojigis !in.
En unu tago, Ji havis la humora jo n
kunvoki en sian palacon ciujn malri culojn el la urbo por doni tuj al ili, kiom ili
petus al Ji. Ciuj alkuris gu stat empe en la
kunvenon, kaj unu post unu prezentis
al Ji siajn dezirojn.
Modestaj en petado, unµj kontenti gis
per nova vestajo por anstataüi la cifonajojn per kiuj ili kovrigis; aliaj nur volis,
ke oni pagu al iliaj luigantoj la monatojn

Pero no es esto todo. A cansa de
gran entusiasmo -que reina allí, un Grup o
esperantista empezará á funcionar desde
1.'> de Enero próximo y cuya Junta Directiva será la siguiente:
Presidente y bibliotecario, D. Fe rnando Soler Valls, jefe de telégrafo svicepresidente, D. Julio Morató Gil, médico; secretario, D. Manuel Jordá García ,
profesor de Instrucción pública; vicesecretario, D. Próspero báñez González,
fabricante de paños; tesorero, D. Jua n
José Llorca Viguer, secretario del Ayun tamiento; vÓcales, D Teodosio Cabez as
Simón y D. Jos é lbáñez Fabra, fabricantes.
Damos nuestra cumplida enhorabuen a
al Ayuntamiento de Enguera por su br illante iniciativa y á nues tro querido señor Soler Valls, el alma del movimient o
de propaganda esperantista.

El másinfortunado
de

todos
En una de las ciudades más populosas
del reino de Popólaro vivía un célebre
millonario, quien nunca había carecid o
de nada y que nada absolutamente deseaba, porque con sus cuantio sas riquezas había ya agotado todos sus caprichos y gozado de todos los placeres
y por esta causa nada le distraía y regocijaba.
Un día tuvo la humorada de citar en
su palacio á todos los pobres de la ciudad para darles en seguida cuant o le pidiesen. Con gran exactitud acudier on
todos á la cita, y uno por uno le expusieron sus deseos.
Parcos en pedir, unos se contentar on
con un nuevo traje para sustit uir con él
los andrajos con que se cubrían; otro s
solamente deseaban que se pagase á sus
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mal akuratajn de luo por ne resti sen
hejrr.v; k elkaj pet is malgrandajn kvantojn
por sin dedíci je unu ne grava indu st rio
au komerco; la plimultaj, taglaboristoj
sen lab oro, pet is, ke oni donu al ili konstan te laboran po r gajni honeste ilian
vivad on; la pli malmultaj volis modestan
dometon: multaj pet is almozon sufican
por helpi tuj sian gra nd an mizeron k aj
tiun de siaj edzinoj kaj gefiloj; kaj same
la re sta ntaj volis, k e oni donu al ili, ki on
ili kr edis plej necesa kaj ur ganta po r
malp ez:gi ilian malfelican ekziston .
Ciuj estis tuj k ompleza taj , kaj ciuj
b enante tiun sinjoron, tiel g ran daniman,
kompateman kaj donaceman, eliris e l la
palaco de la grands injoro, plenaj de kontenteco kaj gajeco pro la profito ricevita,
felicó kiun on i elv idis en iliaj animataj
vizagoj malgra.saj; kio kauzis grandega n
mir ón al la ri ceg ulo.
Sola jam en sia malavara logejo, li
restis pensa nta , malgaja, kaj m edita nta
tre profunde pri tio , ki on Ji vidis, kio ne
suk cesis eltir i !in el Ea konstanta tedigo,
kaj li ekkriis kun maldolceco, cagre no
kaj plena konvinko: «Mi estas la plej malfelica el ciuj > .
Kaj por povi iam senti, iom da kontente co , Ji disdonis ciujn siajn bienoj n por
bonfaroj, rifu gejoj, malsanuilejoj,lernejoj,
domoj por taglaboristoj, k. c., kaj Ji iris
kunmiksigi kun la malriculoj de la urbo.
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casero s los meses atrasados de alquiler
para no quedarse sin hogar; algunos
pidieron pequeñas cantidade s para dedi carse á una modesta industria ó comer cio; la mayor parte, obreros sin tra bajo ,
solicitaron que se les ocupara consla nte mente para ganarse honrad amente su
vida; los menos solicitaron una m ode sta
casita; mu chos rogaron se les d iese una
limosna suficiente para remediar su gran
miseria y la de sus esposas é hijos, y
del mismo modo los re stante s quisieron
que se les die se lo más ne cesario y urge nt e para aliviar su desgr aciada existencia.
Inmediatamente
fueron todos com placidos, y todos, bendic iendo á aque l
señor tan magnánimo, compasivo y d ad ivoso, salieron d el palacio de l ma gnate
llenos d e conten to y alegr ía por la merced recibida, felicidad que se trans lucía
en sus animados pero enjutos semblante s;
lo que causó un a muy grande adm iración
al millonario .
Solo ya en su espl énd ida morada,
· quedó pensativo, triste y meditando profundamente sobre lo que había visto, sin
haber conseg uid o disipar su consta nt e
abur rimi ent o, y exclamó con ama rgu ra,
pena y completamente conv encido : « Yo
soy .el más infortunado de to dosi>.
Y para p ode r exper imentar algún día
un poco de alegría, distri buyó todos sus
bienes en obr as ben éficas, asilos , ho spitales , escuela s, casas para obreros , etc ., y
fué á confundirse con los pobres de la
ciudad .

L UDOVIKO MüNCADA .

Valencio, la

z an

de Nove mbro de 1905 .

LUIS

Valencia

2

1\foNCA DA.

Noviembre 1905.
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SI DONO

OFRECIMIENTO

Alninhreg:1amikoknpitnnoVic-011!0
lngladn.

Abel ó, rakont u do , kiun reg olo
Pepadas, fürtante tra l' brua arbaro.
- Gi diras, sidante sur griza tremolo:
«flli kantus plezure por tuta !' homaro! »

Cuen ta, pues, ¡ol1 abeja!. c¡ue pía el rey czuel,
Cru zando c•on su vuelo la ruid osa sel, a .
Él die e, r eposa dq en gris álamo b an ' O:
- Con gusto yo t.:antara á la humani<lad en ter a

Kaj !don parolis la spiko el oro
En vasta grenka mpo simila je maro?
-Gi diris : «l\li pregas por mia honoro,
Ke mi maturi gu por tuta !' homaro!»

Y ¿qué es lo que dec !a la espiga llechade oro,
De tri go en Yasto campo quo se part>t:e al mar
- Dios ,¡uiera'- el!a decla-c¡ue por el honor mío
Yo me sazo ne y nutra la plena humanidad.

Aüskultu la brilan siringon en bedo:
Elig-as murmuro el la foliaro.
-G i di ras: ~ e tie mi vellrns pro tedo,
l\li florus plezure por tuta l ' homaro! »

Esc ncila allá en el campo la es [llend or osa lila.
Desp rénde ~e un murmullo del grupo rle las
(ltoj a .
Que de este modo dice ,-A 1.Jurr e1nea']u l l tedi o
·on gusto rlorecie r a por la hu mani,lad toda .

Pri kio ripro ~is vinbero virinon
Iarn pretan gin kapti por la vinpr eparo?
- Gi diris: «ca r sango liveras la v inon
l\Ii mortus plezure por tuta l' homaro! »

Y ¡,qué es lo que echa en t:ara el ra ·imo á la,
1111uje
re Dispue stas ya á coge rlo inil'iand 0 In. ,. •ndimi a
-Pu esto que -l es decla-e l ,•ino cl:l mi s.1ngre
La raza llum.111aentera e· du eiin, rle mi ,•ida.

I

VICTOR NADAL .

Trad ukis : D -(v G. P ltilippe t.

Gravaavizo
La jaro finigas ka j ni ankoraü ne
ricevis la koston de kelka j abonoj de tiu
é i kaj eé de la laste pasinta jaro. Ti a! de
nun ni ne po vos akcepti abonoj n sen an taüdona pago kaj ni plej hum ile petas al
ciuj a!Jona nt oj kaj perantoj k iuj al ni suldas, la saldan de iliaj suldoj, kaj ni re memorigas al ili, kiel al ciuj, kiuj de nun
devos fari al ni ian pagon, pri la facileco
kiun ni donadas per la akcepto de po stmarkoj el kiu ajn !ando.
Al la hispanaj esperantistoj, kiuj, ne
estante abonintoj de nía gazeto, salas
gian daürig on, ni petegas, ke ili helpu
pe r sía ab ono, kie l la plej bona rim edo
por trafi sian kaj nian deziron, por ke la
grandega sargo kiun ni sen privata pro fito akceptis, ne pligrandigu per la pezo
de la malgajn o .

His pan igis rl. G., Sk .

Aviso importante
El año termina y toda vía no hemos
recibido el importe de algunas suscrip ciones de éste y aun del próximo pasado
por lo que en adelante no podremo s
admit irlas sin que antes se nos haya satisfecho su valor , y ate ntamente suplicamos á los abonados y med iadore s que
están en descubierto el saldo de sus deudas, recordánd oles , como á todos los qu e
en lo su cesivo tengan que ha ernos algún
pago, la facilidad que damos admitiend o
sellos de correo s de todos los pa íses.
A los esperantistas españoles que, sin
ser suscriptores á nuestro peri ód ico, desean su cont inua ción, les rogamo s, com o
mejor medio de lograr su deseo y el
nuestro, que co ntribuy an suscribiéndose
para que la inmensa carga que hemo s
acep tado , sin beneficios, no continú e aumentándose con el peso de las pérdidas .
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Korespondada
fakode"LaSuno
Hlspana,,
SIN.JORO.J:

D-ro S., Nante s (Fra ncujo). l\Ii ricevis el vi unu frankon. Dankon.
J. 1\1.,Sion (Svisujo ). l\1i r icevis plie la kos ton de via abono, 0'30 fr. por la prov a
numer o. Dankon .
J. 1\1. de U, Madr id. Mi sendis al vi alian 23ª º numeran al via nova adreso, kie
mi daiírigos la sendojn
P. B., Ceret (Francu jo). Mi ricevis num erojn Pº, 2ªº kaj 3ªº de E. (dankon ) kaj
sendis al vi la tri ekzemplerojn de L. S. H. kiujn vi petis al mi.
R. B., St. (la ude (F ran cujoJ. Plezur e mi vidis viajn literojn. Mi plenumis viau
eziron pri L. S. H.
·
A. B., Clermont -Fe rrand r'Francujo ). Mi ri cevis el vi unu frankon .
J. l\I., Sion (Svisujo ).- J. K., Palafrugell. - R. A., Palafrugcll. - P. R., Tarrasa.J. F. T ., Brookline (Amer ika U. S.)
Mi ricevis viajn abonpag ojn. Dankon.
Kore salutas Vin,
A. Y. L.
~=@@@@@~@@@
@@~@@@@@~@@@@@@@@@@@@~@@~@@~@@@@@@@@@
~ ~ § @~~

NIAJ

V IZITANTOJ

N. 12, 1904, kaj 13, 1905.- lnternacia Scienca Revuo. 27, boulevard Arago
Pari zo, (Franc itjoj . Jarabono; 7 fr.
,
~
N.0 21, 1905.- Espero l<atolika . A Sainte R~dego nde prés Tours (l ndre et-Lo ire,
Francujo ). Jara bono, 2,50 fr.
N. 0 25 kaj 26, 1905.- The Esperantist. 67, Kenington Garde ns Square, Vv.,
London Jarabono, 4 fr.
N. 0 IÍ kaj 12, 1905 .- The British Esperantist. 13, Arundel str eet, Str and, W . Q.
L ondono. Jarab ono, 2 frankoj.
N.º 26.- Antauen Espera ntistoj!! Lartiga, 106, Lima (Per uo). Jarabono,3 frankoj.
N. 0 2 kaj 3, III j aro , 1905.-Juna Esperanti st o. 9, avenue des Vollandes, Ge.nevo
visnjo). Jar abono 2 fr.
N .º 130, 131 kaj r32, 1905.-M useo Exposición. Medina, 37, A licante . Jar abon o,
- pesetoj.
Jul.- Aüg. 1905.- La MeksikaLumturo.Sta. Rosct, N ecoxtla , Veracrztz (1lleks iku,_jo
). Jarabo no, 3 fr.
N.0 6, 7, 8 kaj 9, 1905.-Svisa Espero. 6, vieux College, Genéve (S visujo). Jara bono, 2,50 frankoj.
N. 0 12, 2.ª ja ro, 1905.- GermanaEsperantisto . Prinz entra sse, 95, Berlin S. ( Germamtj o). Jara bono 3 markoj.
N. 0 14.- La Algera Stelo . 57, rue d'Isly, A lger (Alg emj o). Jarabono , 3 fr .
N. 0 i 103.- Revista del Ateneo Obrero Manresano. Borne, 13, l\.Ianresa. Senp age
la protektantoj. Unu numero, 0,10 pese toj.
N. 0 i 79, 82 k aj 84.- La Revue de !'Esperanto en Le Cicerone. 102, rue de la
Paix, Bo zdogn e sztr-mer (Fra ncujo). Jarabono, ro fr.
N. 129.- Lingvo lnternacia. 33, rue Lace péde. P aris . Jarab ono, 5 frankoj . Kun
·:terat ura aldon o 7 fr. 50.
N. 0 3, 4 kaj 5.- RuslandaEsperantisto. S. Petersburgo , Bol§. Podj aceska j a, 24.
Rzm tjo. unu numero 30 kope twjn.
N.0 4.- Gefrataro Esperanta. Napolo, Lar go Gesu e Mario, n.0 4. lt alitjo. Jabono, 4 fr.
0

N.º I !.- Esperanto. Ceret , 4. Pir. Or. Franc ztjo . 24 numeroj sinsekvaj, 3 fr.
N.º 38.-La Belga Sonorilo. S-ro J. Coox, Duffel, Be lgttjo . Jarabono, 4 fr.
N. 3, II jaro.- HolandaPioniro.H ilversum, Holand o. Jarabono, 3 fr.
N.º 4 kaj 5.- Tra la Mondo. 15, Boulevard des deux Gares, 111endon(S. e
.l rancujo Jarabo uo, 8 fr.
N _oj I, 2, 3 kaj 4.- Esperanto
. :]alta (Rus ztjo). Jarabono, 8 fr.
Ti pog ntfía l\foderna,

á ca rgo de )U guel Gi.meno 1 Av ellana s, 11- Vale ncia.

S-ro E. B. Pye-Smi th, esperant ista n. 0 12.333 - vVillersle y- CroydonDezi ras iuter san gi uzitajn po st markojn.

Ang'

S-ro A. Bony, libristo, 5, ru e Saint -Genés, en Clermont -F errand (France ) dezi.
koresp ondad i per ilustritaj po stkartoj kun hispana j espe r ant isto j.

LEGU,

ABONU

LA

PROPAGANDAN

* ESPERANTO

GAZETO

--

~

La plej granda, la plej ofta, la plej rapide informata
--

·el ciuj esperantistaj

gazetoj __

ENUNGVOJ
ESPERANTO
í<AJFRANCA
ftEBA[<TAlA
aperas 2, 3 aü 4 fojoj ciumonate

ABONKOSTO
4 PESETOJJARE
-

"'-""-

SIN T URNI AL

-€sperar¡fo. 4. Céref. ]:>. O. har¡ce

L Es,¡.,erantzste
oficiala rev u o d e la Societo franca por la propaga ndo
Y
esperanto, 20 pagoj (formato I SX 20) da teksto fran
J

gspe ranta kun ok pagoj de kovrilo, int erna cia k orespondado esp eranta. senp ag
3 fr. 5 0 p or itnzt jaro . 4 fr. k un enskribo en la societon. Turnu vin al Administ r,:;tion de «L' Esperantiste» , Lou viers ( Eztre) France .

Ni translokis la Administracion de
nia gazeto !<ajni petas, oni adresu la l<orespondajojn, abonojn!<ajciujn aferojn,
al sinjoro Administranto de «La Suno
Hispana•- Avellanas, 11, presejo-Valencia (España).

Hemos trasladado la Administracio
de nuestro periódico y rogamos q =
se dirija la correspondencia, abonos •
todos los asuntos, al señor Administrador de «La Suno Hispana»- Avellaniu
11,imprenta- Valencia (España).

