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La Redakciokorektos la manuskriptojn
laubezone,kaj la nepresitajngi ne resendos
E~~HA. 'VO: V.t Internada Esperantista Kongreso, Barcelono.-La
Sociedad Española (continuación).-Aviso.
-Solvo de la aritmetika problemo.-Memorindaj
Datrevenoj de Januaro.-Sciigoj.-De
otros paises.~Diversajoj
kaj Spricludoj.,-Anoncoj.

Vª lnternacia
Esperantista
Kongreso-Barcelono
5ª - 11ªSeptembro1909ª

.r" Cirkielero pri la Vª lnternacia Esperantista Kongreso
AL LA ESPERANTISTARO:

La preparaj arangoj por la venonta Kongreso, estas jam multenombraj; tuj post
kiam ni sciigis ke la tutmonda esperantista kunveno de la jaro 1909ª devos okazi en
nia urbo, ekkomencis la laborado, kiu ne cesos gis kiam la gloraj kongresaj tagoj
estos forflugintaj.
La du sodetoj nun ekzistantaj en Hispanujo, la «Hispana Societo por la propagando de Esperanto> (hispana lingvo), kaj «Espero Kataluna• (kataluna lingvo), amike
interrilatigis, kaj de tiu amika interkomunikado, naskigis la decido nomi du reprezentantojn cte ambaií societoj, kiuj zorgos pri la Kongreso. «Espero Kataluna,, nomis
por tiu ofico, ~injoron Pujula, kaj la «Hispana Societo» sinjoron Sabadell; de ili estas
elektita la Loka Organiza Komitato, kiu konsistas el la jcnaj personoj kaj roloj:
S.ro Frederic Pujulá Vallés, Prezidanto; S.ro Alfonso Sabadell, Vic-prezidanto¡
S.ro Miqucl Cases, Kasisto; S.ino Germaine Rebours, Sekretariino. Fakoj.-Propagando; D.r0 J. Bremon Masgrau. Logado: S.ro R. Claramunt. Festoj; S.ro Sales Balmcs.
Floraj Ludoi: S.r0 i Cario Bourlet kaj G. Vila Roca.
·
La dato elektita por la Kongreso, interkonsente_ kun la Konstanta Kongresa Komitato estas; de la 5ª gis la I 1ª de Seplembro. La Prczo de Kongresa Karto estas
10 frankoj (4 sm.); la karton kiu havas la numeron I, oni ne vendas, sed oni gin
aükcias. La esperantista, kiu pagos por la karto pli altan prezon, havos la honoron
gin posedi: por doni tempon al la proponantoj, la diritan karton oni konservos gis la
12ª horo nokte de la 5ª de Augusto 1909\ en kiu tago la Organiza Komitato finigos
la aukcian t.empon, kaj rezervos la Iª" Karton- por la plialta proponanto.
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Unu el la festoj, kiun sendube plej §atos la esperantistoj, estas la bela eiujara
Festa de la Revuo kiu transformigos tiun ci jaron, en la famekonataj Ploraj Ludoj
de nía !ando: la speciala Sub-Komitato, kiu zorgas pri tiu fako, konigos al !a esperantistaro la staton de la afero.
Same kiel Cambridge kaj Dresden, Barcelono eiel klopodos por fari agrablaj la
tagojn dum kiuj gi havos la honoron gastigi la Van Kongreson, La urbestro de la
urbo ordonis, ke la individuoj de la «U rba Gvardio» ekkomencu la lernadon de Esperanto, zo el ili komencis jam la kurson, faratan de S.ro Pujulá Vallés.
Por faciligi la kongresan korespondadon, oni petis kaj atingis de la Postoficestro,
specialan pastan keston; la adreso, do, de la Barcelona Kongreso, per kiu oni <levas
sen di al ni éiun korespondajon estas la j ena:

ESPERANTISTA KONGRESO-BARCELONO
Jcn niaj karaj samideanoj la unuaj informoj, kiujn ni <levas al vi komuniki: ni faros
~ion, kion ni povos por denove triumfigi Esperanton. Helpu same vi nin, kaj komencu de nun la sparadon por ke vi povu veni Barcelonon.
Por la Loka Organiza Komitato
La Prczidanto

D,RO

de Propaganda

J.BRE~ION

Fako,

MASGRAU.

La SociedadEspañola
(Continuación)
¿Podría reglamentarse el cobro de las cuotas evitando molestias y trabajos á los
socios? El asunto merece estudiarse, pues, corno ya indicamos, aunque el sistema actualmente seguido es sencillísimo, hay muchos que por negligencia ú olvido no abonan las cuotas. Nosotros nos atrevemos á indicar dos procedimientos: I .º, que los
presidentes de los grupos esperantistas adheridos á la Sociedad, para los que debe
ser algo más que honorífico el título de vicepresidente que el articulo 4. 0 les otorga,
tengan relación de los socios de la suya que lo sean asimismo de la Sociedad Española, y se encarguen en ,época determinada de recojer y remitir las correspondientes
cuotas; 2. 0 , que todos los socios de los grupos lo sean al propio tiempo de la Sociedad Española. Este procedimiento sería, á nuestro juicio, el más acertado; en el reglamento del Grupo de Valencia se establece esta condición, pero las cuotas para la
Sociedad Española las abonaba la caja del Grupo; ésto pudo cumplimentarse mientras
el Grupo fué reducido, sin casa social propia y, por consiguiente, sin grandes gastos;
pero como los ingresos actuales, que son la cuota mensual de una peseta por socio,
más las 500 pesetas anuales de subvención del Ayuntamiento, vienen á cubrir extrictamente los gastos, tuvo que modificarse aquella condición dejando á la voluntad de
los socios el pertenecer ó no á la Sociedad Española. Sin embargo, si aquella condición se hiciese obligatoria, los Grupos ya estudiarían la forma de recaudación, y, en
caso extremo, podría establecerse el pago de determinadas cantidades por cada
Grupo, según los socios que tuviere, á partir de un número determinado de ellos.
Por último, creemos que el artículo 5.º debe modificarse, en e1 sentido que la
práctica ha impuesto, y como demostró cumplidamente D. Manuel Esteban el pasado
año. Esto es, expresar claramente que la Junta Directiva se reunirá en la ciudad
donde haya más miembros de la misma y manifestar la conveniencia de que cuantos
la formen residan en la misma localidad.
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La actual Junta Directiva propone á todos los actuales socios la votación de la siguiente candidatura para la que ha de regir durante el año 1909:
Presidentes honorarios: Dr. Zamenhof y D. Ricardo Codorníu.-Presidente
efectivo: D. Manuel Esteban.-Vicepresidente:
D. Rafael Mejorada.-Secretario:
D. Ignacio Casas.-Cajero:
D. José Santos.-Vocales:
D. Rogelio Pérez, D. Juan Antonio
Martínez, D. Vicente Alonso, D. Carlos Duquesnay, D. José Sarmiento, D. Fermín
Fernández y D. Celestino Merino.
Todos estos señores son conocidísimos como fervorosos é infatigables propagandistas y esperamos sean elegidos por brillante votación. Todos los socios con derecho
á votar remitirán su adhesión á esta candidatura antes del 15 de Febrero ó en caso
contrario propondrán las modificaciones y alteraciones que juzguen pertinentes. De
ser proclamada la Junta propuesta, la Sociedad Española trasladará su residencia á
Burgos.
El balance mensual de la caja de la Sociedad durante el año 1908 1 acusa los siguientes resultados;
Entradas,

Enero ..
Febrero.
Marzo ..
Abril..
Mayo ..
Junio ..
Julio.
Agosto.
Septiembre ..
Octubre ..
Noviembre ..
Diciembre.

. .

192'00
159'57
124'89
123'79
124'89
97' 1 9
89'47
86'18
62'43
31'28
27'50
225'43

Salidas.

47'43
41'68
7'10
8'90
30'70
7•72
7'29
26'75

3 l 'I 5
6'78
5'07
85'86

Existencia.

144'57 pesetas.
»
u7'89
>
l l 7'79
>
114'89
>
94' 19
,,
89'47
»
82'18
>
59'43
>
31'28
>
24'50
»
22'43
»
139'57
Duvos,

RAFAEL
Secretario de la Sociedad Española P• p. Esperanto.

Aviso
a los cónsulesesperantistasde España
En el mes de Diciembre próximo pasado, nuestro compañero D. Domingo Talens
escribió á todos los cónsules esperantistas de España solicitando le enviasen sus 1·etratos para hacer un trabajo fotográfico, cuyo destino indicaba. Muchos han cumplimentado sus deseos, pero faltan otros de )os que no se tiene noticia alguna, y son:
Sr. Marzal (de Valencia), Sr. Maclean (de Aguilas), Sr. Carro (de Santiago), Sr. Aparici (de Castellón), Sr. Martínez (de Burgos), Sr. Prados (de Bilbao), Sr. González
(de la Coruña), Sr. Bandín (de La Guardia), Sr. Moreno (de Algeciras), Sr. González
(de Santa Cruz de Tenerife), Sr. Garrido (de San Sebastián), Sr. Larrañaga (de Tarancón), Sr, Serra (de Liria), Sr. Vila (de Maullón), Sr, Ameijeiras(de Orense), señor
Serdó (de Sabadell), Sr. Llarat (de Tortosa) y Sr. González (de Vitigudino). A estos
señores y á los que por inadvertencia ú olvido involuntario no se les haya notificado,
se les reitera la petición antedicha, rogándoles contesten hasta el 15 de Febrero, pues
en caso contrario se abandonará el proyecto. Dirección: Sr. D. Domingo Talens, Carcagente (Valencia).
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Solvode la aritmetikaproblema
publikigitaen nia ol<tobra numero
Seréu nombron ekzakte divideblan per II, sed gi donas kiel res ton 5, kiam gi estas
aividata per éiu el la nombro} 6, 8, IO kaj IZ,
Solvo.-Estu N la sercata nombro, kaj Jau la kondicoj de la problemo ni povas
skribi:

-

--

-

au N - 5 = 120 = 120. n
car 120 estas la plej malgranda komuna oblo de 6, 8, IO kaj 12. Nun restas nur trovi
la valorojn de la faktoro n kaj car N devas esti ekzakte dividebla per 11, ni havos:

N- 5= 6 = 8 =

1I -

120

5=
_._

=

I 20, 11

11 -

10

=

12

1-·- -•II-S=(II-1)11=11-n

-•-

--

ll=II+5=IIp+5

I

Tiel do, la generala formulo naskanta ciujn nombrojn, kiuj solvas la problemon,
estas la jena
N = 120 ( 11. p
5) 5
kiam p estas entjero. Ni donu al p la valorojn o, 1, 2, 3 ... kaj ni trovos la sercatajn
nombrojn, kiuj estas 605, 1925, 3245, 4565, 5885, k. e, k. c.

+ +

Neniu el niaj legantoj solvis plcne la problemon; preskaií ciuj donis al n entjerajn
valorojn sinsekvajn provante cu ili t,1ugos aü ne por la solvo. Tamen, trovis la plej
malgrandan solvon la jenaj: S,ro Benjamin Achútegui, S,ro Isidoro F. Nuez, S.'º Marcos Esteban, S.•0 Miguel A. Feliz de Vargas, S.ro Ignacio Casas, Fínoj. Pepita Estopiñá kaj l\faría Balanzá, S.r 0 Louis A. Orsalti kaj S.ro Grover Peacock.

Memorindaj
Datrevenoj
deJanuaro
Sendepenco de Svísujo.
l\Iortas en Madrido la famkonata tenoro Juliano Gayarre.
3.-1875. Mortas Larousse, autoro de la •Granda Universala Leksikono de
la XIX-a Jarcento.»
4,-1809.
Mortas la fama teologiisto Aymerich.
5.-1757. Damiens ateneas kontraií la vivo de Ludoviko XV-a,
6.-1492.
Triumfa eniro en Granadon (Hispanujo) de la katolikaj Geregoj.
7.-1812. La franca militistaro bombardas Valencion (Hispanujo).
8.-1642.
Mortas Galileo, elpensinto de la pendolo kaj de la teleskopo.
9.-1878. Morta5'.en Romo la Rego Viktoro Manuelo Il-a.
10.-1879. Humberto I-a estas proklamata Rego de Italujo.
I 1.-1811.
Napoleono dekretas la organizon de la Norda Militistaro en Hispanujo
sub la komando de Bessiéres.
12.-1519. Mortas Maksimiliano I-a imperiestro de Germanujo,
13.-1813.
Emancipigo de la negroj en Buenos-Ayres.
1.-1508.
2.-1890.

ÉSPERANTISTA
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14.-1875. Rego Alfonso XII-a eniras en l\1adridon meze d-e entuziasma akcepto.
15.---r 7 r 6. Filipo V-a malpermesas la dueloj n.
16.-181 r. Romay surprizas la francojn en la Bañeza (León-Hispanujo).
I7.-1895.
Felikso Faure estas e\ektita prezidanto de la Franca Respubliko.
18.-1890. Mortas en Italujo la hispana eks-rego Amadeo I-a.
19.--1889. Ekslegigo pri la sklaveco en la Insulo Kubo.
20.-1716. Naskigas la hispana rego Karolo III-a.
2-r.-1793. Estas ekzekutata la franca rego Ludoviko XVI-a.
22.-1895. Mortas en Madrido la fama poeto Josefo Zorrilla.
23.-1878. Edzigo de Alfonso XII a kun Maria de las l\Iercedes, filino de la duko
de l\lontpensier.
24.- 1806. Unua prezentado en Madrido, ce la teatro de la Kruco, de la fama
. triakta komedioAde Moratin «La Jeso de Knabinoj>.
25.-1895. Sippereo de la posta vaporsipo «Chicora» en la lago Michigan'o; gi
kauzis 21 mortojn.
26.-1823. Mortas la fama kuracisto Eduardo Jenner eltrovinto de la variola
inokulajo.
27.-1756. Naskigas en Salzburgo la fama muzikverkisto Mozart.
28.--1725. l\Iortas la rusa ca ro Petro la Granda.
29-1893.
Mortas la dukino Margarito de Barbón.
30.-1875. Viktoro Hugo estas elektata senatano pro siaj grandaj meritoj.
31.-1854. Mortas en Turin'o la poeto Silvio Pellico, autoro de «Mia malliberado>.

Sciigoj
EL HISPANUJO

DE ESPAÑA

La direktaj komitatoj elektitaj de la
hispanaj grupoj por la nuna jaro estas la
sekvantaj:

Las juntas directivas elegidas de los
grupos españoles para el presente año,
son las siguientes:

Grupode Valencia.-Presidente:
D. Vicente Inglada.--Vicepresidente
1.º: D. José
Aguilar Blanch.-Vicepresidente
2.º: D. Augnsto Jiménez Loira.--Secretario:
D. Rafael Duyos Sedó.-Vicesecretario
1.º: D. Benito Anguiano.-Vicesecretario
2.º: don
Daniel l\lartínez Ferrando.-Bibliotecario:
D. Angel Novejarque.-Cajero:
D. Andrés
Piñó.-Contador:
D. Narciso Escuin.-Vocales:
D. Vicente Marzal Mustieles, D. Santiago García Oltra, D. Ricardo Picazo, D. Vicente Mateu, D. Juan Romero, D. José
Bellido, D. Luis Pérez y D. Francisco Paredes.
Grupode Baracaldo.-Presidente:D. Marcos Esteban.-Vicepresidente:
D. Mauricio Romera.-Secretario:
D. Avelino Trigueros.-Cajero:
D. Luis Esteban.-Vocales: D. Luis Aránaga, D. Eugenio Lunate y D. José Mardaraz.
Grupode Cartagena.-Presidentes
honorarios: Dr. L. L. Zamenhof y D. Ricardo
Codorníu.-Presidente
efectivo: D. Luis Calandre Lizana.-Vicepresidente:
D. José
Palacios.-Contador:
D. Ernesto Vicente.-Cajero:
D. Jerónimo Martínez.-Secretario: D. Andrés Rosique.-Vicesecretario:
D. Camilo Molina.-Bibliotecario:
D. José
García Martínez.-Logejo
de la G1upo (residencia del Grupo), strato Honda, 24.
Grupode Bilbao.-Presidente:
D. José Velasco.-Vicepresidente:
Srta. D.ª Luz
Salazar.-Secretario:
D. José López Beraza.-Cajero:
D. Félix Díez.-Vocales: seño- ·
rita o.aFelisa López, D. Francisco Zarzosa y D. Joaquín Ruíz.
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Grupode Alicante.-Presidente: D. Miguel de Elizaicín España.-Vicepresidente:

D. José Ramón Ortíz.-Tesorero:
D. Angel Velasco.-Vocales:
D.ª Emilia Gaspar
Polo y D. Ramón Contreras.-Bibliotecario:
D.ª Josefa Adamuz.-Secretario:
don
Celso Barona y Pérez de Vargas.
Grupode Calahorra.-Presidente
honorario: D. Ricardo Codorníu.-Presidente
efectivo: D. Celestino Escobés.-Vicepresidente:
Ilmo. Sr. D. Alfredo Sevil.-Secretario: D. Pedro Hernández.-Tesorero:
D. Pedro Baroja.-Vocales:
D.ª Luciana Resano, D.ª Isabel Losan tos y D. Pablo Gil.
Grupode Simat de Valldigna.-Presidente: D. Juan Mansanet Serrano.-Vicepresidente: D. Ernesto Serrano Mansanet.-Secretario:
D. José Ripoll Mansanet.-Vicesecretario: D. Francisco Mansanet Serrano.-Cajero:
D. Salvador Jorge Ferrer,Contador: D. Leonardo Mansanet Mansanet.-Bibliotecario:
D. Tomás Mansanet
Ripoll.-Vocales:
D. José Palomares Picot y D. Honorato Almiñana Ferrer.
Grupode Barcelona (Paco kaj amo).-Presidente:
D. Juan Bausells.-Vicepresidente: D. Antonio Samper.-Secretario:
D. Manuel Fernández.--Vicesecretario:
don
Armando Auferil.-Cajero:
D. José Solsona.-Contador:
D. Fernando Gispert.-Bibliotecario: D. Jacobo Montfort.-Recaudadores:
D.ª Concepción Rivera, D. José
Comas, D. Francisco Arraz y D. Miguel Ginesta.
Grupo de Zamora.-Presidente:
D. Pedro Calderón de la Barca,-Vicepresidente: D. Andrés Treviño.-Secretario:
D. Higinio Pérez.-Cajero:
D. Felipe Fi•
guera.-Bíbliotecario:
D. Felipe Rueda.-Vocales:
D. Mauricio González, D. Diego
Requena, D. Abdón García, D. Luis Belestá y D. Gervasio León.-Cónsul:
D. Eugenio Calvo.
Pri la Grupo de Zamora, jus fondita,
ni volas diri kelkajn vortojn. Gi estas la
unua en Hispanujo, kiu, tuj post gia fon digo, aperas plej potenca kaj vere helpata
de esperantistinoj. La virina elemento de
Zamora montrigas preta por defendí kaj
subteni nian flagon en tiu urbo kaj gia
provinco; per tío gi donas veran pruvon
de sia amo al homaro, al progreso kaj al
scienco kaj ni esperas raporti tre ofte pri
la antaiíenpiíson de nia afero en Zamora.
Bonvolu akcepti niaj novaj samideaninoj
la esprimon de nia tutkora danko, danko
tiel meritita, kiel sincera, kaj estu tiuj ci
linioj laudo publika al ilia fervoro, kiun
ni prezentas kiel imitindan ekzemplon.

La Grupo de Zamora, organizita de
nía Konsulo en tiu urbo, la fervora propagandista S.ro Eugenio Calvo, konsistas
el du sekcioj: vira sekcio kun 3 I membroj kaj virina kun 35.
Nia respektinda amiko Pastro Juan
García Martín logas de nun ce la Piaj
Skoloj de Sevilla.

Sobre el Grupo de Zamora, recién
fundado, queremos decir algunas pala•
bras. Es el primero en España, que desde
su fundación aparece potentísimo y ayudado de veras por esperantistinoj. El
elemento femenino de Zamora se muestra
dispuesto á defender y sostener nuestro
estandarte en aquella ciudad y su provincia; con ello, da prueba evidente de su
amor á la humanidad, al progreso y á la
ciencia, y esperamos dar cuenta con frecüencia sobre el adelanto de nuestra
causa en Zamora. Dígnense aceptar nuestras nuevas correligionarias la espresión
de nuestro cordial agradecimiento, agradecimiento tan merecido como sincero, y
sean estas líneas pública alabanza de su
fervor, que presentamos como ejemplo
digno de imitación.
El Grupo de Zamora, organizado por
nuestro Consul en aquella ciudad, el fervoroso propagandista D. Eugenio Calvo,
consta de dos secciones; la sección de
hombres con 3 I socios y la de señoras
con 35.
Nuestro respetable amigo, el Padre
1
Juan García Martín, reside desde ahora
en las Escuelas Pías de Sevilla.

¡
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La Grupoj de Ubeda kaj Tarankon
malaperis; felice tío estas nur kauzita pro
la foriro de ciuj esperantistoj logintaj en
i li; sed en ilia nova restejo ili daurigas la
propagandan
laboradon, kiel klare ni
montris pli supre pri S.ro Calvo.

Los Grupos de Ubeda y Tarancón ha·n
desaparecido; felizmente ésto ha sido debido á la marcha de todos los esperantistas que allí residían; pero en su nueva
residencia continúan el trabajo de propaganda, como claramente hemos probado
antes sobre el Sr. Calvo.
El Grupo de Calahorra, recién fundaLa Grupo de Calahorra, jus fondita,
kalkulas 35Aefektivajn membrojn kaj 5 do, cuenta con 35 miembros efectivos y
honorajn. Gi rnalferrnis kursojn, unu el 5 honorarios. Ha organizado cursos, uno
de ellos especialmente para señoras.
ili speciale por virinoj.
El actual secretario del Grupo de ViLa nuna sekretario de la Grupo de
Vitigudino estas S.ro Severiano Ledesrna,
tigudino es D. Severiano Ledesma, en
austatau S.r0 del Arco.
sustitución del Sr. del Arco.
Dank' al la laboroj de nía respektinda
Gracias á los trabajos de nuestro ressarnideano S.ro Cesáreo Huecas, ankau
petable correligionario D. Cesáreo Hue~
fondigis en Gerona nova yrupo esperancas, también se ha fundado un nuevo
Grupo esperantista con 50 socios de amtista kun 50 gegrupanoj Gi estas protekbos sexos. Está protegido por el Ayuntata de la Gerona urbestraro, kaj la kursoj komencigis kun vera entuziasmo.
· tamiento de Gerona y los cursos han empezado con verdadero entusiasmo.
También informamos á nuestros lecAnkau ni sciigas al niaj legantoj pri la
fondigo de la Grupo de Córdoba; eble en tores sobre la fundación del Grupo de
la venonta numero ni povos publikigi la Córdoba; probablemente en el próximo
número publicaremos los nombres de la
nomojn de la Komitatanoj. Ni gratulas
S.ron Linares por la sukceso de liaj kloDirectiva. Felicitamos al Sr. Linares por
podoj.
el éxito de sus gestiones.
En la Sociedad ~El Artesano• (TraveEn la Societo «El Artesano» (Travesía de San Antonio, n. 0 r 8, Gracia, Barsía de San Antonio, n. 0 r 8, Gracia, Barcelona) estas fondita esperantista Grupo
celona) se ha fundado un Grupo esperantista llamado «La Metiisto». La Junta dinomita «La l\letiisto~. La direkta komitato konsistas el:
rectiva consta de los señores siguientes:
Presidente: D. José Solsona.-Cajero:
D. Miguel Artigues.-Secretario:
que Cardenal.-Vocales:
D. José Masip y D.ª Teresa Amat.
«La Metiisto» salutas ciujn societojn
kaj grupojn esperantistajn perla frazo de
nia l\lajstro: Obstine antaúen! ...
En tiu sama societo «El Artesano»
okazis, la dudekan de la pasinta monato,
grava teatra prezentado, en kiu oni ludis
la belan dialogan originale verkitan de
nia redaktoro S.r 0 {nglada titolitan «Edzigo malarangita». Gi atingis veran sukceson kaj la autoro estis alvokata; la aktoroj kaj ecla sufloro, kiu estas entuziasma
esperanristo, sin prezentis en la scenejo
por ricevi la aplaudojn de la publiko.
La 27ªª de decembro okazis en la
societo cPaco kaj Amo> de Gracia (Bar-

D. Enri-

«La lVIetiisto" saluda á todas las sociedades y grupos esperantistas con la frase
de nuestro Maestro: Obstine antaúen! ...
En la misma sociedad «El Artesano»
tuvo lugar el 20 del pasado mes una importante función teatral, en la que se representó el bonito diálogo original de
nuestro redactor Sr. Inglada, titulado
« Edzigó malarangita>.
Este alcanzó un
verdadero éxito y el autor fué llamado á
escena; los actores y hasta el apuntador,
que es un entusiasta esperantista, se presentaron en escena para recibir los aplausos del público.
El 27 de diciembre se celebró en la
sociedad «Paz y Amor> de Gracia (Bar-
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celona) grava kunsido, kies partoprenan ·
toj parolis nur en Esperanto. S.r0 Alió
raportis pri la agado de la societo kaj esprimis sian gojon pro la sukcesoj atingitaj. S.ro Vila parolis pri la organizado de
la Vª Kongreso en Barcelona, precipe
pri la Flora) Ludoj por kiu la societo di:finis teman kaj prcmion. S.ro Casanovas
parolis pri la progresoj atingitaj de Esperanto ce la komercistoj. S.r0 Martí laiíd;s
la laboran faritan de 4:Paco kaj Amo>
kaj ankaií tinn de drn ni»; ambaií societoj uzas ciujn rimedojn por disvastigi
nian lingvon. S.ro Solsona diris ke lia knrago jam estas provita, car li partoprenis
en la prezentado de «Edzigo malazangita»;li invitis ciujn al unuigo por la triumfo
de Esperanto. Poste la Prezidanto S.ro
Juan Bausells dankis ciujn éeestantojn
kaj ilin kuragigis por la lernado kaj praktikado de nía helpa lingvo.

Vere, kiel niaj legantoj vidas, cinj
sciigoj alvenintaj dum la lasta monato
estas tute kontentigaj.

HISPANA

celona) una importante reu1110:1, en la
que los oradores se expresaron excl11sivamente en Esperanto. El Sr. Alió dió
cuenta de los trabajos de la sociedad y
expresó su alegría por los éxitos alcanzados. El Sr. Vila habló sobre la organización del 5. ° Congreso de Barcelona, principa \mente sobre los J'1iegos Florales,
para los cuales ha señalado tema y premio la sociedad. El Sr. Casanovas habló
sobre los progresos alcanzados por el
Esperanto entre los comerciantes. El señor l\Iartí alabó la labor realizada por
«Paz y Amor» y también la de «Vayamos•; ambas sociedades usan todos los
medios para divulgar nuestra lengua. El
Sr. Solsona dijo que su valor ya estaba
probado, pues tomó parte en la representación de «Edzigo malarangita»; invitó á
todos á la unión por el triunfo del Esperanto. Después el Presidente D. Juan
Bausells dió las gracias á todos los presentes y les animó al estudio y práctica
de nuestra lengua auxiliar.
Verdaderamente, como ven nuestros
lectores, las noticias recibidas durante el
último mes son totalmente favorables.

La Correspondencia de San Fernando (San Fernando).-!lfttwo-Exposición
(Ali•
cante).-El
Tiempo (l\1urcia).-El Correo (Alicante).-La
Mañana (C:artagena).-El
Porvenir (Cartagena).-El
Comercio (Gijón).-El Nervión (Bilbao ).-El Azón (Ramales).-Diario
de San .FRrnando (San Fernando).
Tiuj estas la gazetoj, kiuj dum la lasta
monato publikigis artikolojn favorajn al
Esperanto. Ankaií ni citos El Paladín de
México, kaj precipe belan, longan kaj
sciencan artikolan verkitan de S.ro Carlos
Brandt aperintan en El Constitucional de
Caracas.

Estos son los periódicos, que en el
último mes han insertado artículos favorables al Esperanto. También citaremos
á El Paladín de México, y especialmente
al hermoso, extenso y científico artículo
escrito por D. Carlos Brandt y que apareció en El Constitucional de Caracas.

De.otros países
FRANCIA
París.-El 8 de Diciembre tuvo lugar, con gran éxito, en la «Sociedad Geográfica
Fraocesa~, una conferencia en Esperanto dada por nuestro samideano b1asileño
Bakbenser. Presidió el acto el ministro plenipotenciario del Brasil 3r. de Piza, 4uien
habló muy favorablemente para el Esperanto. De este nuevo paso del Esperanto se
ocupó muy extensamente la prensa de Frat1cia.

ESPERANTISTA

GAZETO

9

-La «Unión de las Mujeres de Francia» ha organizado dos cursos de Esperanto;
uno elemental explicado por Mlle. Gerard y el otro superior por la baronesa de Meúil.
-Las
Uniones Comerciales de Francia» reunidas en París en un Congreso cele~
brado del 7 al 9 de Octubre pasado, decidieron mandar un delegado oficial al Congreso Espt;rantista de Barcelona.
Saint-Etienne.-El
ayuntamiento ha votado una subvención de 300 francos para
el Grupo.
Rouen.-El ayuntamiento votó una subvención de 50 francos para el Grupo.
Douai.-E1 20 de Noviembre el coronel del 27 Regimiento de Artillería comunicó
oficialmente á toda la guarnición, la apertura de cursos de Esperanto en la «Clase
Superior.>
Angers.-El
Sr. Muffang comenzó. un curso de Esperanto en el Cuartel de
«6° Génie». 33 soldados asisten y según orden del coronel deben asistir por lo menos á diez lecciones,
-En la misma guarnición, el Sr. Galard explica un curso á 40 soldados del 135
Regimiento de Infantería.
B orgoña.-La «Federacio de la Burgonjaj Grupoj • celebrará su segunda reunión en
Beaume la primavera próxima. El número de sus miembros era el mes anterior 800.
Norte de flrancia.-La
«Federacio de I' Nordaj Grupoj», cuenta ya con un Bole•
tín mensual, «Norda Gazeto», que contiene interesantes noticias. Esta Federación
consta de 10 grupos.
INGLATERRA
Londres.- Bajo la presidenci:'! del Sr. Mudie se fundó la «Fedcracio de la Esptaj
societoj de Londona regiono,> Organo de la Federación será la «Londona Gazeto.>
-En esta metrópoli se explicaban hasta el mes anterior 38 cursos de Esperanto.
-«St. Helens Newspapen,, publica semanalmente una sección de Esperanto. «Tor•
quay Times» acepta favorablemente noticias acerca del Esperanto.
-En Burnley, Ne/son y Hull, el Esperanto es introducido en las Escuelas Técnicas.
-El Sr. Privat tia dado conferencias de propaganda en Bradford, Derby, Liverpool, Newcastle, Norvich, St. Helens y Tarmoutli.
ALEMANIA
-El lII Congreso de Esperantistas Alemanes tendrá lugar del 20 al 24 de Mayo
de r909, en Gotha.
-El Ministerio de Sachsen-koburg-Gotha, ha introducido la enseñanza del Esperanto en la Escuela Comercial del Estado.
-El Ministerio de i.,strucción de Sajonia introducirá en breve y como ensayo el
estudio del Esperanto.
-Se han fundado nuevos grupos en Bamberg, Borm, Dresden, Glauchau i Sa,
lnsterburg, Leipzig, i11eissen,Posen, i11indelheim¡ Bremen (empleados de Telégrafos,
Teléfonos y Correos), IYiirzburg, L11beck y JJfünster, y otras.
-En Chemuitz, después de un discurso á los suboficiales del 104 Regimiento de
Infantería; 45 de ellos se inscriben como esperantistas.
-Después del Congreso la prensa alemana en general se muestra muy favorable
al Esperanto.
BOHEMIA
«Bohema Unio Esperantista». Esta asociación decidió celebrar este año el Primer
Congreso de esperantistas bohemios que se celebrará en Praha. Ya han empezado los
trabajos preparatorios.
_
-La A. E. J.Nejedly de Kukleny remitió una proposición á la «Liga de Maestros.
de Austria» para qué ésta propongá al ministerio de Instrucción y Cultura la implantación del Esperanto en todas las escuelas de Austria.
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ITALIA
Nápoles.-Desde el 1.º de Octubre existe en esta población la «Unión Esperantista Napolitana».
-En flirenze, el «Círculo Filológico» inauguró un curso de Esperanto.
POLONIA
Varsovia.-Es introducido el Esperanto en diversas escuelas. La «Universidad
para todos:. inaugura un curso de Esperanto al que asisten 252 alumnos.
Cracovia.-Es aceptado oficialmente el Esperanto en la «Academia Comercial.»
MÉJICO
-Se ha fundado una «Sociedad de ciegos Esperantista:., la cual ha construído una
máquina especial para la estampación de obras en Esperanto con caracteres de relieve.
-En la última reunión anual de la Sociedad de Médicos, á la que asistió el ministro de instrucción pública, nuestro samideano Sr. Dr. Vargas hizo un discurso sobre
-el Esperanto y sus relaciones con la ciencia médica. Muy buena impresión produjo
este discurso entre el auditorio.
ISLA DE CUBA
Santiago.-EI ilustrado director del colegio «Juan Bta. Sagana» Sr. D. Luis M.
Buch, ha establecido en dicho centro una clase de Esperanto, á la que asiste un gran
número de niños.-Esta
población cubana, que ya cuenta con una importante Asociación Esperantista en la que figuran en gran número el elemento intelectual, es la
primera en la isla que ha introducido este elemento de cultura entre los niños.

Diversajoj kaj Spritludoj
Sub la redakcio de Novejarque (Angelo)
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Surmetu unujn el la supraj kvadratoj sur la aliajn tiamaniere ke tiuj kvadratoj
kovros kelkajn literojn el tiuj ci, kaj la literoj, kiuj restos malkovritaj (tridek-nau.) esprimos (lau horizontalaj linioj) Facilan «regulon> de la Esperan/a Gramatiko.
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La Solvo;n de tiuj ciSpritludoj ni presos en nia venonta numero.
Ni publikigos la noinojn de la solvintoj (kiuj gustatempe sendos sian solvon) en la
postvenonta numero. La solvoj devas esti sendataj po§tkarte.

PENSO
Kolekto da belpensoj estas trezoro pli estiminda ol la monriceco.-Jsocrates.

*

SPRITA}O
Al iu blinda almozulo diris unu el liaj amikoj:
-Ne havante gvidhundon, kiamaniere vi kondukas vin por reiri hejmen?
-Tio, nur estas flarada afero,-respondis
la blindulo,-Mi piediras sur la trotuaro
apud la butikoj, kaj kiam mi fiaras du fojojn fromagodore, tri apotekodore kaj kvin
vinodore, mi laiíiras dekstren kaj jam estas ce mi.

*

IOM MALFRUE (Anekdoto)
Triboulet, la famkonata histriono de rego Francisko 1-a, modelo de la «Rigoletto•
de Verdi estis iam morte minacata de ia kortegano pro tío ke Ji estis parolinta tro
malfavore pri tiu palaculo.
La histriono plendis al la reg::>pri tiu minaco kaj la monarho diris al Ji:
-Ne timu. Se en mia kortego estus iu, kiu kuragus mortigi vin, certe post kvaronhoro Ji estus pendigita.
-Ho! Sinjora Mosto!-respondis
Triboulet.-Cu
ne estus pli bone kvaronhoro
antaüe?

*

UTILA KONINDAJO
Oni pavas malaperigi la oleajn makulojn de la papero, metante inter la foliojn
makulitajn (sure kaj sube) delikatajn pulvorojn de §afaj ostoj.

*

KURJOZA}Ó
Laií opinio de la plej eminentaj kuracistoj, la homoj, kiuj dormas busfermite estas,
tiuj, kiuj atingas plej altan multjaragon.

I~

LÁ SUNO TUSPANA

HISTORIA DIRO
•La Suno leviganta havas pli da adorantoj o[ la malleviganta Suno,>
(Pompeyo al Sila, kiu ne volis havígi al lí la triumfon. (78-a jaro) ).
Tradukis

e,peranten,

Novejarque (Angelo).

ANONCOJ
S.r0 Adolf Lapita, Hradebni ul. I. Prossnitz, Moravia, Austria, deziras korespondi
esperante kun samideanoj de la tuta mondo, per ilustritaj postkartoj all leteroj.

l\lIALNOVA F'IRlvlO

J. CLAUSOLLES

ORTOPEDlO. r!IRURGIO. HIGIENO. KAUCUKAJ OBJEKTOJ KAJ ANTISEPSAJ
KO11ERCAJOJ
Firmo fon dita en la jaro 1830
Magazeno: Strato Sankta Ana, 30. Barcelona.

- F.IL:J:C>iT
Fernando VII, n. 0 8. Barcelona.
Rambla del Centro, n.0 27. Barcelona.
Carretas, n. 0 3 5. 111
adrid.
Velázquez, n. 0 17. Sevilla.
San Vicente, n.° 6. Valencia.
¡¡Todo el mundo puede ya aprender el Esperanto!! por medio de la obra que
acaba de publicarse titulada

EL IDIOMA INTERNACIONAL
AL

ALCANCE

AUXILIAR ESPERANTO
DE

TODOS

POR

pe.trnando Solerr Valls
Oficial de 1 elegrafos, Presidente del Gmpo Esperantista de Enguera
140 páginas de texto.--Precio:
1'50 pesetas.
De venta en las principales librerías y en casa del autor, Enguera (Valencia).

ENCICLOPEDIA

ESPASA

Enciclopedia Universal Ilustrada, que ha obtenido el GRAN PREMIO en la'
Exposición Hispano-Francesa de Zaragoza.
La más completa de las publicadas hasta el día.
Dirigirse para suscripciones á los Sres. Espasa é Hijos, Cortes, 579, Barcelona.-·
Representante en Valencia: Francisco Melo, Cirilo Amorós, 24.
Tipografía

Moderna,

á cargo de Miguel Gimeno, Avellanas,

u-Valencia.

Sociedad Española
PARA LA PR0PAGACI0N DEL ESPERANTO
CUOTA
PIOANSE

INFORMES

====COMITÉ

ANUAL,
Á

LA

UNA PESETA

ADMINISTRACIÓN

OE

ESTA

REVISTA

DE PATRONATO EN ESPAÑA======

Excmo. Sr. D. Angel Pulido, Senador del Reino y de la Academia de Medicina.
Excmo. Sr. D. Luis Moneada, General de División.
Illmo. Sr. D. Salvador Padilla, Director del Instituto General y Técnico de Orense.
Excmo. Sr. D. José Enrique Serrano Morales, Gran Cruz de Alfonso XII.
Sr. D. Román Ayza, Teniente Coronel de Estado Mayor y Doctor en Ciencias.
Excmo. Sr. Marqués de Villalba de los Llanos y de Azueba.
Rdmo. P. Manuel Sánchez, Prepósito General de las Escuelas Pías.
Sr. D. Juan J. Durán y Loriga, Comandante de Artillería.
Sr. D. Leonardo Torres de Quevedo, de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y .
Naturales.
Illmo. Sr. D. Ricardo Codorníu, Ingeniero Jefe de Montes.
Excmo. Sr. D. Juan Bautista Benlloch, Obispo pretonizado de Urge!.
Excmo. Sr. D. Juan La Cierva, ex ministro de Instrucción Pública y actual ministro
de Gobernación.
Excmo. Sr. D. Manuel García tPrieto, ex ministro de Gobernación y de Gracia y
Justicia.
Sra. D.11Emilia Pardo Bazán, presidente de la Sección de Literatura del Areneo de
Madrid.
.

:::::======CÓNSULESESPERANTISTAS EN ESPAÑA===
Murcia.-D. Ricardo Codorníu. Malecón,

Enguera.-D. Fernando Soler Valls. Pla-

Valenoia.-D. Vicente Marzal. Ribalta, 6.
Aguilas (Murcia).-D. Normán Maclean.
Santiago (Galicia).-D. Santiago Carro

Simat de Valldigna(Valencia).-D.

letra C.

García. Toral, 6.

Castellón.-D. Victorino Aparici. Pí y
Margall, 7.
·
Burgos.-D. Teófilo Martínez. Plaza Mayor, 45, pral.

Bilbao.-D. Gregorio

Prados Urquijo.
Alameda de Mazarredo, I, 3. 0
Coruña.--D.Romualdo González. Marina, 25, pral.
Cuevasde Almudén(Teruel). -.D. Serafín Villarroya.
La Guardia (Jaén).-D. Serafín Baudín
Agüero. Parra, 4.
Carcagente.-D. Domingo Taléns.

za Martín Barrón,

I I.

Julio
Morató Gil.
Sigüenza (Guadalajara). - D. Eduardo
Cano. San Roque, 24.
·
Algeciras (Cádiz).-D. Isidoro Moreno.
Comandancia de Carabineros.
San Fernando(Cádiz).-D. José -Garzón
Ruiz.
1 Santa Cruz de Tenerife (Canarias).D. Eladio González Ribero. Jesús Nazareno, 44.
EtRoyo(Soria).-D.FlorencioArambilet.
Barcelona.-D. Alfonso Sabadell. Diputación, 280.
·
San Sebastián-D. Julio Garrido. Regimiento Infantería Sicilia.
Tarancón(Cuenca).-D. Julio Larrañaga.

GRUPOS
ESPERANTISTAS
ESPAÑOLE
Murcla.--Presidente, D. Norman Maclean (Aguilas).-Secretario,
D. Antonio López Villanueva (Vergara, 12).
Valencia.-Pres. D. Román Ayza (Rateros, 16).-Secret. D. Vicente Marzal (Ribalta, 6).
Albarracín(Teruel).-Pre~.
D. José M.ª Lozano (Portal de Malina, 20).-Secret.
D. Joaquín
Sánchez.
.
Manresa.-Pres. D. Miguel Espectante.-Secret.
D. Eduardo Segarra (Morne, ro).
Cardona
(Barcelona).-Pres.
D. Ramón" de Subirá.-Secret.
D. Juan Bautista Pelayo.
Toledo.-Pres. D. Ventura Reyes (Alfonso XIII, 7).-Secret.
D. Juan de Ozueta (Academia
de Infantería).
Solsona
(Lérida).-Pres.
D. Antonio Mayo.-Secret. D. Ramón Gabernet.
Coruña.-Pres. D. Pascual Perea (S. Andrés, 153).-Secret. D. Manuel Monteagudo(Bailén, 6).
Enguern.-Pres. D. Fernando Soler (Martín Barrón, 11 ).-Sec. D. ManuelJordlí (Angeles, 16).
ElRoyo
{Soria). - Pres. D. Florencia Arambilet (Farmacéutico). -Secret.
D. José Oberlé
(Colegio del Carmen).
'
Sestao
(Vízcaya).-Pres.
D, Florencio Esquivela (Rivas, 86).-Secret.
D. Esteban Cortadi
(Iberia, 5).
Barco
deBaldeorras
(Orense).-Pres.
Sr. Ameijeiras.-Secret.
Sr. Argemiro.
Santiago
(Coruña).-Pres.
D. José Santaló (Cardenal Payá).-Secret.
D. Santiago Carro
(Toral, 6).
·
Tarancón(Cuenca).-Pres.
D. Eugenio Calvo (Comandante de lnfantería)'.--Secret.
D. Antonio Alonso (Registrador de la propiedad).
0rense.-Pres. D. Eduardo Macia.-Secret. D. Higinio V. Ameijeiras (Asociación de Obreros).
Burgos.-PresD. Manuel Esteban (S. Juan, 48 y 50).-Sec. D. José Sarmiento (Santoci!des).
LaGuardia
(Jaén).-Pres.
D. Enrique Góinez (Molinos, 1).-Sec. D. Serafín Bandín (Parra, 4).
Foz(Lugo).-Pres. D. Camilo Cela.-Secret. D. Antonio Villar (Farmacéutico).
Bilbao.-Pres.D. Teoctoro Elizondo (Ronda, 29).-Secret.
D. Rufino Unzaga.
Barcelon1.-Pres.
D. Alfonso Sabadell (Diputación, 280).-Secret.
D. Augusto Pierre (Balsas de San Pedro).
..
Vigo(Pontevedra).-Pres.
D. Bernardo Fernández.-Secret.
D Manuel Dovao (Lepanto, 5).
Castellón.-Pres. D. José Seijas.-Secret.
D. Victorino Aparici (Pí y Margal!, 7). ·
AlcaládeChisbert(Castellón).-Pres.
D. Rosendo Cucala.-Secret.
D, Julio Payá.
Benlcarló(Castellón).-Pres.
D. Pedro Vidal.-Secret.
D. José María Febrer.
Sabadell(Barcelona).-Pres.
D. Félix Sotorra (Gracia, 43).-Secret.
D. Juan Bautista Lladó
(San Lorenzo, 45).
SanSebastián,-Pres. D. Julio Garrido (S. Jerónimo, 25).-Sec. D. Miguel Pérez (Avenida, 2).
Portogalete
(Vizcaya).-Pres.
D. Francisco Vallejo.-Secret.
D. Manuel Cemborain.
Tortosa.-Pres. D. José Navarro.-Secret.
D. Salvador Murall.
Lugo.-Pres. D. Higinio V. Ameijeiras.-Secret.
D. Pedro González.
Cartagena.-Pres. D. Carlos Roca.-Secret.
D. Alfredo Saralegui.
Me~lna
delCampo
(Valladolid).-Pres.
D. Francisco Román.-Secret.
D. Federico García.
Sima!
deValldlgna
(Vale-ncia).-Pres. D. Julio MoratóGil(Médico).-Secret.
D.AngelinoRipoll.,
0
Gracia
(Barcelona).-Calle
del Angel, 67, 2.
SanFernando
(Cádiz).-Pres.
D. José Garzón.-Secret.
D. Juan Castro.
Carcagente
(Valencia).-Pres.
D Domingo Taléns.-Secret,
D. Jaime Iranzo.
Ubeda
(Jaén).-Pres.
D. Juan G. Martín.-Secret.
D. Juan de Dios Vico (Constitución, 33).
Santa r.ruz
de Tenerife(Canarias).-Pres.
D. Juan Cambreleng.-Secret.
D. Julio López.
Vlllanueyay Geltrú(Barcelona).
Castlllode Locubln(Jaén).-Pres.
D. Francisco García Mochales.-Secret.
D. Carlos Estre•
mera.
Vltigudino(Salamanca).-Pres.
D. Nicolás Ballesteros.-Secret.
D. FernandodelArco.
Allcante.-Pres. D. Miguel de Elizaicin (Medina, 37).-Secret.
D. Celso Varona.
Albaoete.-Pres. D. Rafael García Moreno.-Secret.
D. Dominico Collado González.

Madrid.
Badalona
(Barcelona).
Sarriá (Barcelona).

-pebriaario
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La Redakciokorektos la manuskriptojn
laübezone,kaj la nepresitajngi ne resendos
ENHA. VO: :Malnovaj pagoj.-Soneto.
-Á
La Perfekta Edzino,-Memorindaj
Datrevenoj
sajoj.-Anoncoj.

nuestros lectores.-Vintra
de Februa,ro.-Sciigoj.-De
·

tago.-Gazetara
Statistiko.-Sone.to.otros países.-Spritludoj
kaj Diver-

MALNOVAJ
PAGOJ
ADIAÜREVOJ!
:'.ION0L0G0

DE «TR0Fnmv»,

TRADUKITA

DE «MARIA

KAIWVINA»

(Bela tualetejo. La parolantino enkuras, tenante en la mano) skatoletojn, bombo11ujojn, b11kedon,k. t. p. kriante post la kulisoj). 1\1idankas, kara, aminda patreto! Mi
dankas! Kion vi diras? Ke rni ne devas gin perdi? Ne timu, ne timu, patreto, mi gin
gardos kiel pupilon de oku!o! Ne timu! ( Elirinte sur la scenon kaj sendante mankisojn al la kitlisoj). Fine mi estas kontentigita! Longan tempon mi deziris posedi centrublan bileton kun gajnoj, ja longe! Jen mi gin posedas! Hodiaü, en la tago de mia
naskigo, la patreto donacis gin al mi. Oni devas gin kasi ie en sendangera loko. Ha!
kie gi estas? kien mi gin metis? kredeble mi gin forlasis ie en tint cambroj. ( Longan
tempon si seréas). Jes, kredehle mi gin lasis ie! M) kuru rapide! (Si ekkuras kaj rapide revenas). Nenie gi estas! Kien mi gin metis? (Si sgrcas en siaj posoj, disfetante sur
la plankún tuketon, vizitajn kartojn, leterojn, k. s.) Nenie gi estas! Kion mi faros?
(f'reskau plorante). Tiel longe mi deziris gin posedi, kaj subite!. .. Kien mi gin metis?
Cu mi ne envolvis ion en gin? Dio! En kio mi scndis hombonojn por mi,a kuzino? l\li
ne ha vis skatoleton, tial mi envolvis ilin en paperon ... Dio, cu efektive! (Si mal.femzas
skatJletojn, disfetante cían sur la plankon). Nek tic ci, nek tic, nenie mi gin trovas.
(Subite si komencas ridegi). Jen estas! jen esta~! Ho, kiel mí estas malsaga! Kiel mi
ektimis! Mi mem gin metis sub mian zonon! (.Si elprenas regnan biletoi_;z
de interna
prnnto). Jen gi estas! Mia kara, aminda! Kiel bela, kiel carma vi estas! (Si gin kisas).
Kiel mi vin améis! Kaj se vi gajnos, mi ·vin amos ankoraü pli multe! Gajnu almenaü
5.000 ruhlojn! Ne! Kvin mil ne estas sufice! Patreto diras, ke kvin mil ne estas mono.
10 ooo! Jes, dek mil estas bonc! Kaj 25 ooo pli bone k;ij 75.000
ankoraü pli bone!. ..
(Si lentas). Kaj se la grandat~ gajnon de 200.000!
Ho! (Si de gojo Jermetas la okulojn
ka} 111trsvingas_per la mano}). Kaj mi gajnos! (P!audante perla manoj). )es, mi gajµos! Jcs, mi 1J{'pre gajnos. Kiel estos bone! Kiel gajcL(Sttbite si eksilentas). Ne, tio ci
ne estas bona! Mia frato di ras, ke oni gajnas nur .. (Si apenau ekparolas) kc ce ekzistas proverbu: nur malsaguloj estas folicaj! Ne, mi ne bezonas! .. Aü ne, kial do? Kiu
scios tion ci? Nur kelkaj el miaj konatoj, ne ciuj. Sur mia frnnto ja ne estos skribite,
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ke mi gajnis! Jes! ... Kaj mi diros al ciuj, ke mi ricevis heredon post mia avino. Bonege! Belege! (Denove si kisas la bi!eton). Gajnu, mia kara, ·gajnu! Ho, kiel mi vivus!
Mi min montrus! Sukerajoj neniam ma11kus al mi! Vivu sukerajistoj! Aií ne! Kio estas
sukerajoj! (Forsovante bo_n1bonujun).Cu mi estas malgranda? Mi acetos cevalojn kaj
kaleson, nepre kale§on! Cevalojn grizajn, kiuj ne povas stari trankvile sur unu loko!
kaj -en bona vetero mi veturus sur la cefo stratr¡! Mi sidigus en tiela maniero kaj veturus. Kaj mi nepre sidigns en tiela maniero. (Si sidigas sur lrl sofon). Mi ofte vidas
iajn sinjorinojn, kiuj veturas en tia maniero! lli metas ankoraií apartajn capelojn, kaj
iliaj vizagoj estas de stranga kuloro ... Kiuj ili estas, mi ne scias. l\li demandis mian
fraton, kaj li diris, ke ili ne estas virinoj, ec ne estas homoj, 1111rsimple pupoj. Ke ili
veturas sur la stratoj intence, por sin reklami,-kaj
poste li ridis. 11i nenion komprenas! Jes, en tia maniera mi agos! Kaj kian multon da fiancoj mi havos! Militistoj
kaj civilistoj! Kaj doktoroj!. .. Ne! Doktoron, mi ne deziras. Li neniam rntas hejme,
kaj éiam li estas okupita kun mortintoj! Fil (Si ektremas pretervole) .. Li trovas ankoraií en mi ian malsanon kaj kuracos min gis morto. Ne, mi ne volas! Militiston mi
ankaií ne bezonas. Li partoprenos en milito, oni !in mortigos, kaj mi restos vidvino.
Estos bone, se tio ci okazos post dek jaroj, sed se en la daiíro de la unua jaro! ... Estos
pli bone, se mi elektos iun el la ambasado: ili ciuj estas tre delikataj! ~i vivos societe,
ni invitos aristokratojn. Oni <levas nur konduti pli serioze! Tio ci ne estas malfacila!
Estas necese, ke la vizago estu profundepensa kaj la manieroj retenaj. Jen! V,:ikomencas iradi lerte koj fiere). Ambasadoro alvenis al mi k_¡ijdi ras: «Sinjorino, cu mi povas
havi la honoran valsi kun vi?, -- « Volante, sinjoro. (Si svingas la bileton, kunmetinte
gin kiel 7Jentumilon). Ha, kiel tio ci estos gaja!. .. La edzo min amos, adoras! Mi min
tenas grave, mia domo estos ekzemplo por la tuta urbo. Mi kapricos, kiom mi nur
deziros! Kaj li <levas elporti, car mi estas bcla, ciuj <liras tion éi, ciuj! Ekzemple, li
malfruigas al la tagmango, mi !in atendas,,mi maltrankviligas, mi koleras; fine li alveturas, mi sajnas kolera kaj sidigas tielc, (Si montras). ,Bonan tagon, i\fario'.» Ji <liras,
enirante. Mi deturnas miq kaj nenion respondas. Li sidigas apud mi, mi min levas
kaj iras sur alian lokon. (Si transiras ). «Kio do okazis?• li di ras. Tiam mi komencas:
«Ho, kiel mi e~tas malfcliea! Kaj tio ci okazis en la unua jaro de nia edzigo, kio do
estos poste! ( Si sa;nigasA sin ploranta kaj visas la okulojn per la bileto). «Kion do
mi faris?» Ji demandas. Ce tiuj ci vortoj mi forigas kolerega. «Kion vi faris? vi demandas ankoraií' Mi devis vin atendi, resti maltrankvila, kaj vi demandas ankoraií!
Bonc! tre bone! Se mi <levas treni tian vivon, diru simple ke~(si komeneas siri tuke:
ton) diru simple, malka§eme, ke mi ektedis al vi, ke vi farigis indiferenta al mi! (Si
adiras senkonscie pecetrjn de la bileto, kiun si tenas en la manoj). «Mario, trankviligu! » li ekkrias paligante, Mi ekkrias kaj svenas. (Si Jalas sur la ka11apon kaj sttbite
re!evigas). Kaj se efektive mia edzo estos malhomo, malbonulo? Kion fari? Ho, tiam!
J\li scias, kion mi faros! i\ii mortigos min, !in kai §in... En lia foresto mi ricevos leteron, adresitan al Ji, koverto bonodora, bela. (..,ifaldas la bildo11, kiel koverton). Mi
gin malfermas, car inter geedzoj sekretoj ne <levas ebisti, kaj su bite ... Ho kia teruro!
, i !in petas veni al kunveno! La san~o rapide transversigas en miaj vejnoj, sed mi ne
perdas la spiriton, kaj silente, malvarma, kvazaií monumento, malgoja, kvazaií nubo,
mi atendas lian revenon. Jen li venas. Kun brilantaj okuloj mi iras al li, kaj µer voco
treman ta mi diras: «Favora sinjoro, mi scias cion! Jen estas letero, kiu sciigis min pri
cio! Jen estas pruvo .!le vía terura konduto! Mi gin konservos ... ai:í ne, gi bruligas la
manojn, for, for!. . (Si dissiras la bileton kaj jetas ffi!z en la kamenon). 1-!un... (k,msiderinte sian agon) ... Kion f\!Í faris? Kion mi faris? (St kttras al la kame110,dezirmzte
eltiri la bildo11) J\Iia bileto! Cevaloj, kaleso, éapeloj, edzo! Adiaú rcvoj! Jen la 200.000!
Mi ne volas 200.000, almenaií 5.000! Patreto! l\lia kara! pan.lonu! Neniam mi agos pl1.1
en tia maniero! Pardonu kaj acetu al mi alían biletunl (Si elkuras plorante).
(El «Esperantistu» 15ª Seplembro 1893).
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Al KapitanoV. lnglada
En mia animo sekreto, en vivo mistero
Restadas, car amo eterna min iam ekprenis.
Sed mi ne malkasis malsanon sen ia espero
Kaj la kai:ízinlino éi tion neniam divenis.
Ho ve! nevidite en vivo mi apud si venís
Kontakte, sed tamen nur sola kun mía sufero;
Kaj gis la vivfino mi iom post iom min trenis,
Nenion petante, nenion guante sur tero.
, Kaj kvankam ja Dio sin kreis por !' amo kaj scnto,
Si marsas sen eta rigardo, sen eta atento
Por la ammurmuro al si promesanta la gojon.
Si éiam plej pie plenumos la devojn severajn
Kaj, tagon, legante éi tiujn amversojn suferajn:
«Pri kiit virino? ... » si diros sekvante la vojon.
Esperantigis D.ro G. PHILIPPET.

,,

A nuestroslectores
La imposibilidad absoluta de reducir el número ó la extensión de las secciones
de esta Revista, nos obliga á publicar la traducción de El Nido Ajeno en páginas
adicionales; ésto, como es lógico, desnivelará aún más los platillos de nuestra balanza financiera. Perdonen nuestros lectores, si aprovechamos esta ocasión para dirigirles una súplica.
Suponemos ocioso recomendarles la divulgación y propaganda de LA SuNo HISPANA;pero, además de esto, si hay alguno que pueda voluntariamente contribuir con
alguna cantidad, por módica que sea, á salvar nuestro déficit, nosotros quedaremos
profundamente reconocidos al que, de modo tan eficaz, venga en nuestra ayuda" No
importa que la cantidad sea pequeña, basta con incluir unos cuantos sellos en un
sobre. Los nombres de los donantes; salvo advertencia en contrario, no han de publicarse en nuestras páginas, pero sí las cantidades recaudadas.
Ahora un ruego á los Grupos esperantistas de España. La divulgación del Espernnto en nuestra patria, no repercute proporcionalmente
en la lista de nuestros suscriptores; precisamente en las poblaciones donde hay· Grupo próspero con gran
número de socios, es donde menos suscriptores tenemos, y esto se comprende por la
facilidad de leer nuestra Revista en la casa social. No lo censuramos porque cometeríamos notoria injusticia, pero estos Grupos que tienen en LA SuNo H1sPANAun
órgano de propaganda y publicidad, tal vez podrían sin gran sacrificio ni esfuerzo,
designar una pequeña subvención que contribuyera á nivelar nuestros gastos é ingresos y aun hacer factible alguna de las mejoras materiales que en proyecto tenemos.
Si nuestra súplica no diera el resultado apetecido, buscaríamos por otro camino
la solución de problema tan enojoso.
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V::CN"TFl..A.
Vintra tago; la nego
Fatas negere,
Kaj de l' vento la prego
Siblas ekstere;
En la salono
Regas densa mallumo,
Tomba nesono.
Mi senmove rigardas
Apud kameno
Kicl ludas kaj ardas
Ruga flaméeno;
Hatas ajn horo,
Ankaií en mia brusto
Batas la koro.
Mian sangon, mi, plaiídi
Sentas malgoje,
]jo se povus si aiídi
Gin unufoje!
J\l si gi dirus,
Kc mi mortas, kaj sian
Koron dissirus.

T.A.G-C>
Sed si min ne kompatas,
l(aj l' amoplendon
Si eterne malsatas
Kvazaií ofendon.
Carma virino
Kiel pro vi sangigis
Mia destino!
Ho! foriru, esperoj,
El mi por eiarn;
11mi placas suferoj,
Gojoj neniam.
Ne plu la Iarmojn
Visu mi, por ne vidi
-ia¡n bcléarmojn.
Dume blanka la nego
Falas negere,
Kaj del' vento la prego
Siblas ekstere;
En la salono
Regas densa mallumo,
Tomba nesono,
Origin.q_leverki!-,

JULIO
Lentenanto

:\foRATÓ.
de Artilerio.

GazetaraStatistiko
Dum la 1907ª jaro estis ricevataj en nia Redakcio 44 diversaj gazetoJ cspcrantaj.
Dum la 1908ª jaro ni ricevis So, µreskaií la duoblon!
Jen iliaj titoloj:
«La Revuo•, «L' Etoile Espérantiste,,
«Germana Esperanto Gazeto", «The British Espcrantist», «La Belga Sonorilo», «Stelo Kataluna,,, «Germana Esperantisto»,
«Amerika Espcrantisto», «Thc American Esperanto },urna!», «La Algeria Informilo»,
«Espennto)), «La Suno Hispana•, «E5pero Kafolika», «Lingvo Internac;a,, «La Esperanta lnstruisto», «Tutmonda Espero•, «Svis:i Esp,:ro•, «Internacia Socia Revuo•,
«Efio Esperantista>, «Amsterclama Pioniro•, «La Verda Standarf!o», «Tra la Mondo»,
«L' Esperantiste», «Esperantisten», «La Saksa Esperan! isto•, cCasopis Ccskych Esperantista•, «Pola Esperantista», «Filipina Esperantisto,,, «Roma Esperantisto,, «ParisEsperanto•, «Verda Stelo•, «Juna Esperantista•,
«Dana Esperantista,,
«Lumo•,
•Voco de Kuracistoj», •Ruslanda Esperantisto•,
,Sarta Stelo», «Meksika Rcvuo",
«Afrika Esperantisto», «Flugila Stelo», «Japana Esperantisto>, «Finna Esperantisto•,
«Espero,, «Rumcna Gazeto Esperantista•,
«Progreso)), • Espero Pacifista», «Esperanta lnternacia Revuo,, «La Unuigo de l' Bibliofiloj•, ,Rumana Esperantisto•,
«Antaiíen Esperantistoj!», «Sciiganto», «Thc Esperanto News», «Europa Kristana
Celado•, «La Du Steloj», «Tra la Filatelio•, «Oficiala Gazeto Esperantista•, «La
Spritulo», «K T P», «The Australian Esperantist)), «Hrazila Revuo Esperantista»,
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.Hispana Rcvuo», «Bilbao Esperantista•,
«T~e Esperanto Student», «Esperanta Gar.eto», «L' Informilo», «lnformaj Raportoj», «Cilo Esperantista», «La Holanda Pioniro», «Brazila Esperantisto", «Po]ica Revuo•, «La Espero•, «Normanda Stelo», «Bohema Esperantista•, «Samideano Ciumonata», • Franca Esperantista»," «Internacia Pedagogía Revuo», « Belga Esperantista>, «Notizie Esperan tiste,,« Le Monde Esperan tiste•
bj • La Esperantista».
--Ni devas rimarkigi ke ni ne ricevis ciujn esperantajn gazetojn elirantajn dum la
pasinta jaro. Jen la titoloj de la ncricevitaj:
<Bulteno de Libera Pcnso•, •La Esperanta Kolektanto•, <li:speranta Ligilo»,
«Dia Regno», «Frateco», «Internacia Scienca Revuo», «La Londona Gazeto», «Espcrantaj Skriba3oj,, « Estlanda Esperantista>, • Lorena Esperantista», • Norda Gazeto~,
«Stclo de la Oriento> kaj «La Bela Mondo;,.
Sekve, kalkulante tiujn ci, la nombro de esperantaj gazetoj duobligis dum la
1908ª jaro!
-Jen la novaj gazctoj aperantaj dum la lasta 1908ª kvaronjaro:
«La Holanda Pioniro», (3 fr., 15), 3 fr., 75.-Binnen
Bautammerstraat, II. Amsterdam.-Holando.
«Normanda Stelo», (1 fr.), 2 fr., 50.-41, ruede la Vicomte. Roiun.-Francujo.
«Bohema Esperantista,, 4 fr., 25.-Red.,
Praha III, 495 (J. Iglaner.) Adm., en
7evicko.-Austrío-l\1oravio.
· oSamideano Ciumonata>, 2 fr.-33, Abekawa-:\fachi. Asakusa.-Tokio-Japanujo.
«Franca Esperantistc», (3 fr.), 4 fr.-46, Voulevard Magenta. Paris.-Francujo.
«Internada Pedagogia Rcvuo», 3 fr. 75. -en Bystrice-Hostyn.-Austrio,
Moravio.
«Belga Esperantisto», (4 fr.), 4 fr., 50.-20, Vondelstraat. Antwerpen.-Belgujo.
«Notizie Esperantiste». Via S. Agostino, 6. Palenno.-Italujo.
«Le Monde Esperantiste», (1 fr., 25), 2 fr.-3,
me Sophie-Germain. Paris.Francujo.
«La Esperantista», 3 fr., 50.-Carolinestr,
12. Leipzig.-Germanujo.
A.N.

SONETO
Ne min tiras vin ami, mia Dio,
La de vi raveielo promesita,
Nek la terurinfer' tiel timita
Min tiras ne ofendi vin pri io.
Nur min tiras vi mem, via vizio,
Vidi vin malsatege krucumita,
Tiras mio via korpo travundita
Tiras min via mort' kaj kalumnio.
Tiel min tiras, fine, via amo
Ke mi vin amus ja ec sen éielo
Kaj sen infer' mi timus per la samo.
, Vi ne devas min pagi pro fidelo,
Car se ee mia fid' tute ne flamus,
Kiel nun mi vin amas, mi vin amus.
El la hispana lingvo tradukis,

VICENTE

lNGLADA.
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La PerfeKtaEdzino
Klasika lzispana verko ae Fray Luis de Lean,, tradukda de Esperantista n.° I0.072
(Augusto Yimenez Loira).-Prezo: 2 pesetoj.-Ce LA SuNO HrsPANA.
Jen nova verko, kiu baldau okupos honoran lokon en éiu biblioteko esperantista;
la tradukinto, kiu jam estas ce ni tre famkonata per Verba amuzafo, Cent dektri lzumorafoj kaj Provo de esperanta noinigado de persona} nomoj, estas lertega esperantverkisto, kaj li sukcese venkis ciujn malfacilajojn, kiujn enhavas klasika verko por
bona traduko. La verko, 130- paga, enhavas ankau legindan biografion de monano
Ludoviko de León, kun lía portreto. La unua eldono, en hispana lingvo, aperis en la
jaro 158 3, kaj per ~i, la autora livcris kvazaú gvidilon por la edzineca vivo al jus
edzinigita virino.
La verko estas vere rekomendinda kaj ni esperas, ke _la unua eldono rapidc elvendigos.

Memorindaj
datrevenoj
de Februaro
r.-1208,
Naskigas en Montpellier la rego Jaimo 1-a.
2.-1852.
La pastro Merino ateneas kontrau la vivo de la hispana regino Isabelo II-a.
3.-1802.
Martas la famkonata grafo Campomanes.
4.-1890.
Martas subite la grafo de Montpensier.
5.-1887.
Unua prezentado de la opero •Ütello• de Verdi, en Milano.
6.-1862.
Mortas en Madrido Francisko Martinez de la Rosa, konala poeto kaj
politikulo.
7,-1878.
Martas la papo Pio IX-a.
.
8.--1873. Amadeo I-a eksigas de la ·hispana regado.
9,-1897.
Martas la hispana pentristo Ludoviko Madraza.
ro.-1473.
Naskigas la astronomo Nikolao Copernico.
1 r.-1873. La hispana deputataro proklamas la Respublikon.
12.-1901. Martas en Madrido la fama poeta Campoamor.
13.-1668. Traktajo de Lisabono inter Hispanujo kaj Portugalujo.
14. 1837. La fama poeta Josefa Zorrilla 18-jara publikigas la elegion al la morto
de la kritikisto Larra (Fígaro).
15.-1883. Mortas en Venezio la glora muzikverkisto Rikardo Wagner.
16.-1815. Naskigas la famkonata hispana aktoro Juliano Romea.
17.-1856. Martas b germana poeto Henriko Heine.
18.- r 587. Estas ekzekutata Mario Stuardo, regino de Skotujo.
19.-1874. Mortas en Hyéres, Michelet, aútoro de la ,Historio de Francujo•,
«Biblia de la Homaro», k. c.
20.--1854.-Militista
ribelo en Zaragoza (Hispanujo).
21.-1809. Eniras en Zaragozon (Hispanujo) la Franca militistaró.
22.-1788. Naskigas en lJantzig Arturo Schopenhauer, filozofo pesimista kaj akra.
23,-1887. Terura tertremo en Nizo.
24.-1468. :Martas Guttemberg, elpensinto de la presarto.

ESPERANTISTA

25.-1810.
(Hispanujo).
26.-1802.
27,--1861.
28.-1869.

La franca generalo
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Suchet alvenas Teruelon

por almiliti Valencion

Naskigas en Ilesanc,;on la famkonata poeto Viktoro Hugo,
Inaúguracio por la publiko en Parizo de la elektra telegrafo.
Mortas la glora poeta, historiisto kaj politikulo A. de Lamartine.
Kolektis kaj tradukis.

EsP rnTo 17,206,

Sciigoj
EL HISPANUJO
Jcnla direktaj komitatoj elektitaj

DE ESPAÑA
de

He aquí las juntas directivas elegidas
kelkaj Grupoj:
por algunos Grupos:
Grupo«LaboroEsperanta»de Villanuevay Geltrú.-Presidente
honorario: Doctor L. Zamenhof.-Presidente
efectivo: D. Francisco Mestres.-Secretaria:
o_a Teresa
Rose)l.-Secretario:
D. Juan Orriols.-Cajero:
D. José García.-Bibliotecario:
D. José
Escofet.-Vocales:
D. Pedro Colorner, D. J. Vadell y D. Angel Capitán.
Grupode San Sebastián.-Presidente;
D. Alberto Velasco.-Vicepresi<lente:
don
Angel Digón.-Cajero-secretario:
D. Clemente Alfaro.-Bibliotecario:
D. Pablo Sanromá.-Vocales:
D.ª Antonia de Digón, D. Antonio Tuduri, D. Bias Gómez y don
Florencio Galilea.-Delegitoj
de la Universala Esperanto-Asocio: D. Angel Digón y
D. Antonio Tuduri.
Grupo«PaoajBatalantoj»de Castellar del Valles. -Presidentes honorarios: Doctor L. Zamenhof y Rvdo. P. Juan l'duixi.-Presidente
efectivo: Dr. D. Amadeo Casanovas.-Vicepresidente:
Rvdo. P. Juan Abarcat.--Secretario:
D. Ramón Galceráu.Depositario y Bibliotecario: D. Juan Romeu,-Vocales:
D. Juan Sampere y D. Antonio
Tort.
Grupo«Frateoo• de Zaragoza.-Presidente:
D. Agustín de Montagnt.-Vicepresidente: D. Emilio Ga~tón. --Secretario: D. Emilio Artigas. - Vicesecretario: D. Luis
Jordana.-Cajero:
D. Román fatrada.-Vicecajero:
D. Rafael Benitez.-Vocales:
doña
Asunción Romeo, D. Juan Antonio Martíne:11,!J. Alfonso Go11zález y D. l\liguel Sancho.
Grupode Bilbao.-Presidente:
D. José Velasco Ealo.-Vicepresidente:
D. Luz
Salazar.-Secrctario:
D. Jos¿ López Beraza.-Vocales:
D.ª Felisa López, D. Joaquín
Rius y D. F. Zarzosa.-Cajero:
D. Félix Díez ..
Grupode Sabadell.-Presidente:
D. Pedro Oriach.--Vicepresidente:
D. Francisco
Montsech.-Secretario:
D. José Xercavins.-Cajero:
D. José Ferrer.-Bibliotecario:
. D. Pedro Sallares.-Vocales:
D. Isidoro Roig, D. Juan Vilardell y D. José Cervos.
La Reprezentantaro
de la Universala
Los representantes
de la lJniversala
Esperanta Asocio en Bilbao estas la jcna:
Esperanto-Asocio
en Bilbao, son los siDelegitoj: S.roj Victor O. de Allende kaj
guientes: Delegados: D. Víctor O. de
Isauro Alvarez.-KonsL1lo
por generalaj
Allenrle y D. Iranzo Alvarez.--Cónsnl
informoj: S.r 0 José López Beraza.--Konpara informes generales: D. José López
sulo por Komerco bj industrio: S.roJDsé
Beraza.-Cónsul
para industria y comer.
Velasco Ealo. -Konsulo
por junnloj:
cio: D. José Velasco Ealo.-Cónsul
para
S.r° Félix Diez.-Konsulino
por virinoj:
jóvenes: D. Félix Diez.-Cónsul
para seS.ino Víctor O. de Allende.-Esperantaiíoras: Señora de D. Víctor O. de Allen06.cejo (Oficejestro): S.ro Manuel Fuende.-Oficina
esperanta (Jefe): D. Manuel
tes, librovendisto, Ridebarrieta, 9.
Fuentes, librero, Bidebarrieta, g.
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En la regiono de Bilbao ekzistas la jenaj subdclegitoj de la U. E. A.-S.ro Jorge
S. de Hita, en La i\rboleda.--S.r 0 Luis
Aránaga en Baracaldo.-S.ro
Francisco
Vallejo, en Portugaletc, - S.ro Ramón
Berdonces, en Santurce.-S.ro Florencio
Esquivela, en Sestao.
En la komenco de tiu monato fondigis novaj kursoj de Esperanto en Sestao,
kiuj estas akurate profitataj de multaj
novaj lernantoj. - En Santurce funkcias
eiutage grava kurso, kiu havas gravan
nombron da gelernantoj kaj en Bilbao
nova serio da kursoj komencos tre baldaií.
La dimanéon, 17•n de Januaro, komisiistaro el samideanoj de Baracaldo, en la
nomo de la Grupo de tiu industria urbeto, ven is Bilbaon por sal uti sian malnovan profesaron de Esperanto, S.ron José
Rodríguez Santúa. La komisiistoj prczentis al sia eksinstruanto riean donacon,
konsistantan el ora pendajo por éeno de
poshorlogo kun gravuritaj amikaj dediévortoj, )del pruvo de dankemeco al
S,r 0 Rodríguez. Post la liverado de tiu
donaco, eiuj kune goje festis gin pcr in,
tima <iuncl1".
De nun, eiujn dimaneojn matene kunvenos en la éambro de la Grupo de Bilbao samideanoj de la tuta provinco por
reciproke interparoli kaj praktikigi Esperanton Okazonte tiun jaron la Vª Kon
greso de Esperanto en Hispanujo, éiuj
deziras multe progresadi por tiu solena
dato.
En Mahon oni klarigas nun du kursojn; unu en la llfahona Ateneo, kie logas
la G: upo; alia en la Popola Ateneo, kies
profesoro estas S.ro Bartolomé Pons Aragonés.
S.r° Federico García Díaz estas nomita Konsulo-delegito de la U. E. A. en
Medina del Campo (Valladolid).
En la vaskaj provincoj ciutagc la morado esperantista pligrandigas kaj urbo
Vitoria enhavas kelkajn el la jus fonditaj
grupoj trc entuziasmaj por la helpa lingvo. En tiu ei urbo oni jam elektis subdelegiton, kiu estas S.ro Virgilio Moreno.

En la región bilbaína existen los siguientes subdelegados de la U. E. A.-D. Jorge S. de Hita, en La Arboleda.D. Luis Aránaga, en Raracaldo.-Don
Francisco Vallejo, en Portugalete.-Don
Ramón Berdonces, en Santurce.-Don
Florencia Esquivela, en Sestao.
A primeros de mes se abrieron nuevos cursos de Esperanto en Sestao, que
son puntualmente aprovechados por muchos nuevos alumnos.- En Santurce funciona düiriamente un curso importante
que tiene un gran número de alumnos de
ambos sexos, y en Bilbao se empezará
muy pronto una nueva serie de cursos.
El domingo 17 de Enero, una comisión de samideanos de Baracaldo, en
nombre del Grupo de aquella población
industrial, fué á Bilbao para saludar á su
antiguo profesor de Esperanto, D. José
Rodríguez San lúa. Los comisionados ofrecieron á su exprofesor un rico obsequio
que consiste en un colgante de oro para
cadena de reloj con amistosa dedicatoria,
como prueba de agradecimiento al señor
Rodríguez. Después de la entrega del regalo, todos reunidos le festejaron alegre
mente en un «lunch» íntimo.
Desde ahora, todos los domingos por
la mañana se reunirán en el local del
Grupo de Bilbao los semideanos de toda
la provincia para conversar entre sí y
practicar el Esperanto. Habiendo de ce
lebrarse este año el V Congreso de Esperanto en España, todos desean progresar mucho para aquella fecha solemne.
En Mahón se dan actualmente dos
cursos; uno en el Ateneo de 11:falión,donde residr, el Grupo; el otro en el Ateneo
Pop1~lar, cuyo profesor es D. Bartolomé
Pons Aragonés.
D. Federico García Díaz ha sido nombrado Cónsul-delegado de la U. E. A. en
l\Jedina del Campo (Valladolid).
En las provincias vascongadas aumenta de día en día el movimiento esperantista, y la ciudad de Vitoria tiene algunos
de los grupos recién fundados muy entusiastas por la lengua internacional. En
esta ciudad se ha nombrado ya sub-delegado, que es D. Virgilio Moreno.
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Direktoro-Rd ministra nto

c,R1LO

AMDRós,

Director-Fldministrador

*
2a

=

V H.ú.E ~CI

H.

La Redakcio korektos la manuskriptojnlaiíbezone,kaj la nepresitajn gi ne resendos
ENHA. VO: Vª Intemacia Esperantista Kongreso, Barcelono.-Internaciaj
FJoraj Ludoj.-Mesino.-Los
gresos del Esperanto.-Fratamol-Gracias,-Nuevas
revista.s.-Memorindaj
Datrevenoj
de Marto.-Hispana
cieto p. p. Esperarito.-De
ottos países,-Sprhludoj
kaj Diversajoj,-Korespondado.-Anoncoj,

pro-

So-

Vª lnternaciaEsperantista
Kongreso-Barcelono
5ª - 11ªSeptembro1909ª
llª Cirkulero pri la Vª lnternacia E~perantista Kongreso
AL LA ESPERANTISTATO;

Jam pasis unu monato, de kiam ni dissen<lis la unuan cirkuleron; la dato de la
kongreso alproksimigas laü gigantaj pa§oj: tion ei ni ne forgesas, kaj ni seneese laboras. Ni deziras kc, ankaü tiu rapida alproksimigo ne e~tu forgesata de la aligontoj al
la kongreso, kies Komitato, kiel estas dirite, disvcndas la kartojn po 10 frankoj
(4 sm) éiu.
Ni havas la plezuron sciigi ke, oni jam proponis por la karto numero r, la kvantor. de 20 frankoj (8 sm): ni notis la nomon de la proponanto S. 10 Edward Martins en
la li~to kiu estos fermata kaj ekzamenata la 5ªº tagon de Augusto je noktomezo.
Car la sendo de mono al nia kaso estas malfacila pro la manko de internaciaj
postmandatoj en hispana postadministracio, ni konsilas niajn samideanojn sendi la
monon kun la aligo al unu el la jenaj sinjoroj, kiuj tre gentile proponis al ni sian
servon:
Centra Oficejo.-51, Ruede C!ichy. Paris.
S.ro Cario Bourlet,-La
Revuo.-79, Boulevard St. Germain. Paris.
Barono F. de l\lénil.-Franca Esperantisto.-46,
Boulevard Magenta. Paris.
S.10 H. F. Hoveler.-Cefbanko
Esperantista.-Merton
Abbey. London S. W.
Logado.-Kutimo estas en nia !ando, mangi en la sama hotelo kie oni dormas; do,
la prezo de logado kiun ni atingis de la «Societo de Hotclestroj», rajtigas al eambro
kaj al la ciutagaj tri mangoj.
La diferenco de prezoj rilatas nur al komforto, sed ni povas diri ke, hoteloj por
la plej malalta prezo (klaso A), estas jam kvankam simplaj, tre konsilindaj al éiu.
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Jenla prezoj:
Klaso A. Dormoeambro kaj maten- tag- kaj vespermango, po persono. 5
»

B.

» c.

,,
»

>
»

»
,.

»
•

»
»

»
»

»

,.

,.
,.

frankoj.

7•50
12'50

,.
•

Formulojpor sendi mendonde kongreskartokaj (aü) logadokaj eldonajojde lll
Komitatoal la nomitajsinjoroj:
S,ro (N.);
Bonvolu mendi je mia nomo, al la Organiza Komitado de la Vª Kongreso, unu kongreskarton: mi kunsendas al vi la pagmonon. .
Bonvolu mendije mia nomo, septagan bileton por logado, klaso ....... ; mi
kunsendas al vi la pagmonon. .
•
.
Bonvolu ankau mendi je mia nomo, ........... ekzemplerojn de la oficiala
postkarto n.º I, kaj ......... den.º 2: mi kunsendas al vi la pagmonon.
Subskribo,

10

frankojn.
»

•

(Nomo de la mendanto, plena adreso, profesio, nacieco ).
Por havigi monon al la kongresa kaso, la Komitato eldonis du postkartojn, unu
por la plena Komitato (n. 0 1), kaj alian por la •Floraj Ludoj» (n.0 2). Ili esta~ vendeblaj Jau tiu ei tarifo:
Po~tkarto n. 0 I, S centimojn ekzemplero. l Aldonu S centimojn po deko
•
n. 0 2, 10
»
>
) da kartoj
por la afranko.
La Subkomitato' de la «Floraj Ludoj:o kiu tre fervore laboras por la sukceso de
tiu grava festo, konsistas el;
D,ro Zamcnhof, Honora Prezidanto; S roj Cario Bourlet kaj G. Vila Roca, Prezidantoj; S.r 0 J. Pujo!, Sekretario; F.ino Maria Mas, D.r 0 René Artigues, Barono F. de
Ménil, Komitatanoj.
Klarigoj pri la laboro kaj decidoj de la Sub-komitato de la «Floraj Ludoj>, estos
sciigataj per tuj aperonta cirkulero kiu estas jam en presejo,
Rilate al la vojago, ni sciigas ke, en la nuna momento, estas specialaj biletoj por
kongresanoj, tre malkaraj, sed, car oni avertis nin ke la prezo estos sangata post nelonge, ni prokrastas diri la definitivan koston gis kiam tiu ci afero estos firme decidita.
Cio auguras ke la Barcelona Kongreso estos la plej granda sukceso atingita de
Esperanto: ec la nomoj helpas nin!!! vidu!
MiKaelo.
CasEs.
Sabadell.
AlfOnso ..
. Pujulá.
FredeRich ..
SalEs.
JAume,
GerMaine.
Rebours.
VilA .
GerOni •.
. Bremo:N.
JasciNto. •
RAmon.
ClaramunT.
. BOurlet.
CarLo.
Por la Loka Organiza Komitato
La Prezidanto de -sPropaganda Fako>,
D,RO

J. BREMON

MASGRAU,
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INTERNACIAJ
FLORAJLUDOJ
ANTAUPAROLO
~n niaj pireneaj landoj ekzistas jam de longa tempo carma kutimo.
C iujare estas organizata publika konkurso inter la poetoj.
La temoj proponitaj estas ciam la samaj: verki poezion pri AMo, pri Fmo kaj pri
PATRUJO.

La ordinaraj premioj konsistas el /loroj cu naturaj cu artefaritaj; jen kial la konkurso estas nomita Flora} ludo).
La disdonado de la premioj estas grava solena festo, kiun ceestas ciuj landanoj.
l .a unua premiito, tiu, kiu verkis la plej belan poezion pri amo, havas rajton kaj devon elekti unu sinjorinon, kiel Reginon de la Festo, kaj la earma Regino prezidas la
fcston kaj disdonacas la premiojn al la felieaj venkintoj de tiu literatura altspiritli
l>atalado.
_
La organiza komitato de la Kvina Internacia Esperantista Kongreso opiniis, ke tiu
pircnea kutimo povus esti taiíga modelo por ciujara internacia literatura festo, okazé
de niaj eiujaraj internaciaj kongresoj.
Sed, jam de du jaroj, nia eefa literatura gazeto La Revuo, kiun nía Majstro honoradas per sia konslanta kunlaborado, organizis literaturajn konkursojn, kiuj rimar~
kinde bone sukcesis, kaj kies premiojn oni disdonis en solena festo, kiu farigis unu el
la allogajoj de niaj kongresoj.
Tia! la lilrcelona Komitato kaj la kataluna grupo Vilasara Stelo interkonsentis
kun la Redakcio de La Revtto por pligeneraligi la ciujaran konkurson de tiu grava
gazeto, kaj gin aliformigi en eiujaran konkurson nomatan lnternaciaj .Flora} Ludoj.
Kompreneble, ni kiel eble plej kon~er'vis la karakteron de la pireneaj floraj Ju doj,,
sanginte gin nur en tia grado, ke gi estu internacia.
Ni do decidís, ke:
re Estos ordinaraj temo}, espereble eiamaj, kiuj versajne restos de nun ciam 'ti1
samaj, dum la estontaj Floraj Ludoj: Verki poezion pri AMO,pri Fmo kaj pri Hm1ARO.
ze Krom tiuj ordinaraj temoj, estos eksterordinaraj temoj proponitaj laiívole de
diversaj personoj, societoj aií gazetoj.
3e La disdonado de!' premioj okazos dum la kongreso kaj estos unu el la cefaj
festoj de nia tutmonda kunvenego.
Kompreneble, ni respekteme observos la kutimon, kaj Regino de la festo, elektita
de la unua poeto pri Amo, prezidos apud nia honorata Majstro D.ro Zamenhof, kiu
bonvolis akcepti honoran prezidantecon de tiu grava festo.
:t::Junpoetoj, prozistoj, literaturistoj ciulandaj laboradu!
Cis baldai:í en Barcelono, kie la floroj vin atendas!
La Prezidanto

de

la organiza

FREDERICH PuJuLA

GENERALA

Y

Komitá-tO'¡

V ALLÉs.

PROGRAMO

Kondicoj de la Konkursoj.-Ciuj
temoj <levas esti traktitaj en originala formo·.
Nenia traduko estos akceptita.
La plena aií parta publikigo de iu ajn verko premiita, antaií la dato de la festdt
nuligos la premion.
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Unu sama verko ne povas partopreni en pli ol unu konkurso,
La premiitaj manuskriptoj apartenas, dum unu jaro post la festo, al la personoj
au societoj, kiuj donacis la premion,
Se post unu jaro tiuj donacintoj ne publikigis premiitan verkon, la verko refarigas
plena proprajo de la autoro, kiu povos gin publikigi Jau sia bontrovo.
La nepremiitaj manuskriptoj estos resenditai al la aütoroj, kiuj ilin petos, kondiée,
ke l¡_¡aütoroj sendos la monon necesaiI por la po!lta afranko.
Ciu konkursanto estas petata:
¡e Skribi legeble sian verkon sur itnu flanko de l' papero.
ze Meti en sia manuskripto nenian signon, nenian vorton, nenian aludon pri sia
nomo, logejo au nacieco.
La konkursoj <levas esti severe anonimaj.
3e Skribi sur la unua pago de la manuskripto iun devizon au epigralon kaj la titolon de la konkurso, kiun celas la autoro.
4• Aldoni al la manuskripto fermitan koverton entenantan paperon, sur kiu estas
skribitaj la nomo kaj plena adreso de la autora, kaj sur kies ekstera flanko estas kopiita la devizo aú epigrafo de la manuskripto.
5e Meti la tuton (manuskripton kaj koverton) en koverton, kaj gin sendi al la Redakcio de La Revuo, Hachette et Cie, 79, Boulevard Saint-Germain, Paris, antau la
unua de :Julio I909, per ,rekomendita posto.
Sciigoj pri ricevo.--Car la manuskriptoj estos sennomaj, kaj la kovertoj entenantaj la nomojn de la aiítoroj estos malfermitaj nur post la fina jugo de la konkursoj, la
komitato, nesciante la numojn de la sendintuj, ne povos ilin persone sciigi pri la riceyo de iliaj manuskriptoj.
· Tamen, por ke éiu konkursanto povu kontroli, ke lia manuskripto ne perdigis,
La Revuo kaj aliaj gazetoj publikigos éiumonate, gis Julio, la devizojn au epigrafojn
de la ricevitaj manuskriptoj.

KOMITATO KAJ JUGANTARO

Komitato.-La rolo de la Komitato de la Floraj Ludoj, jam konata de la Esperantistoj, estos: ricevi la manuskriptojn, konservi la kovertojn entenantajn la_nomojn
'de la kunkursantoj, dissendi la manuskriptojn al la jugantaro, rekolekti tiujn manuskriptojn post la jugo, kontroli poste la nomojn de la premiitoj kaj ilin sciigi, fine organizi la feston de I' disdonado de l' premioj.
La Komitato neniel partoprenos la jugon.
Jugantaro.-La jugantaro konsistas el famaj Esperantistoj elektitaj de la Organiza
Komitato de l' Kongreso Jau propono de l' speciala komitato de Floraj Ludoj.
Juganto en unu konkurso ne povos kompreneble partopreni en tiun konkurson,
sed povos partopreni en alian.
TEMO] KA) PREMIO]

Cj sube ni publikigas le definitivan liston de la proponitaj temoj kaj de la respondaj premioj.
La Esperantistoj kun granda gojo konstatos la gravecon de tiu listo kaj la eminentecon de la donacintoj.
En la Kongreslando, Geregoj, Ministro, Rektoro de Universitato, Episkopo, Url;>estraroj, Deputatoj, gravaj gazetoj, honoris niajn Florajn Ludojn per donacoj.
En la Esperantistaro, nia kara Majstro, la plej famaj societoj kaj gazetoj bonvolis
k1:mhelpi.
Al ciuj J.aOrganiza Komitato adresas sian plej varman dankon.

ESPERANTISTA

GAZETO
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1.-0rdinaraj Temoj.
!.-«Esperantista
Societo en Vilassar-de-Mar».-Poezio
pri Amo.-Bukedo
tura} floro}.
2.-«La Revuo».-Poezio pri Homaro.-Argent-orita
floro.
3,-«Kongresa
Komitato•.-Poezio
pri Fido.-Argenta violo.

el na-

2.-Temoj proponitajde kongreslandanoj.
4.-«Iliaj Majestaj Mostoj la Geregoj de Hispan ujo, A!fonso XIII kaj Victoria Eu•
genia de Battenberg».-1\ionografio
pri hispana pentristo.-250
pesetoj.
5.-Lia l\losto «Johano de la Cierva,» hispana ministro de Enlandaj Aferoj.-Raporto pri memorinda pago de l' historio.-Kolekto da esperantaj verkoj.
,
6.-Lia Mosto «La Barono de Bonet,» rektoro de la Barcelona Universitato.--Cu
estas necesa la lernado kaj propagando de internada Iingvo?-roofrankoj
(Sm 40).
7.-Lia Mosto «D.•0 Johano B. Benlloch,» episkopo• de Urgell.-Religia
temo.Arta objekto.
8.-Lia Deputata Mosto «S.•0 T. Rius y Torres».-Aro
da popolaj rakontoj..

9.--«S.ro Alfonso Sabadell,» prezidanto de la Grupo Esperantista Barcelono.Taügeco de la esperantistaj kongresoj por la disvastigado de la interna ideo de Es¡,cranto.-Argenta posmonujo.
,
10.-«S.• 0 Johano Rosals,• generala esperanta konsulo en Barcelona.-Tri
brosuretoj por propagandi Esperanton: unua por la laboristaro, dua por la mezklasa popo-,
lo, tria por la kleruloj.-25 Jrankoj.
0 Ramon Tobella,»
IJ.-«S.r
de la esperanta presejo «Tabella i Costa>.-Espe-.
ranto, bona ilo internacia por propagandi la literaturajn cefverkojn.-Arta
objekto.
12.-«La Vilasara Urbestraro,.-Temo
lasita al elekto de la konkursanto (prozaJo).-Arta poka!o.
13.-«La Barcelona Deputataro>.-Temo
lasita al elekto de la konkursanto.-.
Gravega ekzemplero de la Katedralo de Rarcclono.
14.-«Centre Autotomiste de Uépcndcnts del Commen;; i de la Industria•.-Tezo
pri la societa devizo «Edukado, Mutualismo, Naciismo«.-50 pesetoj.
15.-«La Societat d' Atraccio de Forasters».-Barcelono,
tauga vintra restejo.Arta objekto.
16.-«Hispana Societo por la propagando de Esperanto».-Originala
monologo_
prezentebla.-25 frankoj.
17,-«Espero Kataluna,.-Al
la plej bone verkita aro da dek-du rakontoj, longaj
je duona gis tuta presita pago, gradigitaj por praktika legado ce esperantaj kursoj .......
50 pesetoj.
18.-«La Grupo Esperantista• Barcelono.-Resuma
historio de disvastigado de
Esperanto.-Arta objekto.
19.-«Esperanto kaj Patrujo,» esperantista grupo en Barcclono.-Esperanto
kiel
diskonigilo de ideoj.-Arta
objekto.
20.-«La Biblioteko• Yoventut.-Noveleto
pri naciaj kutimoj.-roo pesetoj.
21 .-«Bonanova Stelo, esperantista grupo en Bonanova.-La maro.-Arta objekto,
22.-«Paco kaj Amo,» esperantista grupo en Gracia.-Esperanto,
kiel símbolo de
Paco kaj Amo.-«La
Jiaraono• !ukse bindita.
23.-«Societo
Esperantista de Igualada,.-Gloro
al Kolumbo! eltrovinto de la
nova mondo.-Arta
objekto.
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24.-«Esperanta
Semo,:o esperantista societo en Sabadell'o.-Prozajo,
kiu elpruvos la emon de esperanta lingvo konservi kaj plifirmigi la naturajn lingvojn.-Exlibris de la societo bronze jarita.
25.-« Vika Esperantistaro•.-Originala
fablo.-50 pesetoj.
26.-«Nu!!• kataluna grupo en Parizo.-Bonhumora
rakonto.-Aro
da katalunaj
objektoj.
27.-«Esperanta
Fortuno,> grupo esperantista.-Bonhumora
poezio pri la pliboneco de Esperanto rilate giaj malamikaj lingvoj.-Arta
alegoría de Esperanto.
28.-«La Suno Hispana,.-Versaro
pri la patrina amo.,-Arta objekto.
29.-«Tutmonda
Espero».-Rakonto
por la infanoj.-Ciama abono al tiu c"irevuo.

2.- Temojproponitajde alilandanoj
30.-«D.ro L. L. Zamenhof>.-Regno
de homoj.-Plena
kolekto de la verkoj de
l' Majstro rice _binditaj kaj kun manuskripta dediéo.
·
3 r.-«Presa Esperantista Societo•.-Fideleco.-Belega
portreto de D.ro Zamenhof, valoro Fr. 37'75 (_I5Sm.)
32.-«Belga Esperantisto».-Loká
regiona legendo (lau hbera temo) prozajo da
4• 5 pagoj.-Brané'o de rozujo el fero jorgita longa je 45 cm. Belega ar tafo, speciala¡o de la urbo Antverpeno.
33.-«Franca
Esperantisto».-La
plej bona originala rakonto, ne pli longa ol du
pagoj au kvar kolonoj kiel la felietono de Franca Esperantisto.-25
jrankoj (Sm ro).
34.- •Germana Esperantisto».-Internacia
frateco per Esperanto.-Plena
kolekto
de la verkoj de la firmo Jfol!er und Borel, rice bindita¡.
35.-«Juna Esperantisto•.-Juneco.-Librqj
el la katalogo de la Presa Esp. Societo, lau elekto de la premiita kandidato, valoro Fr. r2'50 (5 Sm.)
36.-<La Revuo•.-Respondo
al ,La Malhelpisto del' Hezito•, vidu pagon 231,
n. 0 29 de «La Revuo•.-Unua
premio. -200 jrankoj (Sm. 80).
Vcrda Stelo> (Mcksikujo).-Dua
premio por respondo al «La Malhelpis.to de
!·' Hezito>.-IO Piastroj (Sm. ro).
37.-«Lingvo
Internacia».-Ni
fosu nian sulkon!-Libroj
el la kolekto de L. J. (ai?
de la Presa Esp. Societo), lau elekto de la premiita kandidato, valuro Fr. 25. (ro Sm.).
38.-«Paris-Esperanto».-Kiaj
estos la konsekvencoj de la aerflugado por la vivado de la homoj?-25 jrankoj (Sm. ro).
39.-«Pola Esperantisto>.-La
plej bona monologo, preferinde el la vivo esperantista.-I.'
Befebinditaj jarkolekto de «Pola Esperantista» por la jaro r908 kaj éiuj
literatura) eldonoj de «P. E.», kiuj aperos antau la Barcelona Kongreso.-2!
:/arkolekto de «P. E.» por la jaro 1908 kaj éiuj literatura} eldonoj de «P. E.» en simplaj kovriloj.- J.' :/arkolekto de •P. E.» por la jaro r908 belebindita.
40.-«The British Esperantist».-La
historio de Esperanto, verkota en manuskripto da 3.000 gis ro.ooo vortoj.-40
Sm.
4r.-«Tra
la Filatelio».-Poezio
pri Filatalio.-20 Jrankoj da postmarkoj lau
katalogo.
·
Por la ~omitato de la Unuaj Esperantistaj Floraj Ludoj.
La Sekretario,

J. PuJoL.
Aprobita de la Loka Organiza l).:_omitatode la Vª Kongreso en kunveno okazinta
la 5 de Februaro 1909.
En gia nomo, la prezidantoj de la fako Floraj Ludoj.
CARLo BouRLET.
G. VrLA RocA.
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Al mia kara amiko, Rapitano V. lnglada.
Kiel la tuthomaro terursvenís
Nepre vidante tian hekatombon,
Monstra klopod' de ío, kio penis
Fosi por tuta urbo egan tombon!
Dio la sama, kiu jus malbenis,
Ankaü al Noe sendis packolombon,
Sed la homar' sin sovas sur la tero
Ciam tremante pro la mortmistero.
Jen ve Mesino tiu urb' ítala
Staris hierau, kaj la mar' pedida
Dolee gin kisis per ondar' kristala,
Kie sin kasis dezireg' avida.
Ne sen ialo estas tiel sala
Gia akvaro trompa kaj insida,
Tia] ke gia earmo nin delogas,
Kaj gi eterne tamen primensogas.
Kio hodiaií restas ce la loko,
Kie la Sorco siajn riedonacojn
Estis seminta, kaj dum tempepoko
Homoj starigis domojn kaj palacojn?
Tondris Apokalipsa nokta voko,
Tero sprucigis raiíkajn mortminacojn,
Kaj la laboro tiu de jarcentoj
Jen renversigis teren je fragmentoj.
Antaií moment' trankvilo regis cíe
Sub stelohava bina noktcielo,
La mesinanoj dormís nekonscie,
lo anoncis ne pri terribelo;
Ili vekigis kiam konvulsie
Nova sancelo sekvas post sancelo;
Ili el siaj litoj sin eljetis,
Kaj al Madono vane helpon petis.
Kia febrema homa fantazio
Povas al si figuri la bedaüron
J?e l' homamaso, kies agonio
Gin turmentegas longan tempodaüron?
Por liberigi sin de 1' tragedio
Iuj forigon pravas, illj kaiíron,
Sed ne ankorau Morto sangon satas
Kaj la malfeliculojn ne kompatas.
• Jen pli rapide vipas la tertremoj 1
Siras l' aeron krioj pro teruro,
Mahón.-Januaron

de 1909ª.

Tie mortigas homojn Stonaj premoj,
Tie-ei renversigas alta muro;
El la mortantoj elsirigas gemoj,
Tra la malhelo daüras la forkuro,
Kaj la brucgo de la disfalado
Ja de gigantoj !iajnas batalado.
Kvazaü la maro sian ondegaron
Estus versinta tutan sur la teron,
Diskrevigantan pove éiun baron
Qni ekvidas de monstraj' aperon:
<_;isurruligas urbon kaj kamparon
Cie lasante rubon kaj mizeron,
1,:ligra saumajo gian kapon kronas,
Gia buseg' sorbanta muge so{\as~
• Kaj gi antaiíeniras grandioze
<;iam kreskanta, éiam pli sovaga;
Gi cirkaubatas cion furioze,
!(aj la vidajon igas plej domaga.
Sajnas Mesino jam apoteoze
Kiel pentrajo el pentrist' malsaga,
Sed ju pli grandigadas la detruo,
Des pli terura estas la terskuo,
Taga heleco fine el Mesino
r,.anoktmalumon vcnke disforpelas,
e;¡"morlcco estas kaj ruino,
Cion ankoraü la tertrem' sance\as.
Filo] sen patro, edzoj sen edzino,
Ilin retrovi frenezegaj celas;
Kaj de l' vunditoj la dronantaj plendoj
De I' rubamaso fluas tra la fendoj.

. .

. .

.

Ploru homaro pro la malfelico,
Kiu l' italpopolon nun doloras,
Kaj pripensante pri la homkondico
Ion ellernu, kion ci ignoras:
Multe da homoj nune por felico
Kaj por fratec' tutmonda kunlaboras,
Kiam estonte ili p\ensukcesos,
La malforteco cía tiam cesos .

J. l\loRATÓ.

LA SUNO HISPANA

-Losprogresos
del Esperanto
ESTADISTICA GENERAL DEL ULTIMO TRIMESTRE

SOCIEDADES

CONSULADOS

5 Octubre 1908 5 Enero 1909

En Europa,.
En todo el mundo ..
SOCIEDADES ESPECIALES

5 Octubre 1905
I

5 Octubre 1908

Y PROFESIONALES

5 Enero 1909

992

254
303

241

DE 1908

I.05 I
PRENS!l

J.242

ESPERANTISTA

5 Enero 1909

5 Octubre 1908

5 Enero 1909

J3J

66

78

16

Estas últimas sociedades pertenecen á las secciones de Moral, Polltica, Religión,
Artes, Ciencias, Industria, Comercio, Trabajo, Administración, Distracciones, Sports,
Evangelista, Farmacia, Filatelia y diversas.

POR ITALUJO!!!

FBA.TA.ltlOI
Per· diversaj rimedoj oni kolektis monon en Hispanujo por helpi la ma\felicajn
postvivantojn de la katastrofo de M-esino kaj Reggio; sed inter ili estas notinda tiu
efektivigita de unu el la plej gravaj gazetoj ciutagaj de Madrido.
Tiu jurnalo titolita A B C eldonis eksterordinaran numeran konsistantan el 50.000
ekzempleroj, kiuj estis vendataj po unu peseto ekzemplero.
La numero enhavis 19 desegnajojn, 146 pensojn, I muzikfragmenton kaj belan
portreton de la itala Regino Elena kun notoj pri ~ia kunhelpo dum la savado de la
sufernntoj.
La kunlaborantaro de tiu numero estas la plej eminentaj literaturistoj, politikuloj
kaj ~uzikverkistoj. En honora loko aperas bcla pcnso de la hispanaj geregoj.
Ciuj oferdonis sindoneme sian scion kaj laboran por tiu fratama ago kaj la Eldona Firmo de la Jurnalo clpagis la ccteraJn clspezojn por eldoni la numeran. Ec la
gazetvendistoj oferproponis sian laboran- por la sengajna vendado de ekzempleraj.
Plie la aktorinoj el multaJ hispanaj teatroj ankaíí. praponis sian helpon por vendi
ili mem ekzemplerojn al la publiko dum la interaktoj de la teatraj prezentadoj.
Sekve, la 50.000 pesetoj, entute, produkto de la elvendado de tiuj ekzempleroj,
estos sendataj al la bonanima ita la Regino Eleno por ke ~¡ di fin u kvin orf ojn de la
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tcrtremoj kaj disdonu al ciu unu pension je 10,000 pesetoj, kiel bazon por ilia eston1a edukado kaj vivo. Jen esperante tradukitaj, kelkaj el la pensoj publikigitaj en la
8uprenomita numero.

Pensoel la HispanajGeregoj
«Ne ekzistas ligo pli sankta ínter la popoloj kaj la Regoj ol tiu, kiu fondigas dum
la dangeraj momentoj por defendí la patrujon aií dum la horoj de korpremo kaj
nacia maltrankvíleco kiam ciuj unuigitaj helpas per la Bonfarado la malfelicajn kunfratojn!•.--ALFONSO XIH-VrcTORIA EUGENIA,

*

«Helpante A B C kvin malfeliculojn montras al ili praktike konfidon kaj kredon
pri Dio.
Tiu estas la vera A B C de la kristanismo: Fido, Espero kaj Bonfarado.»-El
MANUEL CASTILLONY TENA, Sena/ano.

*

Post kelko da jaroj en hejmo de Mesino, geedzoj cirkaiíataj de geinfanoj parolante
pri g~amanta historio rememoros kiahazarde ili sin ekkonis reciproke.
-Cu ci memoras? Gi okazis la tagon de la tertremo. Ni sercis ínter la ruinoj la
korpojn de niaj karuloj, niajn gep')trojn, niajn gefratojn ... Tiel ni ekkonis nin reciproke kaj tie komencis nian amon. Sajnas nekredeble ke el tiom da malfelicoj naskigis
tiu éi feliéo!-Ili diros ridetante al siaj gefiloj, kiuj aiídos raporti kvazai'í timigan rakonton la teruran katastrofon.
Ho, glora vivo! kiu eé kiam ci parolas al ni pri morto ci estas vivo!>-El JACINTO
BENAVENTE,
Drama Autoro.

*

«Antaü la kirassípoj, kiuj rondiris la sicilian maron, Naturo fanfarone gestis: <Rigardu, tion oni faras tiel» kaj dum malpli ol dek minutoj kelkaj urboj kun 200.000
personoj ruinigis. Sed la rusaj maristoj respondis per alia gesto. El§ipigis kaj diris:
«Ne; tion oni faras tiel» kaj kunprenante la orfajn geinfanojn vartis ilin kvazaií patrinoj, donante al ili por suéi siajn fingrojn §míritajn per sukero ...
Natura havis la forton: la horno aldonis al la forto la piecon!,-El
JosÉ MARÍA
SALAVERRIA,Vcrkisto.

*

~Frenezaj ambicioj! Gloraj deziregoj 1 Militoj!
Casadoj de horno kontraií horno ... ! kaj iam post iam la Tero, per mortiga ektremo, kiu apenc1ií ekmovas gian selon, rememoras al ni nian etecon•.-El
VICENTE
BLAsco lBAÑEz, 1Vovelisto.

El

*

«La Religio instruas ke ciuj homoj estas fratoj; la Bonfarado
DATO, Politikulo.

EDUARDO

*

tion elmontras. •-

r. «En tiu tempo diris la homoj: Ni starigu kontrakton, kiu antaugardos nin kontrai'í la milito; kaj sendis delegitojn al Holando.
2. Kaj la delegitoj parolis per malsamaj lingvoj; kaj ili ne komprenís unu la alian;
kaj ili disigis.
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3. Pli poste la internajoj el la Tero ektremis: kaj la skuo detruis urbojn, malmultigis familiojn.
4. Kaj la homoj sin sentís fratoj; kaj iliaj koroj parolis per unu sola lingvo.>-El
GABRIELMAURA, Deputato.

*

«La terurega katastrofo de Italujo certe taugos al la estontaj artistoj por simboligi la Abnegacion per la figuro de Regino Eleno al kiu la tuta mondo submetige
prezentas gian fideljuron, kiel entuziasman pruvon de admiro, konsiderante sin Reginon de la Bonfarado.»-El
MANUELGARCÍAPr<IET01 Eks-},1inistro de :fusteco.
,t,
«La Homaro ektremas antau la krueleco de Naturo. Pro manko de kutimo. Se
Natura ektremus ciufoje, kiam gi rigardas la homarajn kruelecojn!»-El
FRANCISCO
Ac1rnAL, Verkisto.

«KiiÍ,lmiri car sicili 'anoj kaj kalabri 'anoj obstine penas por rekonstrui siajn hejmoj9? Cu tiujn reenglutos la Tero?
Ciujn konsumos tiu, kiun ni surpasas.
Kaj, tamen, sur gi ni vivadas, gojas, dancas.»-El
FÉLIX DE LLANOSy ToRRIGLIA,

Deputa/o.
NOVEJARQUE

(ANGELO)

lllilll!ll!l~ili!l!lmtl!l!IIBUi"ll~~¡gam~~~r.i!:l'aí'J!~!ll~!&J~~l!l~~~~~ml~mi~~~~~~~~~~ml~~

GRACIAS.-LA SuNo HISPANAlas envía muy expresivas á cuantos han enviado
donativos en virtud del llamamiento inserto en el pasado número. Sirva como acuse
de recibo la siguiente nota:
Grupo «Tero kaj Libereco», de Barcelona: 5 ptas.-F.
S.: IO ptas.-J. C.: 3 ptas.
-J. M.: 2 ptas.-A. P.: o'go ptas.-D. Francisco F. Braga: I pta.-D.ª Inocencia M.
Alvarez: I pta.-D. l\Ianuel M. Tablado: I pta.-D. ª María G. l\lenéndez: I pta.-P.
L.: 25 ptas.-N. M.: 25 ptas,-V. M.: I pta.-J. Ch.: l pta.--Total: 76'90 pesetas.

Nuevasrevistas
La Pioniro.--Budapest,
«Studentgrupo:..
Kuba Stelo.-Santíago
Cuba.

Órgano oficial de la Sociedad Esperantista de Hungría
,
de Cuba. Organo oficial de la Sociedad Esperantista de

Esperan/a ll1eksiko.-Méjico. Perpetua, 5, Mexico.
Bulletin de Groupe Esperantiste du Creusot.-Boletín

Francia.

del Grupo de Le Crensot.

Dia Regno.-Alemanía. Mülhein a. Rhein. Este periódico es el que se publicó el
año anterior con el título Esperanto en la servo de la Dia Regno.
Exsport Esperantist.-Chicago.
Periódico cuyo objeto es facilitar las relaciones
comerciales de todo el mundo.
.
Greklingva Esperantano.-Turquía
Asiática. Órgano oficial de la Sociedad Esperantista de Samos. Redactado en Esperanto y griego.
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La revista Espero Katolika, cuya publicación se hallaba interrumpida

desde el
mes de Julio, por enfermedad de su director el abate Sr. Peltier, ha reaparecido
(Enero-Febrero), habiendo trasladado su redacción á París, rue Béranger, 10, y su
administración, 23, rue Joubert. Su redactor jefe es el Sr. Claudius Colas.

Memorindaj
datrevenojde Marto
I. -1778,
Traktajo de Parizo inter Hispanujo kaj Portugalujo.
2.-1855.
Mortas la caro Nikolao I-a.
3.-1847.
Naskigas en Edimburgo G. Bell, elpensinto de la telefono.
4,-1493,
Kristoforo Kolumbo el§ipigas en Lisabono ce sia reveno el Ameriko.
5,-1827.
Martas la fama astronomiisto Laplace.
6,-1474.
Naskigas la glora artislo Miguel Angel Buonarroti.
7,-1882.
Milano 1-a estas proklamata Rego de Serbujo.
8.-1784.
Naskigas en Milan'o (ltalujo) la grafo Manzoni, aütoro de 1 promessi.
sposi (La Estontaj Geedzoj).
9.-1661.
l\!ortas en Parizo la kardinalo Julio Mazarino.
10.-- 1895. Sippereo de la hispana krozsipo Reina Regente (Rcganta Regino).
II,-1895.
Martas en Milan 'o (Italujo) la glora historiisto Cesar 'o Cantú.
12,-1648. Martas la famkonata poeto hispana Tirso de Malina.
13.-1858.-Publika
ekzekuto de Orsini kaj Pietro, kiuj atencis kontraü la vivo
de Napoleono III-a.
14.-1800. Pio VII:a estas proklamata Papo,
15.-1889. Martas en Bilbao (Hispanujo) la fama verkisto Trueba, aütoro de
Cuentos de color de rosa. (Rozkoloraj Rakontoj).
16.-1792. Gustavo III-a, rego de Svedujo estas mortigata.
17.-1893. Mortas en Parizo la eminenta politikulo Jnlio Ferry, prezidanto de la
Franca Senato.
18. -1822. Martas en Parizo Valenteno Hany, elpensinto de la reliefa skribo por
la blinduloj.
19.-1900. Terurega skandalo en la Cirk.o de Taürofestoj de Barcelona (Hispanujo).
20.-1727.
Martas la glora scienculo ar,gla Newton.
21.-1875.
Mortas la fama historiisto kaj poeto franca Edgard Quinet.
22.-1832.
Martas en Weimar la glora germana poeto Goethe.
23.-1781. La fama astronomiisto Herschel ellrovas la planedon Uranuso.
24.-,--1809. Naskigas en l\fadrido (Hispanujo) la fama verkisto Mariano Josefo de
Larra (Fígaro).
25,-1792, Oni starigas en Francujo la gilotinon, elpenso de la kuracisto Guillotin.
26.-1827. Murtas la glora muzikverkisto Beethoven.
27.-1378. :'vlortas la Papo Gregario XI-a.
28.-1899. Marconi eksperimentas la senfadenan telegrafon ínter Vimereux kaj
la lumturo de Foreland.
29.-1852.
Napoleono III-a sin deklaras diktatoro.
30.-1778.
Voltaire estas kronata en la Franca Teatro de la Komedio.
3 I.-1596,
Naskigas la glora filozofo Descartes.
Kolekti:s kaj tradukis,
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HispanaSocietop. p. Esperanto
Unuanime oni elektis por tiu Societo
la jenan Direktan Komitaton:

J

Por unanimidad quedó elegida la siguiente Junta Directiva:

Presidentes Honorarios: Dr. L. L. Zamenhof y D. Ricardo Codorníu.-Presidente
efectivo: D. Manuel Esteban.-Vicepresidente:
D. Rafael Mejorada.-Secretario
honorario: P. Antonio Guinart.-Secretario
efectivo: D. Ignacio Casas.-Cajero: D. José
Santos.-Vocales:
D. Rogelio Pérez, D. Juan Antonio Martínez, D. Vicente Alonso,
D. Carlos Duquesnay, D. José Sarmiento, D. Fermín Fernández y D. Celestino Merino.
Al ciuj ni sendas niajn plej korajn
gratulojn.
Avizo.-De nun, por ciuj societaj aferoj, oni sin turnu al sekretario, S.ro Ignacio Casas, Puebla, 23.-Burgos.

A todos enviamos nuestra más cordial enhorabuena.
Aviso.-Para todos los asuntos concernientes á la sociedad, dirigirse al secretario D. Ignacio Casas, Puebla, 23,Burgos.

De otros países
N. de la R.-A causa del constante crecimiento de nuestro idioma, cuyas noticias
se multiplican de día en día y para no privar á nuestros lectores de otras secciones
interesantes, dándole más extensión á esta, nos vemos obligados á recoger en esta
crónica solo un extracto de lo más interesante.
ITALIA
Bologna.-En
esta población tendrá lugar durante los meses de Marzo-Abril
próximos, una Exposición de Arte, Trabajo, Alimento é Higiene, iniciada por la Asociación de Socorro Público La Cruz Verde. En esta Exposición habrá una Sección
especial para lenguas auxiliares, especialmente para el Esperanto. Se editará una publicación titulada Oficiala Rez;uo de l' Ekspozicw, redactada en italiano y esperanto,
Para las relaciones con los extranjeros el Esperanto serd la única lengua oficial que
se empleará. Informes sobre esta Exposición pídanse al delegado-representante
Sr. D. A. Tellini, Bologna, Casella postale, 12.

FRANCIA
París.-El Sr. Th. Cart, fué elegido el 19 de Diciembre presidente de la Sociedad
Lingüística dt> París.
-El 27 del pasado Diciembre visitaron la Exposición Aereonáutica 800 esperantistas guiados por el Sr. Archdeacon, tan hábil aereonauta como esperantista. Discurso en Esperanto y canto de la «Espero». Debido á las crónicas que con regularidad
publica el •órgano de los aereonautas L' Aero, sobre el Esperanto, nuestro idioma
cuenta con muchos entusiastas entre los adoradores de esta nueva ciencia.
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Le Pi!)'.-EI Grupo Esperantista de esta población recibe una subvención de 100
francos del Ayuntamiento.
Bea2tvais.-EI Sr. Gaudín, director de la banda del 51 regimiento de Infantería,
ha arreglado como marcha militar nuestro himno La Esper_o,con acompañamiento de
clarines y tambores. Todos los esperantistas deben pedir que en las bandas de sus
respectivas localidades den á conocer esta marcha.
RUSIA
Moscou.-En una de las últimas fiestas que organizan nuestros samideanos de
Moscou, entre otras cosas se representó el segundo acto de La Revizoro. Durante el
concierto se vendieron folletos, conteniendo el texto en esperanto y ruso. A este
acto asistieron cerca de 450 personas.
-En la Universidad de esta población se ha fundado un Grupo Esperantista, que
ya cuenta con 150 socios.
1Vuevos grupos.-En
Jarennsk, (Nord-Rusujo) (tres sociedades esperantistas) y
Serpuhov.
ALEMANIA
Dresden.-EI
hecho más notable últimamente ha sido el permiso oficialmente
dado por i!l 11/inistro de Estado de Sajania para fundar la «Institución- Esperanto Sajona» en Dresden, bajo la dirección del Dr. Schranm. La Comisión está compuesta de
personas eminentes y expertos esperantistas. La instrucción de los alumnos cuesta
S marcos por 15 lecciones de dos horas. El profesor recibe 120 marcos por un curso.
Se han organizado clases elementales y superiores, certificados de capacidad, etc., etc.
Sólo la comisión regia tiene el derecho de alterar el plan de estudios y objeto de la
Institución, que como se ve tiene la sanción oficial.
TURQUÍA ASIÁTICA
Samos.-En la Escuela Práctica para señoritas, comenzaron cursos de Esperanto,
los cuales se ven muy concurridos. Los explica la señorita María Kairon, cónsul para
señoras y señoritas en Samos de la U. E. A. En la Escuela Comercial de esta ciudad
han empezado dos cursos de Esperanto.
Aldino.-EI Esperanto es explicado regularmente en las escuelas turca é israelita, en el club < Verda Stelo» y en el titulado ,Solidareco Esperantistina• (femenino),
Esta población cuenta con 100 esperantistas (20 griegos, 50 israelitas, zo turcos y
10 armenios),
INGLATERRA
Londres.-EI Sr. Paul Blaise explica un curso de Esperanto en «Heltel 's School
of Languages» donde también explica un curso de francés.
Liverpool.-En la importante « Unión de Instituciones de Lancassbire y Cheshire»,
se ha acordado introducir el Esperanto desde el próximo curso de 1909-ro.
Reading.-En
la última reunión de la «Unión de Educación Nacional,, el doctor
W. J. Clark leyó un discurso acerca de «El Esperanto como medio auxiliar para la
instrucción de las lenguas modernas», llamó la atención sobre la rápida propagación
del Esperanto en Inglaterra y otros países é hizo notar que nuestro idioma ha sido
ya aceptado en «Oxford Local», en «La Unión Nacional de Maestros• y en la «Cámara de Comercio de Londres».
Colonias.-En Benarés (India), dió una conferencia el profesor J. N. Unwalla en
«Lloy I1Iemorial Lybrary Hall».
-En Durban (Natal), constantemente se propaga el Esperanto, por la propaganda
del Grupo de dicha localidad.
-En Sidney (Australia), gracias á los esfuerzos del Sr. Wallace, se organi2an cursos y cuenta ya con muchos samideanos aquel lejano país.

.
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BÉLGICA
Huy,-La «Societé Anonyme des papetiers Godin & :fils,, ha editado una serie de
16 cuadernos, en cuyas cubiertas se inserta un curso de Esperanto. Muy recomendable es este papel por su buena calidad y que sólo cuesta diez céntimos.
Bruselas.-EI Congreso Internacional de Dentistas, ha aceptado por unanimidad
el Esperanto como lengua oficial del Congreso.

SUIZA
La Locle.-En esta población que cuenta con muchos esperantistas, se explican
tres cursos: uno elemental, otro superior y otro pan niños. El Sr. Privat dió varias
conferencias y se organizan conciertos musicales, de declamación, funciones teatrales, etc .
.111eggen.-EI grupo de esta población ha fundado en ella un «Paraiso Esperantista)) ó sitio de descanso de esperantistas. El encanto de la naturaleza en esta villa, ya
estancia entre samideanos, contribuirá á que sea muy visitada, principalmente en el
verano. En la próxima primavera, probablemente, tendrá lugar en esta población la
reunión de «Svisa Esperanta Societo,.

Spritludoj kaj Diversajoj
Sub la redakciode Novejarque(Angelo)
La du jenajn SPRJTLUDOJN mi dediéas al mía respektinda amiko, la jama matematikisto .S.r•Roman Ayza.

PROBLEMO
DE LA PUNKTOJ
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De la 55 cisupraj punktoj forigu la necesajn por ke el la restantaj rezultu d11
kvantojn, kies sumo estas 39.
RiamaniereJ
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Rimarkoj.-La solvojn de tiuj ci Spritludoj ni presos en nía venonta numero.
Ni publikigos la nomojn de la solvintoj, (kiuj gustatempe sendos sian solvon), en
la postvenonta numero.
La solvoj devas esti sendataj postkarte.
Solvoj de la Spritludoj publikigataj en la antaua numero.
De la Sakcevaliro:
«Simpla, flekscbla, belsona, vere internacia en siaj elementoj, la lingvo Esperanto
prezentas al la mondo civilizita la sole veran solvon de lingvo internada; car tre facila por homoj nemulte instruitaj, Esperanto estas komprenata sen peno de la perso11ojbone edukitaj. Mil faktoj atestas la meritan praktikan de la non:iita lingvo•.
De la Hieroglifo:· (M-eta Lo) Metalo.
Solvintoj de la Spritli,doj publikigitaj en la Januara numero:
PENSO
Se vi havas dolcan vocon kaj manon
kareseman, per unu fadeneto vi kondukos elefanton.-El-Saadi.

*

KONVINKIGA RESPONDO (Spritajo)
la soldato civilvestita renkontis la kapitanon de sía roto kaj tuj li vane penis
sin kasi post ian arbon.
La morgaiían tagon diris al li la kapitano:
-Kial mi vidis vin hieraü civilvestitan?
-Mia kapitano, car la arbotrunko ne
estis sufiée dika.

*

LAMALFELICABLINDULO(Anekdoto)
La princino Matildo, kiu estis mendinta sian portreton al iu glora pentristo,
iris éiumatene al lia laborejo tute incognite. Trairante la Ponton de la Artoj aiídis plendan vocon, kiu diris:
-Bela kaj bonfarema sinjorino, kompatu tiun ci malfelican blindulon!
Tiu estis kompatindulo, kiu tenante

E. Cefee.

inter siaj kniroj hundon, etendis pleton
al la preterirantoj almozpetante.
La princino alsovis argentan moneron
kaj preterpasis. Tiu ci ago ripetigis kelkajn tagojn, sed iun matenon la princino,
distrita forgesis la almozon.
,
-Kiel!-diris
la almozulo.-Cula
princino forgesas hodiaií ci tiun malfelican
blindulon?
Surprizita la princino Matildo, haltis
kaj d<,mandis !in:
·
-Cu vi konas min, bona horno?
-Ha, jes, sinjorino! Kiam oni vidas
vin unu fojon, neniam oni forgesas vin.
-Nu, kiel vi povas tion scii estante
blinda?
-Ho, Princina Mosto, kiu estas blinda
ne estas mi, tiu estas la hundo!
.l(,.
UTILA KONTNDAJO
Kiu havas gardenon ne forversu la
sapuman akvon; Ji <levas utiligi gin kvazaü sterkon, surversante la kreskajojn.
Konvenas havi pretigitan sitelon kien
oni <levas enversi la sapumitan akvon por
siatempe surversi per gi la kreskajojn.
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KURIOZA]O
SPECIALECOJ DE FAMULOJ
· Se la homaj estajoj daurigus kreskan-La roma satirulo Lucilio verkis tiel
te éiam samproporcie ol dum la unua rapide, ke Ji fanfaronis esti kapabla verki
jaro de sia ekzistado, la infanoj havus je 200 versojn dum la tempo, kiam li restas
la deka agjaro preskaií dudekunu me- staranta sur unu sola piedo.
trojn je st_aturo.
-Oni raportas pri Shakespeare ke lia
imagp kaj lia verkrapideco estis samfacilaj. Cion, kion li imagis, li esprimis per
PROVERBO
tiel granda facileco ke preskau éiuj liaj
«Kiu nur aiídas unu s011011,
manuskriptoj estis sendataj alkomponisto
tiu nur scias unu tonon.»
sen ia korektajo.
-Horacio Walpolc verkis preskaii tutan sian «Kastelo de Otranto, 'n scninteMEl\1ORlNDA DIRO
rrompe, finante gin ne pro intelekta lacigo, sed car liaj rigidigintaj fingroj neebliVidante la fama oratoro Nikostrato
portreton de Eleno, pentrita de la famko- gis kapti la plumingon.
nata Zeuxis'o, restis senmova pro admiro.
Tradukis esperanten,
-Kial vi admiras tiome · tiun pentraNovejarque (Angelo).
jon?-lin demandis amiko.
-Por tion kompreni-respondisNikos•
trato-est:,s necesege havi miajn okulojn.

*

*

KORESPON:OADO
Fraulino Amparo Tamarit Bru, Strato Maldona90, 3 I, entr. Valencia-Hispanujo,
deziras korespondi kun ciulandaj geespcrantistoj. - Si respondos akurate.
-Fino. Ruth Rogers, North Amherst, Ohio, United States 9f America, deziras inter§angi po§tkartojn ilustritajn kun alilandaj geesperantistoj. Ciam respondos.
-S.ro Solon. J. Orfanidis, Via Smyrna, Aidin, Azia Turkujo, deziras inter§angi
postkartojn ilustritajn kaj postmarkojn kun ciulandaj gesamideanoj.

¡¡ Todo el mundo puede ya aprender el Esperanto!! por medio de la obra que
acaba de publicarse titulada

EL IDIOMA INTERNACIONAL
AL ALCANCE

AUXILIAR ESPERANTO
DE

TODOS

POR

:Pe1:tnando Soler

Va11s

Oficial de l elegrafos, Presidente del Grupo Esperantista de Enguera
páginas de texto.--Precio: 1'50 pesetas.
De venta en las principales librerías y en casa del autor, Enguera (Valencia).
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Tipografía Móderna, á cargo de Miguel Gimeno, Avellanaa, u-Valencia.
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SUNO rllSPANA
Direktoro-F\d mi nistranto

Di redor- fldm inístrador

* DUYOS

R~FJU::6
C,R1LO

A MOROS,
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=VA_
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La Redakcio korektos la manuslcriptojn laübezone, kaj la nepresitajn

gi ne resendos

E!tHA,rO:
Lia Reia }.loSto Alfonso XIIP.-Tra
la hispana jurnalaro,-Direktaj
Kornitatoj por 1909.-Hisp:111.'lSocie.to p. p. Esperanto~ Burgos (Lirk1dero}.-Se
mi sdus skribi! .. -Gravaj avizoj -Esperan.tista
Surmurn Ka•
k11daro pur 1910 11
,-Grava
aforo,-Memoriudaj
Dau·evenoj de Aprilo.-Pen5oj."
Sci1goj.--Spritlutloj
kaj-Diver•
1rn_joj.-Anoncoj.

Lia Rega MostoAlfonsoXIIIª
oficiale

akceptis

la al tan patron 11dnnde la Vª Esperantista

Kongreso

f.i(Q;:Qi/a~i'Si'S~~lta~~~~~~~l!i~~¡f¡~~~mlíi!!ll~'~~la!'J:~~l!.ii'l¡g~!!l,!~l!'a~~~?J~ll'l!!llill

de1aprensa
español
Tralahispana
jurnalaro A través
Antau nelonge efeklivigis felica provo pri propagando tra la hispana Jurnalaro.
La Burgos' aj jurnaloj e El Castellano»
kaj «Diario de Burgos~ publikigis propagc111danartikoleton pri la 5.ª Kongreso
de Esperanto en Barcelono kaj gia bela
festo de lnternaciaj Floraj Lnrloj. La felil'a artikoleto rondiris preskaü la tutan
landon hispanan tra la provinca jurnalaro.
I ,a artikolo estas jena:

Recientemente se ha verificado un ensayo feliz de propaganda á través de la
prensa española,
Los periódicos de Burgos publicaron
un suelto de propaganda
acerca del
próximo Congreso Universal de Esperanto en Barcelona, y de los Juegos Florales
que con tal molivo se han de verificar,
que dice textualmente:

y losJuraos
Florales
"Lalinuvo
Esperanto
kajlaFloraj
Iudoj "ElEsperanto
Tiu ci fama festo, tiel hispana, tiel
bcla, kaj tiel simpatía, universal1gas, prenas naturecan karton en la universalaj
kongresoj de Esperanto pcr la nomo «Inlcrnaciaj Floraj Ludoj».
En la Universala Kongreso de Esperanto, kiu okazos en Barcelono de la 5ª
gis la IIª de la unuevenonta
Septembro
efektivigos la unua festo de Floraj Ludoj
Internaciaj, kaj en la postevenontaj kongresoj gi restos kiel unu el la plej belaj
kunmetajoj el iliaj programoj.

Esta culta fiesta, tan española, tan
bella y tan simpática, se universaliza,
toma c~rtn ele naturaleza en los Congresos univnsales de Esperanto con el nombre de «lnternaciaj Floraj Ludoj•, (Juegos Florales Internacionales).
F.n el Congreso universal de Esperanto que se ha de verificar en Barcelona, desde el 5 al I I de Septiembre, se
celcbrn I á la primera fiesta de Ju egos Flora tes, y rn Congresos sucesivos quedará
c,,mn uno de los más bellos números del
programa,

LA SUNO HISPANA

Plie la klasikaj temoj de tiu ci festo,
alkonformigitaj al gia internacia mieno,
oni proponis aliajn multaJn temojn eksterordinaranjn
kun premioj de societoj,
korporacioj, kaj eminentaj personoj, kiuj
honoris kun siaj farnaj ncrnoj tiun ci kulturan feston, inter kiuj estas iliaj Majestad Mostoj la Geregoj de Hispanujo, lia
Mosto la hispana Ministro de Enlandaj
Aferoj, lia Mosto la Rektoro de la Barce•
lona Universitato, lia Mosto la Episkopo
de Urge!, Barcelona deputataro, k. c. k. c.
gis 41 temojn kaj prcrniojn.
La 5ª Universala Kongreso de Esperanto en Barcelono certe estos granda
sukceso.»
La jurnaloj kiuj publikigis hispane la
tradukitan artikoleton estas:

Además de los ternas clásicos de esta
fiesta, adaptados á su carácter internacional, se han propues:o otros muchos extraordinarios con premios de sociedades,
corporaciones y personalidades eminentes qne han honrado con sus esclarecidos
nombres esta culta fiesta, entre los cuales
figuran Sus Maje&tades los Reyes de España, el señor ministro de la Gobernación,
el rector de la Universidad de Barcelona,
el señor Obispo de Urge!, Diputación de
Barcelona, etc., etc., hasta el número de
41 premios que figuran en total.
El Congreso universal de Espera_nto
en Barcelona promete ser un completo
éxito.•
El suelto copiado ha sido reproducido
por los periódicos que por provincias se
indican á continuación:
Alicante, Diario de Alicante; Almería, La Independencia, Crónica Meridional, La
Lucha y el Radical; Avila, Heraldo, Mercantil, Diario de Avila; Bilbao. La Gaceta
del Norte, El Liberal, El Nervión, El Noticiero Bilbaíno y el Porvenir Vasco; Burg;.s,
Diario de Burgos y El Castellano; Cdceres, El Noticiero; Cddiz, Diario de Cádiz y La
Dinastía; Ciudad-Real, El Diario de la Mancha; Coruña, El Eco de Galicia; Cu,mca,
El Correo Católico y El Progreso Conquense; Gerona, Diario de Gerona y La Lucha;
Granada, El Noticiero Granadino; Huesca, Diario de Huesca; J'aen, La Lealtad;
Leon, Diario de León y León de España; Lugo, El Regional, La Idea Moderna, El
Progreso y El Norte de Galicia; 111urcia, El Liberal y La Verdad; Orense, El Miño;
Oviedo, El Correo de Asturias; Palencia, Diario Palentino y El Día de Palencia;
Palma de J11allorca, La Ultima Hora; Pamplona, El Diario de Navarra; Pontevedra,
El Diario de Pontevedra; San Sebastidn, La Voz de Guipúzcoa; Santa Cruz de Tenerije, Diario de Tenerife y El Tiempo; Sevilla, El Correo de Andalucía y El Liberal;
Segovia, Diario de Avisos; Soria, Avisador Numantino; Teruel, Noticiero Turolense;
Valencia, La Voz de Valencia; Valladolid, El Norte de Castilla, Diario Regional y
El Porvenir; Vitoria, La Libertad; Zamora, Heraldo de Zamora; ZaraJtOZa, El Noticiero, Diario de Avisos y Heraldo de Aragón.-Total:
Pro,vincias, 34; Periódicos, 58,

DirektajKomitatoj
por 1909
Esperantista grupo Medina, de Medina del Campo.
Prezidanto honora, O.ro Zarnenhof.-Prezidanto,
S.ro Federico García Díaz.-Viceprezidanto, S.'º Francisco Román Pérez.-Kasisto,
S.ro Fernando Gómez Franco.Bibliotekisto, S,ro Eudaldo Martínez de Bourio.-Sekretario,
S.ro Marcelo Lorenzo
Plaza.-Vicsekretario,
S.r 0 Julian Fernándcz Molón.-Vocdonantoj,
S.roi Serafín Pérez Alvarez, José Calvo Recio, Santos Gutiérrez Garoz, Maximiliano Alonso Franco,
Juan Gómez del Toral, Pedro Sáez Sáez, Emiliano de Oyáguez Martín y César Martínez Yañez.
Konsulo de Esperanto, S.ro Federico García Díaz, Padilla, 27.

***
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Esperantista Ji.tubo Palma, de Palma de Mallorca.
Prezidanto, S.ro Antonio Rosselló Gómez.-Vicprezidanto,
S.r0 José Auba, pastro.
-Sekretario,
S.ro Mateo Bosch Lansó.-Vicsekretario,
S ro Francisco Barct.ló Caymarí.-Kasisto, S.r 0 Gabriel Alomar Ferragut.-Bibli0tekisto,
S.ro José Rosselló Ordinas.-Voédonantoj,
S.roi Bartolomé Font, pastro, kaj Bernardo Rebassa.
Konsulo de Esperanto, S.ro Gabriel Alomar Ferragut, Vallorí, 14.

***

Burgosa Esperantista Centro, de Burgos.
Honora Prezidanto, S.r 0 Manuel Esteban.-Prezidanto,
S.r0 Emilio Sanz Cruzado.
-Vicprezidanto,
S.r0 Antonino Zumárraga.-Sekretario,
S.r0 José Santos.-Vicsekretario, S.r 0 Juan A. Martínez.-Kassisto,
S.r0 Santiago Mira.-Bibliotekisto,
S.r0 Lorenzo Lámbarri.-Vocdonantoj,
S.r0 i Samuel Oñate, Emeterio Alonso y José Roira.
Konsulo de Esperanto, S.r 0 Teófilo Martínez.

***

Grupo Paco kaj Libereco, de Barcelono.
Prezidanto, S.ro Isidro Canudas.-Sekretario,
S.r0 Ramón Giralt.-Kontisto,
Fino.
María Martínez.-Kasisto,
S.r 0 Narciso Vida! -Bibliotekisto, S,ro Juan Gebali.-Voedonantoj, S.r0 i José Vida! kaj Enrique García,

***

Grupo Polusa Stelo, de Alcañíz,
Prezidanto, S ro Nicasio Dominguez, Rektoro de la Piaj Skoloj.-Vicprezídanto,
S.r 0 Modesto Millán.-Sekretario,
S.r 0 Juan Antonio Andreu, sekretario de la jugantaro.-Kasisto,
S.ro Pablo Morencos, komercisto.-Voedonantoj,
S.r° Francisco Sales,
prokuzisto, Fino . .Ramona Andreu kaj S.ro Mariano Bt,tés, komercisto.

HISPANA SOCIETO
POR

LA

l?ROPAGAN"DO

DEI

ESPERANTO
Burgos, 26 Marto de 1909.
CIRKULERO

Al niaj kunsocietanoj:
Laii propono de la juselirinta Direktanta Komitato, tiu ciSocieto bonvolis meti. ce
niaj manoj la honoran kaj placan, sed malfacilan rolon, kiun tiel inde kaj sage tiu
plenumadis.
Tia distingeco, tiel notinda, kiel eble nemeritita, kiun ni tutkore estimas kaj sincere dankas, nin devigas unue turni solene nian plej korinklinan saluton al la hispana
esperantistaro, kies bonvoleco tiom nin honorigas, tia! ke gi lokigas niajn humilajn
nomojn antaií la jam feliee multenombra nomaro de la hispanaj esperantistoj.
La éefa tasko, kiun altrudas al ni tiu honorkomisio, estas seniadube rebonigi iujn
sengravajn organizajn senperfektajojn, kiujn tre diskrete rimarkis per giaj lastaj numeroj nia gazetorgano LA SuNo H1sPANA. Al tiu celo cefe estas alkondukota do nia
penado, kaj ni ne sar.celigas certigi ke niaj klopodoj lau tia direkto estos kronataj de
la plej plaéiga sukceso, car ni kalkulas sur la decida helpo de ciuj niaj ami koj, sen
kies grandvalora kunhelpado, kiun de tiu ci momento ni petegas, estus sentaúgaj niaj
fervoraj intencoj.
·

LA SUNO

HISPANA,

Plej plezure ni akceptos kaj tutatente studos la observojn kaj iniciativojn, kiuj
estos al ni turnitaj de niaj samcelanoj; ni ankaií zorge pripensos la decidojn, kiujn ni
estos alprenontaj, kaj ni prokuros antaií éio k¡,j super éio defendí la bonegan harmo. nion nune regantan ínter la diverhaj organismoj esperantistaj kaj inter iliaj membroj
farante kiel eble plej multe por pligrandigi kaj fortikigi la vicojn de tiu ei nia amala
anaro, alportante tiamaniere nian salJleron al la bela kulturfaro de universala kunfratigo sindoneme komencita de nía glorn Majstro kaj estimata estro, O.ro Zamenhof.
Baldaií ni honorigos submetante al la aprobo de generala vocdono la reformojn,
kiujn ni kredas konvenaj por nia afero, ciam kun interkonsenta decido de la eminentaj esperantistoj, kiuj nin antaiíiris en tiu ci entrepreno de universala kulturo kaj
propagando, sen kies entuziasma kunlaborado oni neniom povas atendí je niaj malgrandaj fortoj.
Vivu la kara lingvo Zamenhofkreita!
La Prezidanto, Manuel Esteban.-La
Viceprezidanto, Rafael Mejorada.-La
Kasisto, José Santos.-La
Vocdonantoj, Rogelio Pérez, Juan Antonio Martínez, Vicente
Alonso, Carlos Duquesnay, José Sarmiento, Fermín Fernández, Celestino Merino.La Sekretario, Ignacio Casas.

SOCIEDADESPANOLA
PA.R.A..

LA.

F'ROF-AGA.N"D.A

ESPERANTO

DE

Burgos 26 de Marzo de 1909.

CIRCULAR

A nuestros consocios:
A propuesta de la Junta Directiva saliente, esta Sociedad se ha servido poner en
nuestras manos el honroso y grato, pero difícil cargo, que aquélla tan digna y acertadamente venía desempeñando.
Esa distinción tan señalada como acaso inmerecida, que de todo corazón estimamos y sinceramente agradecemos, nos obliga en primer término á dirigir solemnemente nuestro más afectuoso saludo á todos los esperantistas españoles cuya bene.
valencia tanto nos enaltece, poniendo nuestros modestos nombres al frente de la ya
felizmente nutrida lista de nuestros compatriotas esperantistas.
La principal tarea que nos impone ese honroso cometido, es sin duda alguna la
de subsanar ciertas deficiencias de organización que muy discretamente ha señalado
en sus últimos números nuestro órgano en la prensa LA SuNo HISPANA. A ese fin,
pues·, ha de encaminarse principalmente nuestra gestión, y no vacilamos en asegurar
que nuestros esfuerzos en ese sentido serán coronados por el éxito más lisonjero,
contando como contamos con el decidido apoyo de todos nuestros amigos, sin cuya
,valiosa cooperación, que desde este momento solicitamos, de poco habrían de servir
nuestros fervientes propósitos.
Con el mayor gusto acogeremos y estudiaremos con toda atención las observaciones é iniciativas que se nos dirijan por nuestros colegas; meditaremos también
cuidadosamente las decisiones que hayamos de adoptar y procuraremos ante todo y
sobre todo mantener la excelente armonía que actualmente reina entre los diferentes
organismos esperantistas y entre sus miembros, haciendo cuanto posible sea por en grandecer y robustecer las filas de esta nuestra amada Sociedad, aportando de este
modo nuestro grano de arena á la hermosa obra de cultura y fraternidad universal,
generosamente comenzada por nuestro insigne maestro y estimado jefe Dr. Zamenhof.
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En breve plazo tendremos el honor de someter á la aprobación de la Junta g~neral las reformas que creemos beneficiosas para nuestra causa, de acuerdo siempre
con los esperantistas eminentes que nos precedieron en esta empresa de propaganda
y de cull•c1rauniversal, sin cuya entusiasta cooperación nada se puede esperar de
nuestras débiles fuerzas.
¡Viva la querida lengua ideada por el Dr. Zamenhof!
El Presidente, Manuel Esteban.-El
Vicepresiaente, Rafael Mejorada.-El
Cajero,
José Santos.-Los
Vocales, Rogelio Pérez, Juan Antonio Martínez, Vicente Alonso,
Carlos Duquesnay, José Sarmiento, Fermín Fernández, Celestino Merino.-El
Secretario, Ignacio Casas.

Se

. S kr1
"b"'
ffll. SCIUS
l. ...
{EL RAMÓN DE C/\MPOAMOR)

I
-Al mi skribu leteron, sinjor' pastro.
•
-Mi ja scias: por li.
-Cu vi !in konas, car en nokt' malluma
Nin kune vidis vi?
Pardonu, sed ... -Afero kompn ..nebla.
La nokto ... ampropon' ...
Donu plumon, paperon. Mi komencas:
1Via kara Ramon:
-Kara? ... ~ed vi jam estas gin skribinta.
-Cu vi ne volas? ... -Jes.
-Sen vi mi sentas malgajecon ..• -Certe.
111algajecon sen ées'!
-Run korprem' mi komencas ..,-Kiel scii
Vi traías pri dolor'?
- Por maljunul' kristalo ciam estas
La junulina kor'.

Kio sen

11i

mona' estas? 111algojejo.

Raj knn vi? 1Vur eden'.
-Tion legeble skribu, sinjor' pastro,
Por plej bona kompren'.
-Kiam mi kisis rJin kaJ vi f oriris ..•
-Vi ankaü scias gin?...
-Kiam oni tre amas kaj kunestas ...
Ne hontu, ne, knabin'.
-Kaj se pro am' ne penas vi reveni,
Tia granda s1tjer' ...
-Sufer'? Nenio pli? Ne, sinjor' pastro,
M_imortos sen esper'.
-Morti? Gi estus ofcndeg' al Dio, ..
Jes, jes, morti por Ji!
-Mi ja ne skribas mm·ti.-Vir' senkora!
Se skribi scius mi!

11
Sinjoro pastr', sinjoro pastr'! Vi vane
Penas komplezi min,
Se ne skribas I' esencon via mano
De mia am' sen fin'.
Ho skribu al li, per Di' ke I' anim' mia
El mi sin tiras for;
Ke senée;¡e cagren' ne min sufokas,
Car helpas al mi plor'.
Ke miaj lipoj, roz' de lia spiro
Ne malfermigas plu,
Forgesante la movon de la rido
Pro dolora influ'.
Ke 1' okuloj por li nur tiel belaj
•
Kun dezirega prem'
Car nenit} en ili nun sin vidas,
C iam sin fermas mem.
Ke por mi plej kruela turment' estas
Lía restado for;
Ke songante mi audas lian vocon
Kun rav en ciu hor' ...
Ke pro 1(suferante mia koro
Gojas kun amebri' ...
Al Ji kiom da aferoj mi ja dirus
Se skribi scius mi!...
EPILOGO

Mia Di'! Brava am'! Mi la leteron
Finas; Al don Ramon' ...
Por tio scii grekan, nek latinan
Ne montrigas bezon',
Tradukis,

V.

lNGLADA.
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GRAVAJAVIZOJ
1." Oni plikarige petas al éiuj sinjoroj sekretarioj de grupoj ai'í kluboj aligintaj al
Hispana Socido, ke ili bonvolu sciigi, kiel eble plej baldau, al tiu éi Sekretariejo, per
postkarto adresota strato Puebla, núm. 23, Burgos, iliajn respektivajn adresojn ai'í
logejojn, kaj ankai'í tiujn de iliaj sinjoroj Prezidantoj. Antai'ídankon.
2.ª
Dume alvenos la momento enigi alian plisenbaran procedon por monkolekti
la éiujaran kotizojon difinitan al éiu societano, oni same petas al tiuj kiuj ne ankorai'í
estus pagintaj tiun nunjaran, ke ili havu la bonecon gin efektivigi sen prokraste per
la plej facila kaj oportuna rimedo, ckzemple, per hispanaj postmarkoj sendotaj éu al
tiu éi Sekretariejo mem, cu al S.ro José Santos, kasisto, kies adreso estas jena: kapitano el la Infantería Regimento de la Lea!tad, numero 30 1 Burgos.
La Sekretario,

IGNACIO

CASAS.

Esperantista
SurmuraKalendaro
por 19l0a
Devizo: Neniutago sen Esperanto
GESAMIDEANOJ
Subskribinto havas la plezuron informi vin, ke Ji preparas la eldonon de Esperantista Surmura Kalendara par r9ro. Ciutaga kalendaro estas novajo en la historio de
Esperantismo; pro tío mi ne volas eldoni gin, antai'í o! mi scias viajn diversajn konsilojn, dezirojn kaj proponojn, rilate al tiu-ci kalendaro, por ke gi igu Jau la gusto de
l' gr:anda plimulto el vi.
·
SHdo havos amplekson da 25 x 32 centimetroj; gi estos bele kolorpresata, reprezentante Esperantan simbolon, lai'í desegnajo de sperta detiegnisto.
Bloketo havos amplekson da 8 x 12 centimetroj: oni povos forpreni éiun folieton, sen difektado.
La antaüa flanko de I' folietoj surhavos la nomon kaj cifron de I' tago, la nomon
de I' monato, kaj kelkajn liniojn por remcmordatoj, devizoj, proverboj k. s. ·
La postflanko de l' folietoj surhavos bonan prozon ai'í poezion.
Ne necese diri, ke la enhavo estos tute neütrala, tiel ke éia Esperantista povos
aprobi kaj sati gin.
La prezo de l' tuta kalendaro-afrankite éien•estos nur 60 spesdekoj aü 6 internaciaj respondkupanaj, kun speciala raba to por kluboj k. c. Cetere el la unrJa rooº da
mendintoj (ekster Nederlando), éiu ricevos arfan abj¿kfon el mia patrolando.
Mi alvokas ciun, kiu havus ion por konsili, deziri aü proponi por la bona arango
de I' kalendaro, kiel eble plej baldaü sciigi tion al mi,
Car la kalendaro estos presata kaj ekspedata en la komenco de Novembro, mi
avertas, ke por mendoj venintaj post Oktobro, mi ne povos garantii la liveradon.
Kun samideanaj salutoj,
J. L. BRUIJN, r70 Kepplerstraat,
Aprilo 1909ª.
HAGO (Ne<lerlando).
D.r 0 L. Zamenhof, S.ro N. P. Evstiféieff (Bulgarujo) kaj S_ro Dreves Uitterdijk (Nederlando) deziris al mi bonsukceson kaj promesis kunhelpon. Nía Majstro jam sendis
poemeton.
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A.Cero
«LA

BELA

MONDO»

La eldor¡isto kaj la rcdaktoro de La Bela ,11ondo decidis malfermi konkurson.
KOKDICOJ de la literatura konkurso:
r• Verki originalan novelon, rakonton au artikolon ilustritan en prozo, kaj skribi
gin plej legeble 1mr sur umt flanko de!' papero.
z• Sendi, per rekomendita posto, la manuskripton al la redakcio de La Be/a
11/ondo,D.ro Schramm, Dresdcn-Standehaus, antau la 1ª de Julio 1909.
PREMIOJ: La jl!_gantaro samtempe atentos la elegantecon de la stilo kaj la interesan de la teksto. Gi disdonos la sekvantajn premiojn:
ta premio 50 M. (= 25 Sm.), 2g premio 25 M. (= 12,5 Sm.)
La aliaj autoroj de bonaj tekstoj ricevos ciu po dek markoj da libroj. La premiigitaj tekstoj estos enpresitaj en La Hela ,11ondo. La redakcio konservos por si la
rajton, enpresi, post korekto se bezone, la nepremiigitajn tekstojn.

Memorindaj
datrevenojde Aprilo
1 .-1814.
Estas detronigata Napoleono I-a.
2.-1791.
Mortas la fama oratoro Mirabeau.
3.-1682.
Mortas en Sevilja (Hispanujo) la mondfama pentristo Bartolomé Esteban l\1urillo.
4,-1900.
La anarhiisto Sipido pafas kontrau la princo de Gales en stacidomo de
Brusela.
5.-r794.
Estas ekzekutata Kamilo Desmoulins.
6.-1814.
Ludoviko XVIII-a estas proklamata Rego de Francujo.
7.-r899.
Grava brulaJo en Nov-Jorko de I 1- etaga domo.
8.-1341.
Estas kronata en la Kapitolio la fama poeta Petrarca.
9.-r906.
Alvenas en Mesinon Liaj Mostoj la Geregoj de Anglujo.
IO.- r 899. Doktoro Bra sciigas la eltrovon pri la mikrobo el la kankra malsano.
r r.-r772. Naskigas en Madrido(Hispanujo )la fama poetoManuelo JosefoQuintana.
r2.-i798.
Estas proklamata la Svisa Respubliko.
13. --r6g5, l\Iortas en Parizo la famkcJ1Jata fablisto Johano de Lafontaine.
14.-1865. Estas mortigata la Prezidanto de U. S. A. Abraham Lincoln.
r5.-1797. Naskigas en Marselja la fama aiítoro Adolfo Thiers.
·
16.-1788. Mortas en Parizo la fama naturista Buffon.
r7.-1790.
Mortas la elpensinto de la kontraií.fulmilo, Benjamín Franklin.
rS.-1886. La pastro Galeote mortigas la Episkopon de Madrid-Alkalá, S.ro Martinez Izquierdo.
r9.-1824. Mortas la glora angla poeto Lord ·Byron.
20.-r856.
Martas la eminenta muzikverkisto franca Adolfo C. Adam.
21.-1893.
Martas la geografia esploristo Eduardo Stanley.
22.-1889. Unua prezentado de la fonografo de Edison antau la Scienca Akademio de Parizo.
23.-1616. Mortas la ciekonata hispana aütoro Mikaclo Cervantes Saavedra.
24.-r564.
Naskigas la eiekonata angla poeto Shakespeare.
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25.-1595.
26.-1896.
27.-1881.
28.-1881,
29.-1429.
30.-1906.
coj de Gales.

Martas en Romo la glora ítala poeta Torkuato Tasso.
Grava brulajo de 150 domoj en Cripple-Crook (Kolorado).
Mortas en Parizo la fama gazetisto Emilio Girardin.
Martas en Frankfort la hemiisto Bottger, eltrovinto de la Colodion.
Eniras en Orleans'on la heroino :Johanino de Arco.
Alvenas en Gibraltar'on, reveninte el Hindujo Liaj Mostoj la GeprinKolektis kaj tradukis.

EsP-ISTO

I7 .206,

PENSOJ
La vero eniras en regajn palacojn, kiam oni disbatas iliajn pordojn.-Barrere.

* nek du.-Barthelemy.
Kiam ni estas kun amiko, ni estas nek* *solaj,
**
Kiuj malsatas virinon, ne komprenas *sin.-Basora.
La profunda studo pri modo, estas la***
literatura ce la virinoj.-Beauchene.

* * * en imitanto.-Bello.
Imitado supozigas eiam malsuperan talenton
La virino estas miksajo de singardemo ***
kaj malsingardemo;de virto kaj malvirto; de
boneco kaj kolero;de ambicio kaj malavareco;de malforteco kaj forteco.-Bescherelle.
Sufieas esti viro por esti bona patro, ***
kaj estas necese esti bonulo por farigi bona
filo.-Blanchard.

***

Estas pli da nob\eco kaj animgrandeco en pardono, ol en vengo.-La

Sama.

Malspritulo trovas eiam pli malspritan***
viron, kiu !in admiras.-Boileau.

*** gia estonto estas problema.Kiam la konstitucio de §tato estas enigma,
( Vicgrafo),

***

Lukso estas nur malrieeco de altranguloj.-La

Bonala

Sama.

Sciigoj
EL HISPANUJO

DE ESPAÑA

En' la Belarta Klubo de l\'Iadrido jam
·komencigis kurso de Esperanto.
La Delegito de U. E. A, en Zaragoza
estas S.ro Antonio Cruz, kiu logas strato
Azoque, 16, 2.º

En el Círculo de BellasArtes de Madrid
ya ha empezado el curso de Esperanto.
El Delegado de la V. E. A. en Zaragoza es D. Antonio Cruz, que habita calle
Azoque, 16, 2. 0

ESPERANTJSTA

Malgoje ni ricevis la sciigon pri la
morto de nia juna kunbatalanto Honorato
Almiñana Ferrer, voedonanto de la Komit.ilu de la Grupo de Simat de Valldigna.
Al lia nekonsolebla familia kaj kun~rupanoj ni sendas la esprimon de nia
vera kondolenco.

!
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Con tristeza recibimos la noticia del
fallecimiento de nuestro joven compañero Honorato Almiñana Fcrrcr, vocal de
la Jnnta del Grupo de Simat de Valldigna.
A su inconsolable familia y consocios
enviamos la espresión de nuestro verdadero pésame.

En Barcelono oni fondis novan gruEn Barcelona se ha fundado un nuevo
pon •Paco kaj Libereco» aliginta al jam
grupo •Paco kaj Libereco» aliado al ya
ckzistanta kajtitolita«Tero kajLibereco».
existente y titulado «Tero kaj Libercco>.
Ciumerkrede vespere la Esperantista
Todos los miércoles por la noche el
( ;rupo de Palma donas senpagan kurson
Grupo Esperantista de Palma da un curclc Esperanto al siaj membroj; la profeso gratuito de Esperanto á los socios; el
soro estas S.ro José Rosselló.
profesor es D. José Rosselló.
Dank' al la varmaj klopodoj de nia
Gracias á los fervorosos trabajos de
kara amiko S.ro M. Millán fondigis grupo
nuestro querido amigo D. M. l\Iillán se
esperantista en Alcañiz (Teruel), kies di- ha fondado un nuevo grupo en Alcañiz
rcktan komitaton ni publikigas alialoke.
(Teruel), cuya Junta directiva publicarnos
Ni sincere gratulas S.ro l'dillán, kiu tre
en otro lugar. Sinceramente felicitamos al
praktike montras sian sindonecon al nia Sr. Millán, que prueba practicamente su
afero.
adhesión á nuestra causa.
Rogamos á todos los esperantistas españoles que todas las noticias de propaganda
las envíen directamente al señor Secretario de la «Sociedad Española•, D. Ignacio
Casas, Puebla, 23.-Burgos.

Spritludoj kaj Diversajoj
PORTRETO (Anekdoto)
La fama pentristo Leon Bonat, kies
portretojn oni pagis al li tre malavare estis iam trinkante en la nura gastejo de ia
normanda vilago, kiam iu el la ceestantaj
kamparanoj alparolis lin.
-Certe,
Sinjoro ke vi estas najbara
bienulo.
-Ne-respondis
la artisto.-Mi
estás
pentristo. Mia specialeco estas la portretoj.
-lja!-ekkriis
surprizita la alparolanto.-Guste,
morgau ·estas la nomfesto de
mia edzino, se vi farus mian portreton
por surprizi §in..•
-Kial nel-diris Bonat, ridetante.
-Sed, diru: Kiom kostos al mi la portreto?

-Kiom
vi pensas pagi por gi?-demandis Bonat gaje.
-Do ... Unu frankon kaj duonon.·
-Konsentite.
Kaj la bonhumora pentristo prenis
krajonon, desegnis al li la portreton, kiu
mirigis la akompanantojn de la originalo.
La kamparano pagis; li foriris kun
siaj amikoj kaj prcterpasante poste flanke
de m,,Jfermita fenestro post kiu estis la
pentristo, tiu ci audis la jenan dialogan:
-Rigardu, kiel perfekta estas via portreto!
- Jes, sed mi estis simplulo. Se mi estus
proponinta por gi pli malgrandan prezon,
chie gi nur estus kostinta al mi unu frankon!

*'
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Tondu la ci supran kvadraton lau tri pecoj sub la jenaj kondicoj:
Unu el tiuj pecoj devas havi la forman de /itero el nia alfabeto kaj la literoj, kiujn
gi entenas, legataj Jau horizontalaj linioj esprimos:
PROVERBON

Kiu kaj kie estas la !itero'!

HIEROGLIFO

en
Rimarkoj.-La
solvojn de tiuj ci Spritludoj ni presos en nia venanta numero.
Ni publikigos la nomojn de la soivintoj, (kiuj gustatempe sendos sían salvan), en
lapastvenonta numero.
La salvaj devas esti sendataj postkarte.
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Solvuj de la Problemo de la punktoj:

• o• •o oo •• o• o• oo • o• •
•••o • o • •
•o o o •o •o o • •o •o
•
• • •• o •• • • o • o o
(La blankaj punktoj montras tiujn, kiujn oni forigas).
32 punktoj, kiuj restas, kaj.
7
»
_esprimantaj.
Sumo - 39
De la Hieroglifo: (S-Pes-Milo) Spesmilo.

KURIOZAJO
Horno, kiu piedirus senhalte tage kaj
nokte cirkaüirus la terglobon en 428 tagoj.

*

SPRITAJO
Dialo[{o inter pordistinoj.
-Cu estas vere ke la posedanto de
tiu ci domo frenezigis?
-Ho! Jes, tute certe! Hodiaü matene
oni kondukis lin en la frenezulejon.
-Per kio Ji elmontris sian frenezigon?
-Per tia, kc li malaltigis la luprezojn
de siaj logejoj.

*

UTILA KONINDAJO
La oleo ne rancigas se oni enver§as
en la oleovazon iom da bona konjako ali
brando de supera kvalito sen anizo. Tiuj
ci likvoroj, same kiel ia ajn simila, formas
sur la oleo tavolon, kiu neebligas la kontakton kun la aero, kio estas la kaiizo de
la rancigo.

PENSO
Beleco estas tio, kion
unue donaeas al la virinoj, kaj ankaii tio, kion
unue gi al ili forprenas.-11/éré.

*•

MEMORINDA DIRO
la filozofo acetis postpagotajn guojn.
Kiam li aliris por pagi ilin vidis la butikpordon fermita pro morto de la suisto. Li
tiam foriris kaj subitpense intencis proprigi al si la
kaj la §uojn, sed tuje
kontraiiargumentis tian penson iaj sentoj
de konscienca riproco. Pripensante sian
maljustecon li reiris al la butiko enmetis
la pagmonon tra la subfendo de la pardo
kaj diris:
-Tiu horno, kiu mortis por la ceteraj
. ankoraú vivas por mi!
Tradukis esperanten,

Novejarque (Angelo).

ANONCOJ
La fervojaj oficistoj, kiuj intencas ceesti en la Vª Kongreso, en Barcelona, estas
petataj sendi ilian adreson al S.ro Berlande, 4, rue Cottreau, en Villeneuve-SaintGeorges (Seine et Oise), Francujo, en la celo arangi apartan kunvenon de fervojistoj
dum tiu Kongreso,

LA SUNO

HISPANA

S.' 0 Gabrielo Alomar, Vallori, 14, Palma de Mallorca (Hispanujo) deziras inter~angi po§tmarkojn kaj po§tkartojn kun fremdaj geesperantistoj.
Londona agento havante oficejon deziras reprezenti alilandan firmon, ne alkohola3oj; bonaj referencoj. The Ronds Agency, 87. Finsburg Pavement, London, E. C.

FAVORATA

MI
Meza voco.-Muziko

KANTO

'-'

VIN

AUDAS
de Herbert

70 Sd.-5
Herbert Harris.-7

Harris.-Poezio

ekzempleroj: 3 Sm.

30 Congress St., Portland, JJ1aine, U. S. A.

1\/IALNOV.i\. FIRlVIO
ORTOPEDIO,

de Dra. Leona Zamenhof

J.

CLAUSOLLES

HIRURGIO, HIGIENO. KAUCUKAJ OBJEKTOJKAJ ANTISEPSAJ
KOl\IERCAJOJ
.
Firmo fondita en la jaro 1830
Magazeno: Strato Sankta

Ana, 30.

Barcelona.

FILJ:C>J'.
Fernando VII, n. 0 8. Barcelona.
Rawbla del Centro, n. 0 27. Barcelona.
Carretas, n. 0 35. 111adrid.
Velázquez, n. 0 17. Sevilla.
San Vicente, n. 0 6. Valencia.

ENCICLOPEDI.A. ESPASA
Enciclopedia Universal Ilustrada, que ha obtenido el GRAN PREMIO en la
Exposición Hispano-Francesa de Zaragoza.
La más completa de las publicadas hasta el día.
Dirigirse para suscripciones á los Sres. Espasa é Hijos, Cortes, 579, Barcelona.Representante en Valencia: Francisco Mela, Cirilo Amorós, 24.
¡¡ Todo el mundo puede ya aprender el Esperanto!! por medio de la obra que
acaba de publicarse titulada
·

EL IDIOMA INTERNACIONAL
AL ALCANCE

AUXILIAR ESPERANTO
DE

TODOS

POR

:perrnsndo

Solerr Vslls

Oficial de lelegra/os, Presidente del Grupo Esperantista de Enguera
140 páginas de texto.--Precio:
I '50 pesetas.
De venta en las principales librerías y en casa del autor, Enguera (Valencia).
Tipografía Moderna, á cargo de lliguel.Gimeno,

Avellanas, u-Valencia,

majo
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Di rektoro-fld mi nistranto

*

Diredor-fld

ministrador

Hugusto
Jtmenez
Loira
= V R ll EN CI

PINTOR

LÓPEZ,

3

R

La Redakcio korektos la manuskriptojn laübezone, l<ajla nepresitajn gi ne resendos
t::\' l·IA. '\'"O: Avizo.-Novejarque

•11.,\(1,-La

gramatika

-~alsag'ulo.-La

familio.-Memorindaj

Datrevenoj

Otuso.-Sceno

el Angla

de l\Iajo.-S~pritludoj

AVIZO
Kauze de translogigo

Historio.-Bibliografio.-

Sur ln

kaj Diversajoj.-Anoncoj,

AVISO

de la Valencia

A causa del traslado del Grupo de
Valencia y redacción de LA Smw Hr5PA·
,A,oni estis devigata enlasi kelkajn san- NA, ha sido preciso introducir algunas va,:njn por ilia regula irado kaj funkciado.
riaciones para su regular marcha y fun1knove S.ro Augusto Jimenez Loira, kun
cionamiento. De nuevo D. Augusto Jifnvoro, vere laudinda, prenas sur sin la menez Loira,con un celo verdaderamente
taskon direkti kaj administri tiun modesloable, toma sobre sí la tarea de dirigir y
tan revuon. Li ja estas malnova amiko , administrar esta modesta revista. Es ya
de ciuj esperantistoj, kaj plczure reveun antiguo amigo de todos los esperannas al la laboro post la nelonga lielpo tistas y con gusto vuelve al trabajo desile S.r 0 Duyos, kiu ankau daürigos, kun
pués de la breve ayuda del Sr. Duyos,
S.roi Inglada kaj Novejarque, laborante
quien juntamente con los Sres. Inglada
por la disvastigado de nía kara lingvo
y Novcjarque, continuará trabajando por·
pcr LA SuNo HISPANA.
la divulgación de nuestra querida lengua,
por medio de LA Suxo HrsPANA.
Bonvolu, do, d!i: nun, por ciuj aferoj
Suplicamos pues se dirijan desde ahoskribi al la jena adrcso:
ra para todos los asuntos á
1;rupo kaj redakcio de LA SuNo H1sPA·

i\lJGUSTO JIMENEZ LOIRA
PINTOR

LÓPEZ,

3

VALENCIA

LA

SUNO

HISPANA

De la pasinta monato Januaro, S.ro Angelo Novejarque verkas konstantan rubrikon por LA SuNo HISPANAlaü sia specialeco. Lia nomo cst;is tre famkonata en Hispanujo, sed por prezenti lin al niaj fremdaj samideanoj, mi diros kelkajn vortojn.
Antaü kelkaj jaroj, en la rubrikoj por hieroglifoj, akrostikoj, k. s., de la hispanaj
ilustrataj revuoj, komencis kunlabori S.ro Novejarque tiel sukcesplenc, ke gis nun Ji
publikigis 3.000 divenotajojn proksimume. Tre prave oni nomas !in la «majstro de la
hieroglifoj>, kaj bona pruvo de lia lerteco estas la granda nombro de revuoj, en kiuj
li partoprenis; inter aliaj ni povas citi: La Gran Vía, Las Bellas Artes, Blanco JI
Negro, Nuevo Mundo, Gil Blas, Diablo llfiendo, La Gran Cocotte, Ap1mtes, La
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Revista Moderna, Siglo AX, Heraldo de llfadrid, Alrededor del .Mundo, Iris, Nuevo
s,:1;10,Pluma y Lápiz, El Suceso ilustrado, Por Esos ll1undos, La Saeta, El llfundo
Umtífico, La Ilustración Española_;, Americana, El Arte del Teatro, Valencia Artlstica, Cosmopolita, La ilustración Artística, Reflejos, El Gráfico, La Vida Espaúola, Cake Walk, El J1fundo al Día, La Cruz Roja, La Actualidad, X, De todas
partes, A B C, Actualidades, k. c.
Li lernis Esperanton tre profunde, kaj oni pavas certigi, ke li bone konas gin,
tar sukcese Ji klarigas kurson en la Valencia Grupo; li parolas tiel flue, kiel korekte ...
sed pri tío miaj vortoj estas neutilaj, car la legantoj mem jam prave jugis !in.
HISPANO,

MALSAGULO
(Eltirita el «Versajojen prozo• de Turgenev)
1am en la mondo vivis malsagulo.
Longe li vivís felica kaj kontenta; sed fine venís al liaj oreloj la famo, ke cíe oni
rigardas lin, kiel sencerban malsagulon.
l\lalgoja farigis la sencerbulo kaj komencis mediti, kiel cesigi la malagrablan famon.
Subite felica penso trakuris lían malplenan kapon ... kaj ne prokrastante Ji plenumis gin.
Li iris sur la strato kaj renkontis konaton,, kiu komencis laüdi faman pentriston ...
-Kion vi diras!-ekkriis
la malsagulo. -Ci tiu pentristo jam longe apartenas al la
arfiivo ... Vi ne scias pri tio? Neniam mi supozus tion ... Vi estas malprogresema homo.
La konato ektimis kaj tuj konsentis kun la malsagulo.
-Kian be!an libron mi legis hodiaü!-diri_s al li ali a konato.
-Kion vi diras!-ekkriis
la malsagulo.-Cu
vi ne hontas? Nenion valoras la libro;
gi estas simple makulaturo. Vi ne scias pri tio? Vi estas malprogresema horno.
Ankaü éi tiu konato ektimis kaj konsentis kun la malsagulo.
-Kia altidea horno estas mia amiko N. N.!-diris al la malsagulo tria konato.Jen vere nobla estajo!
-Kion vi dirasi' -ekkriis la malsagulo.-N.
N. estas konata fripono. Li rabis ciujn
süijn parencojn. Kiu ne scias pri tio! Vi estas malprogresema horno.
La tria konato ankaií ektimis, konsentis kun la malsagulo kaj montris al la amiko
la dorson. Kaj kiun ajn, kion ajn oni laüdis al la malsagulo, li ciam havis la saman
respondon.
Nur iafoje li aldonas kun riproco:-Vi
do kredas ankoraü je la aütoritatoj.
«Malica galulo!»-komencis
diri pri la malsagulo liaj konatoj.-«Sed
kia kapo!»
«Kaj kia lango!»-aldonis
aliaj.-« Vere, li posedas talenton!»
La afero finigis tiel, ke eldonisto de gazeto proponis al la malsagulo la redaktadon
de la kritika fako.
La malsagulo komencis kritiki cion kaj ciujn, tute laü la antaüa maniera, per la
samaj esprimoj.
Nun Ji, kiu iam kontraübatalis la aütoritatojn, mem estas autoritato, la junuloj
admiras kaj timas lin.
Kaj kion devas fari la malfelicaj junuloj? Kvankam verdire oni <levas havi kulton
al neniu, sed ci tie, se vi ne admiros, ciuj nomos vin malprogresema.
Felica estas la vivo de malsagulo inter timuloj!
KABE.

éo
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LA OTUSO
(i)
}una otuso, vidinte sin en fonto kaj juginte sin pli bela, mi ne diros ol la tago, ear
li jugis gin tre malplae,a, sed ol la nokto, kiu estis al Ji tre earma, pensis en si mem:
«Mi faris oferon al la Carmoj; Venuso eirkaumetis al mi sian zonon, kiam mi naskigis;
la karesaj Amoj, akompanataj de la Ludoj kaj Ridoj, flirtis apud mi por min karesi.
Jam estas tempo, ke la blonda Himeneo donu al mi idojn graciajn kiel mí; ili estos la
ornamo de la arbaretoj kaj la earmo de la nokto. Kiel domage estus, se perdígus la
raso de la plej perfektaj birdoj! Feliea estos la edzino, kiu vivados, vidante min
konstante!>
Tiel pensinte, 1i sendis la kornikinon, por peti kicl edzinon por li junan aglidinon,
filinon de la aglino, regino de la aero. La kornikino hezitis preni sur sin tium komision: «Mi estos malbone akceptata, si diris, proponante tiel nekonvene kunmetitan
edzigon. Kiel! La aglino, kiu kuragas fikse rigardi la sunon, edzinigus kun vi, kiu ee
ne povas malfermi la okulojn en la tago! Tío estas rimedo, por ke la geedzoj ncniam
estu kune; unu eltlugos tage, la alia nokte.»
La otuso, vanta kaj sinamema, nenion volis atenti. Por !in kontentigi, la kornikino
fine iris svati la aglidinon. Oni mokis sían malsagan peton. La aglino respondis al si:
«Se la otuso volas farigi mía bofilo, Ji venu post la sunlevigo kaj min salutu en la
alta aero.•
La tromemfida otuso volís tien íri. Líaj okuloj tuj konfuzigís P!º la lumo, Ji estis
blindigita de la sunradioj kaj defalis de la alta aero sur s~onegon. Ciuj birdoj sin jetis
sur !in kaj elsiris líajn plumojn. Li estis tre kontenta trovi truon por sin kasi kaj edzigi kun la paserstrigino, kiu farigis inda mastrino de lia hejmo. llía edzigo estis festata en la nokto kaj ili trovis sin reciproke tre bel aj kaj tre earmaj.
Oni devas nenion seréi super si, nek sin tro alte .sati.
Trad. SA)l. MEYER.

Scenoel Angla Historio
En 13 So, pro troaj militaj elspewj, ekstra imposto po unu silingo (tiutempe, la
~iusemajna salajro de taglaboristo) de eiu dcksesjara viro aú virino, kaüzis ribelon.
Tian impostan la malrieuloj tolcris malplifacile ol la rieuloj. Tiutempe, spirito de libereco ekgermis ínter la plimalaltaj klasoj. La sekvan jaron, ekribeligo komencigis.
«Tumultema pastro•, kin alprcnis al si la nomon Joejo Pajlo, direktis la servutulojn. La popollevigo minacemigis protio, ke impostkolektisto maldece kaj perforte
insultegis la filinon de tegmentisto, por kc Ji sin certigu, cu si havas la agon antaüskribitan, sía patro, ekscitita de la kriego de sia edzino, alkuregis, kaj per bato de sia
martelo, mortfrapis la ofendinton,
La apudstarantoj laúdis la konduton de Valcjo la Tegmentisto; Ji igis estro de la
ribelantoj, lli marsis en Londonon, malfermis perforte la malliberejojn, detruis lapalacon de la rega onklo, kaj senkapigis eiujn sinjorojn, kiujn ili povis kapti. Ili mortigis
ankau la Flandrojn, kiujn ili malamis, precipe pro tio, ke tiuj fremduloj estis prosperaj komercistoj kaj metiistoj.
(1) El la fabeloj de Fenelon, verkikaj por la eduko de la duko de Eourgogne.
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Tnj, per proklamo, la rego ordonis, ke ili reiru al l\lile End, kie li kunvenos kun
tli, kaj plenumos iliajn petojn. Tiuj moderaj petoj estis: (1) La forigo de servuteco;
(.2) la plimalgrandigo de la lukosto de farmterajoj; (3) la privilegio aceti kaj vendi ce
foiroj kaj vendejoj; (4) generala pardono.
Rego Ricardo II konsentis je ciu peto, ordonís ke dokumentoj estu redaktotaj,
kaj la plimuho da ribcluloj disigis. La Tegmentisto, ne estis kontentigata, deziranta
pluajn koncesiojn. Li, kune kun multaj, restis en Londono, kaj renovigis la perfortojn.
La juna regnestro arangis renkonton kun la malkontentuloj ce Srnithfield. Dum
la interparolado, de la renkontejo, kie la rego eeestis kun matmulta sekvantaro, Tegmcntisto palpetis sian ponardon; sajnis kvazaü Ii ekprenos la regan bridon. Tia!
\Valworth, Londona urbestro, per sia glavo, lin batis teren, kiam unu el la sekvantaro
lin mortigis. La ribeluloj sin pretigis por vengi la morton de sia kapitano, kaj tuja
dangero minacis la regon. Kun ne kutima mal timo (ear lia karaktero estas tre fflallorta) la rego antaiíenrajdis, kriante « Kion faras vi, miaj fidelaj rcgatoj? Perfidulo est is Tcgmentistol
Mi estas via rego, mi mem estos via estro!~ La popolamaso, senkuragigata pro respekto kaj sanceliganta, estis alko'ldukata al apudaj kampoj; oni venigis regan rnldataron, la petintan pardonon popolamason oni dise forsendis, kaj la
reg;o donis la samajn koncesiojn, kiujn la aliaj ribelintoj jam ricevis.
Post kellrnJ semajnoj oni tute subpremis la ribeladon.
Tuj, Parlamento nuligis la dokumentojn gajnitajn de la ribeluloj. Pli ol dekkvin
centoj da pardonitoj estis senkapigataj!
Lihereco iras malrapide, paso post paso, laií sanga vojo.
Tiel same kiel perfekteco, libereco estas neniam atingata, ciam atingota.
Nur unu libereco estas sopirinda; la libereco fari sian devon. Ciu, cu reganto
regato, akre demandu al si, «Kio, do estas nia devo?»

cu

KElGHLEY,

ANGLUJO.
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Biblio,rrafio
:f. Turgenev. Versajoj en proso, el la rusa Iingvo tradukis Kabe. Eldonita de la
Libroeldonejo Esperanto. 1\loskva (Ruzujo). Valovaja, dom Serpuhovskogo
mon,
kv. 5. Prezo: 0'42 spesmiloj.
La Libroe!donejo Esperanto, komencis eldoni literaturan kolekton de verkoj el
slavaj aiítoroj, tradukitaj en Esperanto; tiu ci entrepreno estas tre grava por la disvastigo de nia afero, car gi permesos al ni koni kaj rekte gui la carmon de tiu slava
literatura, tiel interesa por ni kaj nur konita gis nun malbone, per la helpo de tradukoj ne rekte faritaj el la originalo. Tia! ni ne eraras, kredante, ke la Esperantistoj ciulandaj varme aplaudas tian iniciativon kaj kore helpos al la Libroeldonejo Esperanto.
Jam de longe ni havis grandan dcziron koni la senmortan verkon de la senmorta
Turgenev
Versajoj en prozo en gia tuteco, ear kelkaj el tiuj belegaj pecoj, kiel
«l\forgau! l\1orgaií», <Regulo de la vivo», «Necessitas.-Vis-Libertas»,
«Kiel belaj, !del
lresaj estis la rozoj », k. c., aperintaj en «Lingvo Internacia •, estis nin tre ravintaj
per sia beleco kaj trafeco.
Tia!, kíam ni ricevis la ekzempleron de Versajoj en prozo tradukita de tia stilisto,
kiel Kabe, nia gojo estis supermezura kaj per unu fojo ni tralegis la tutan interesan
verketon.
En versajoj en prozo sin montras en sia alta valoro tiu simpla stilo, kiun faris el
S,r° Kabe unu el la plej satataj verkistoj. Efektive, tiu klareco kaj malkomplikeco de
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la frazo alkonformigas preskaú nature al la trafa pensado kaj profunda ironio de la
rakontetoj de Turgenev kaj presentas ilin en tiu mallonga kaj malpeza stilo, kiu car.
mas la legan ton kaj lasas !in, ciam en la bedaüro, ke la rakonteto tiel frue finigis.
Legu la Esµerantistoj Versafoj en prozo kaj ili ne kontentigos per unusolafoja
tralcgado. Kaj µor ke niaj legantoj povu bone gui kaj kompreni la altvaloron de la
pritraktata verko, ni-represas en tiu ei numero la rakonteton «Malsagulo» kaj en venontaj numeroj ni represos du aliajn, dankante plej kore S.ron Kabe kaj la Libroeldonejon Esperanto, kiu bonvolis doni al ni sian afablan permeson.

La sentencoj de Salomono, libro el la Biblia, el la originalo tradukis, D.ro L. L.
Zamenhof. Prezo: 1'50 frankoj. Ce librejo Hachette kaj k. 0 , 79, Boulevard Saint-Germain. Parizo.
Libro el la Biblia kaj tradukita de nia Majstro! Cu oni pavas figuri al si pli allogan
legotajon? Kiel «La Predikanto» kaj «La Psalmaro>, tiu ei verko estas traduko rekte
farita el la originalo per tia purstilo, frazosimpleco kaj taúga arangado de la vortoj,
kiuj karakterizas la verkojn de D.r 0 Zamenhof, sajne tiel facile verkitajn kaj tamen
kaüzantajn la malesperon de ciuj, kiuj vane pravas ilin imiti.
Plej kore ni devas danki O.ron Zamenhof por la esperanta tradukado de «Biblio»
Pro sia altsignifo gi estas potenca radiko per kiu nia jam fortika literaturo esperanta
akiras plifirmecon kaj ne!lanceleblecon. Kaj se nia arbo--la esperanta lingvo-perdis
pro reformemuloj kelkajn nemultesignifajn foliojn, gi ciutage teren enigas novajn radikojn,-la eiumomente aperantaj verkoj,-inter
kiuj «Revizoro», «Rabistoj», «Psalmaro>l, kº c., estas per si rnem suficaj por ciamigi ne unu solan lingvon, sed tutan
familion!
Conrs elémentaire pratiqtte d' Esperanto, d' aprés la méthode directe combinée,
conforme aux programmes officiels de l' Enseignement des langues vivantes de Michel Becker Professeur de langues vivantes á I' Ecole Alsacienne et E GrosjeanMaupin, ancien éléve del' Ecole Normale Supérieure, Professeur agrégé de I' Université. Esperantq. Kolekto de «La Revuo». Unu volumo 166 paga. II X 17 ½,
Prezo: 1 franko. Ce librejo Hachette kaj k. 0
Vere pra_ktika lermolibro, kiu multe taügos por la lernado de Esperanto, speciale
ce junuloj. Giaj aütoroj gradige, klare kaj precize elmetas ciujn regulojn de Esperanto
kaj per multenombraj ekzercoj kaj kolekto de plej uzataj frazoj penas kiel cble plej
akirigi eion necesan por posedi nian lingvon. Tiu ei yerko havas ankoraü alian tre
satindan econ, kiu sendube estas aplaüdinda navajo. Gi estas vcrkita konforme al la
oficialaj programoj por la instruado de vivantaj lingvoj. Tia] ni ne dubas, ke gi atingos plej brilan sukceson, !del ni deziras al la aütoroj, kiujn ni gratulas pro tiu pros.
pera cniro en la esperantan verkistaron, kiel ankaü ni gratulas firman Hachette pro
la beta eldono de la verko kaj pro gia tre malkara prezo.
Coiers méthodiqtte d' Esperqnto. Versions. Thémes, de Camille Aymonier, Profes•
seur agrégé aú Lycée Charlcmagne et E. Grosjean-Maupin, ancien éléve de !' Ecole
Normale Supérieurc, Professeur agrégé de l' Université. 2 volumoj 134 kaj 136 pagaj
I I x 17 1ft. Esperanto. Kolekto de «La Revuo». Prezo de eiu volumo: 1'20 frankoj.
Librejo Hachette kaj k. 0
Jen ankorau tre varme rekomendinda lernolibro inda je la aútoroj de «Grammaire
compléte d' Esperanto» kaj de lajus pritraktita verko. En la parto Thé1nes (en franca
lingvo) oni trovos tre utilajn klarigojn, koncernantajn la µerfektan posedon de Esperanto kaj en la alia volumo Versions, tre necesa por eiuj profesoroj de Esperanto,
cu francaj, cu ncfrancaj, oni legos rican kolekton de plej fidindaj ekzemploj, preskaii
eiuj cerpitaj el la verkoj de nia Majstro. Nenio mankas en tiu ci bela libro: preziceco,
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klnrcco, praktikeco kaj profundeco, La aiítoroj montras sin plej kompetentaj instruisl11J kaj bonaj lingvistoj. Tia! ciu Esperantisto, ce jam konatiginta kun la sekrctoj de
b1peranto, lernos ankoraü ion tralegante la «l\letodan Kurson>, kiun ni sincere rekorncndas al la publiko.
Varman gratulojn al la añtoroj kaj ankaií. al firmo Hachette kiu plublikigas verkojn tiel utilajn, kiel malkaraj.

Hrazilio, parolado de S.ro Everardo Backheuser prezidanto de la Rrazila Ligo Eswrantista, farita ce la «Societo de Geografio» en Parizo, sub la presido de Lia Ekscec11co S.ro Gabriel de Piza, Plenrajta Ministro de Brazilio en Parizo. Esperanto. Kolekto
e.leel.a Revuo». 28 pagoj 14 1 / 2 >;e 20. Parizo. Librejo Hachette kaj k. 0 Prezo: 1'50 fr.
Tiu ci interesa parolado estis publikigita en «La Revuo», kaj pro gia granda signifo por la propagando de Esperanto, firmo Hachette kaj k. 0 , faris apartan tre luksan
rldonon kun bonegaj portretoj de S.r0 i Backheuser kaj de Piza kaj tre belaj vidajoj
el llrazilo.

l

La Rego de la monto}, de Edmond About, el la l 53ª milo de la franca eldono kuri
pcrmeso tradukis, Gaston Moch, Esperantista Akademiano, kun 158 ilustr¡ijoj de
Ciustave Doré. 248 pagoj 15 >;e 21. Esperanto, Kolekto de «La Revuo», Parizo. Lilnl'.jo Hachette kaj k. 0 Prezo: 3'50 frankoj.
La verko de la fama franca verkisto S.r 0 About estas tre konata kaj ni ne bezonas
lnformi al la leganto pri gia klara, flua, gaja, kaj klasika stilo. La lerta Esperantisto
S. 10 Gaston Moch faris tre belan esperantan tradukon, kaj la mirindaj 158 gravurajoj
de la cieadmirata Gustave Doré, faras el tiu ci libro unu el la plej carmaj eldonajoj
1ni kiuj Esperanto povas fierigi.
En tiu ci traduko S.ro Gaston Moch uzas la novajn sufiksojn ac~ atr, iz kaj oz kaj
kclkajn novajn radikojn, pri kiuj li sufice klarigas en la fino de la verko.
Evolzecio de la evolttciismo. Parolado de Prof. Le Monnier ce lia akcepto en la
Akademion de Stanislas, la 21-an de Majo 1908, el la franca lingvo tradukis, D.r 0 Noel.
l'arizo. Presa Esperantista Societo, 33, Rue Lacépéde. Prezo: 30 centimoj.
Bela brosureto, kiu pro sia nova lrnj interesa temo estas tre leginda. S.r0 O.ro Noel
faris tre bone gin tradukante kaj gia plej bona laudo estas diri, ke la enhavo tiom
logas, kiom la titolo.
Procirkonstanca edzo, vaüdevilo de Planard (1813), libera traduko de D.•0 Noel.
Prezo: 0'75 frankoj.
Jen ankoraü alía verko de la senlaca plumo de nia lertega franca samideano! Niaj
amikoj tre plezure tralegos tiun ci gajan, malpesan, interesan kaj spritan vaüdevilon,
kiu tre tai:ígas por prezentado en esperan~aj teatrajoj.
Vivo de Yesuo, de Ernast Renan, (eldono popola), laií. la 78ª milo franca, esperantigis Emilo Gasse. Prezo: 2'90 frankoj. Acetebla ce la aütoro (77, Rue ErnestRenan, Le Havre (Francujo) kaj ce ciuj hbrejoj.
Ni nenion devas diri pri la enhavo de tiu ci franca verko, car gi estas tre konita
de la publiko kaj koncernas religiajn aferojn, pri kiu multaj ekzistas respektindaj opinioj. La traduko de S.r 0 Gasse estas lerte farita, kaj en la tekslo oni uzas nur sensupersignajn literojn, por kio oni anstataüis literojn c, g, n, J, s, ü, per ch, gh, hh, jlz,
sh, u, kiel de la unua tempo konsilis ciam nia Majstro. Ni tre aplaudas la kuragan
imitindan sistemon de S.r Gassc, unue car la okuloj tre rapide kutimigas al tiu ci
sensupersigno presado, kiu ne estas stranga, nek malbela, kaj due, car tiamaniere oni
vcnkas tiun granda12 barilon, kiun oni trovas en multaj presejoj por la publikigo de
esperantaj tekstoj. Sajnas nur bagateloj, ke la presistoj pavas havi la materialon de
supersignaj literoj, sed almenaü en Hispanujo, tiuj, kiuj okupigis pri presaj aferoj,
0
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bone scias, kiel malfacile oni venkas tiun nekompreneblan rutinon, tiun kontraüstaron
de la presistoj provizi sin snfice je la supersigna presmaterialo.
Dum ni ne trovas facile en ciuj presejuj la supersignajn literojn, ni povos helpi nin per la sistemo de
S.r 0 Gasse, kiu gin sekvante nur obeis al la konsilo de 0.'º Zamenhof kaj estis fidela
al Esperanto. Kiel prave diras nía kara kalego «Lingvo Internacia» pri tiu ci verko,
ciam estas eble kaj facile resti fidela al nia afero.
VICENTE

lNGLADA.

SURLASTRATO
(Efektiva sceno)
Sur strato promenas tre grava s1113oro:

Li jus for~agmangis kaj vivas kontenta,
Kun plena ventrego, kun gojo en karo,
Senzorga, trankvila, fiera, sensenta
Subite al li knabineto aliras.
Malgrasa si estas, en vesto malrica,Plarante, si manon etendas kaj <liras:
«Ho, donu almozon al mi malfelica!»
«For! for, abomena, senhonta knabino!
Labori vi de vas, almozon ne petu!. ..
Vin sendis, kredeble, malcasta patrino,
Por ke per almozo vi brandon acelu?»

-«Ho, ne, estimata, bonega sinjoro!
patrina ... ho, mia plej kara patrino!. ..
Si eble jam mortis en tiu ci hora ...
Malsana si estas ... »-«Ne, truda knabina,
Foriru, foriru! Al via rakonto
Ne povas mi kredi: gi estas malvera!
For, for! ne mensagu! Al vi estu honto
Pasantojn trompadi per vido mizera!. .. »
Kaj ree promenas gravega sinjoro
Kun plena ventrego, kun vida kontenta,
Kun nigra animo, kun gojo en koro,
Felica, trankvila, fiera, sensenta.

V.

DEVJATNIN.

KURIOZAJO

La gramatikafamilia
La gramatiko, nutristino de la lingvo havas dek gefilojn, nome:
La snbstantivo ... grava posedanto.
La artikolo, pagio de la substantivo kaj lía enkondukanta.
La pronomo, kanfidato de la substantivo kaj lía reprezentanta.
La adjektivo, lakeo de la substantivo; li vestas la livreon, kiun tiu donas al Ji.
La verbo, monar,10, kiu ciam marsas al la militiro kun sia armco~ kvankam multfojc li iras kasata.
La participo, mistera ministro, kiu jen vestas rege jen lakee.
La adverbo, kvazaüservisto, ciam sub ciuaj ordonoj.
La prepozicio, publika notario, kiu atestas pri la ekzistantaj kunrilatoj inter la aliaj.
La konjmzkcio, cikanema estajo, kiu jen kunigas kun siaj gefratoj, jen ilin disigas
kaj nerepacigeblc ilin malkunigas.
La iuterjekcio, kvazaü feino· malgranda kaj malkvieta, kiu jen eliras bone akompanata, jen sajne sola, kvankam tiaokaze si kunportas ka!lita la regon.
Tradukis,
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Memorindaj
datrevenojde Majo
1.-1855, Napoleono III-a kai la imperiestrino Eügeniino malfermas la Unuan
l~k11pozicionde Parizo.
2.-1616.
Mortas la glora angla poeto Shakespeare.
3. -·-1873. Mortas la fama geografia esploristo Livingstone.
4, -1897. Terurega brulajo de la Bazaro de la Bonfarado en Parizo,
5.-1~02.
Fajra pluvo detruas la urbon Sankta Petro (l\lartiniko); gi kauzas
Jo.ooo mortigojn.
G.- 1go6. Posta Kongreso e~ Romo.
7,-1896.
Mortas en Romo la kardinalo Galimberti.
8. -1794. Estas ekzekutata la eminenta franca hcmiisto Lavoisier.
9, -1805. Martas en Weimar la mondfama kaj glora poeto Schiller.
10.-1774. Mortas la franca rego Ludoviko XV-a.
II,-1502,
Eliras Kolumbo el la havcno de Cádiz'o (Hispanujo) J?0r sia lasta voJngo al Ameriko.
12.-1886. Terurega ciklono en Madrido (HispanujoJ kaüzante pli ol cent mortojn.
13.-1792. Naskigas en Sinigaglia la Papo Johano l\1astai Ferreti (Pio IX-a),
14.-1610. Estas mortigata de Ravaillac la franca rego Henriko IV-a,
15.-1889, Inaugurado de la Eiffel'a Turo de Parizo.
16.-1889. Eltrovo de Ora mino en Tesna (Usono).
17.-1886. Naskigas la hispana rego Alfonso XIIl-a.
18.-1838. Mortas en Parizo la fama diplomatiisto Talleirand.
19.-1379. Mortas venenita la rego Henriko II-a de Kastilujo,
20.-1888. Inaugurado de la Unua Universala Ekspozicio de Barcelono.
21.-1881. Inaiíguracio de la tunelo de Sankta Gotardo.
22.-1813. Naskigas en Leipzig la mondfama komponisto Rikardo Wagner.
23.-1842. Mortas la fama hispana poeto Josefa Espronceda.
24.-1543. Mortas en Nuremberg la astronomiisto Copérniko.
25.-1899. Mortas en Sankta Petro del Pinatar (Murcio-Hispanujo) la fama oratoro Emilio Castelar.
26.-1885.
Enterigo de Viktoro Hugo en la Tombo de Famuloj, en Parizo.
27.-1265. Nt1skigas en Florenco (Italujo) la mondfama poeto Dante Alighieri,
alítoro de «La Dia Komedio>.
28.-1900. Grava Suneklipso, videbla en Hispanujo.
29.-1899. Enterigo en Madrido de la fama oratoro Emilio Castelar,
30.-1778. Mortas en Parizo la mondfama poeto, drama autora, historiisto kaj
filozofa Voltaire.
31.-1809.
Mortas la fama koniponisto Francisko Josefa Haydn.
Kolektis kaj tradukif*
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Spritludoj kaj Diversajoj
Sub la redakciode Novejarque(Angelo)
ARITMETIKA SPRITLUDO

••
•*••
•*•
•*•
•
*
•*•

* •• •

Anstataüu la steletojn kaj punktojn per literoj, tiamaniere ke ciu horizontala literlinio esprimu unu kvanton kaj ke la vertikala stellinio esprimu de supre malsupren
la sumokvanton de ciuj horizontalaj Iinioj.

HIEROGLIFO

MI
00
Rimarkoj.-La solvojn de tiuj ci Spritludoj ni presos en nia venonta numero.
Ni publikigos la nomojn de la solvintoj, (kiuj gustatempe sendos sian solvon), en
nia postvenonta numero.
La solvoj devas esti sendataj po§tkarte.

PENSO

PROVERBO

Honesta viro neniam trovas amikinon
pli bona o! sia edzino.-Rousseau.

Kiu al nesia hundo donas panon, tiu
restos sen hundo kaj restos sen pano.
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Solvoj de la lnkognitajo:
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La ci supra figurajo elmontras kiel oni povas tondi gin Jau tri pecoj; havante tiu
signita per n-o 2, la formon de la )itero E, kaj la literoj, kiujn gi entenas esprimas la
proverbon:
La troa ridado eliras el buso de Frenezuloj.
De la Hieroglifo: (Post-e-no) Posteno.

ANONCOJ
«Mi turnas ruin al studentoj-esperantistoj
de Europo, Azio, Afriko, Ameriko kaj
.Australio, kiuj apartenas al «Tutmonda Kristana Studenta Ligo> kun propono korespongadi kun mi pri demandoj, rilatantaj la Ligon,
Gis la nuna tempo la kristana movado ínter rusaj studentoj estis malforta, sed
nun, post la alveturo de sinjoro Molt (sekretario de la Ligo) ce ni fondigis kelkaj
rondetoj por la studado de Evangelio.
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inter ni servos por la pligrandigo de spirita amo kaj frateco.»

Rusaj, Bogorodsk .111oskov.gub., Semskaja Colnica Yvan Yvanovié Alexsejev.
Per pero de la Administracio de LA SuNo HISPANA, Pintor López, 3, Valencia
(España) oni povas akiri ciujn la esperantajn verkojn sen pligrandigo de ilia prezo.
Nur oni devas aldoni al la kosto de la mendo 99 Sp, se oni volas gin ricevi rekomendite.
Ni akceptas postmarkojn el kiu ajn !ando.
Petu de la Administracio de LA SuN0 H1sP1INA,Pintor López, 3, Valencia (España) la «verkojn» el esperantisto n. 0 I0.072, sendante la koston de la mendo, per
kambio, aú per postmarkoj el kiu ajn ]ando.
Pesetoj

Verba Amuzajo, dua eldono. Plena verba konjugacio per paroladeto.
Cent-Dek-Tri Humorajoj, dua eldono. .
.
.
Pe:-sona; 1Vomo;.Provo de esperanta nomigado. . . . . . . .
La Perfekta Edzino. Tradukita el la fama hispana verko de monah.o
Ludoviko de Leon ..

La kvar verkoj. .

.

.

Se oni volas ricevi la mendon rekomendite,

FAVORATA

139
297

2'00
2'75
1
0 25

792
1.089
99

YIN

de Herbert

Harris.-Poezio

70 Sd.-5

ekzempleroj: 3 Sm.

Herbert Harris.-7

40

0'35
0'75

KANTO

AUDAS

MI
Meza voco.-l\Iuziko

oni aldonu.

Spesoj

0'10

lle Dro. Leono Zamenhof

30 Congress St., Portland, ll1aine, U. S. A.

ENCICL()PEDIA

ESPASA

Enciclopedia Universal Ilustrada, que ha obtenido el GRAN PREl\lIO en la
Exposición Hispano-Francesa de Zaragoza.
La más completa de las publicadas hasta el día.
Dirigirse para suscripciones á los Sres. Espasa é Hijos, Cortes, 579, Barcelona.Representante en Valencia; Francisco Melo, Cirilo Amorós, 24.
¡¡ Todo el nmndo puede ya aprender el Esperanto!! por medio de la obra que
acaba de publicarse titulada

EL IDIOMA INTERNACIONAL
AL

ALCANCE

AUXILIAR ESPERANTO
DE

TODOS

POR

per,nando

Soler, \/alis
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La Redakcio l<orektosla manuskriptojn laübezone,kaj la nepresitajn gi ne re sendos
t:s HAVO:
Nia bonveno,-Grava.-Vl>
:\1emoflndaj Datrevenoj de Junio.-Anoncoj.

Kongreso.-Kroniko.-Grava

avi~o.-Spritludoj

kaj Diversajoj.-

NIA BONVENO
Estas al ni agrablege saluti sinjorojn Bourlet kaj Baronon de Menil, okaze ilia
,·cesto en nía kara patrujo kaj sciigi niajn gelegantojn pri la jena letero, kiun ili adresis al nia kara samideano sinjoro Huecas fervora propagandisto de nia senmorta
lmgvo.
Barcelono, Dimancon, 9ªº de Majo 1909.
Al estimata S.ro Komandanto Cesareo Huecas, kaj al liaj afablaj Gesamideanoj
1·11 Gerona.
Trc karaj Geamikoj: Nceble priskribi al Vi, per taúgaj vortoj, la profundan kort usecon, kiun kaií.zis al ni via entuziasma, varma, frata salutado en la Gerona stacio.
Dank' al Vi, dank' al viaj zorgoj, mi havis la grandan plezuron jam ricevi vortojn
en Esperanto, en Port-Bou, tuj kiam ni eniris Katalunujon, kaj tiel ni komprenis ke
ni eniras novan hejmon, hejmon al ni preparitan de fratoj-Esperantistoj.
La belega manitestacio de Vi arangita, la éarmeco de la graciaj katalanaj frau[inoj
kaj sinjorinoj, la garboj da floroj prezentitaj de niaj allogantaj samideaninetoj, Karmcno kaj Mario Huecas, la tuta vibreco, amindeco, entuziasmeco de tiu neforgesebla
;1kcepto, nin emociis gis larmoj, kaj, kiam, akompanataj de la horo, kiu kantis nian
himnon, al ni duoble karan, nía vagonaro forkuris al la urbego, kie novaj ovacioj
nin atendis, ni preskaií nin demandis cu ni ne trapasis songon; kaj ni devis palpi la
llorojn kaj rigardadi nian amikon Sabadell, por esti certaj, ke vere en realo, éio
okazis.
Al Vi fervoraj kunbatalantoj, al Vi karaj samcelanoj al la sama frata homama celo,
al Vi entuziasmaj gefratoj, ni ambaií en la nomo de l' Parizaj kaj francaj Esperantistoj
csprimas plej koregan dankon kaj sendas plej varman salutadon,
Jes, jes, vivu, vivu Esperanto kaj gia genia, modesta, sincera elpensinto!
B.n F. DE MÉNIL.
BouRLET,

c.
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Gra-va
Barcelona'a esperantista amiko informas nin, pri tio, ke tiea jurnalo enpresis, ke
«Valencia'aj esperantistoj petis, ke la kvina Kongreso okazu tie ci~.
Nek niaj kunredaktoroj, nek la anoj de la Valencia'a grupo, kiuj bedaüras la okazintajon nek aliaj demanditaj personoj pavas sciigi nin pri kiu estis la raporiinto de
tia malvera seusencajo.
·

Vª Kongreso
Jen la provizora programo, kiu sendube §angigos, sed tamen gi donas generalan idean pri la Kongreso.
La 5ª" Septembro. Dimanéo.-Matene: Alveno de la kongresanoj.-Akcepto
de lJ.ro Zarnenhof.-Diservoj.-Postagmeze: Kunvcno de nacioj por nomi delegitojn.-Preparaj
kunvenoj.-Arangotaj
kunvenoj.-Kunvenoj
fakaj.

La 6an Lundo.-Matene kaj posttagmeze: Malferma kunsido. - Arangotaj
kunvenoj
por la vespero.-Kunvenoj
fakaj.
La 7an llfardo.-Posttagmeze:
Knnveno de la U. E. A.-Nokte: Granda Koncerto.-Kunvenoj
fakaj.
La San Merkredo.-(Naskigo
de la
Virgulino). l\latene (e ble): Kampara Meso
por katolikoj, kun helpo de la Armeo
(arangota).-Eksperirnentoj
de la Ruga
Kruco.-Posttagmeze:
Floraj ludoj. Elekto de la Regino de la Festo, k. t. p.Kunvenoj fak~j.
La 9"" ,'taudo.-Posttagmeze:
Ekskurso al Monto Tibidabo. -Lunco ce la
Monto.--Nokte:
Teatra prezentado de la
drama en tri aktoj «Mistero de Doloroj».
-Kunvcnoj
fakaj.
La IO"" Vendredo.-Nokte: Balo (EuIandaj Societoj jolk-loraj, dancos popolajn dancojn kaj la dancon La Rondo elpensitan por la Kongreso).-Kunvenoj
fakaj.
La II"" Sabato.-Matene:
Ferma kunsido.-Kunvenoj
fakaj.-Je
la 5ª horo:

V Congreso
He ahí el programa provisional, que
indudablemente cambiará, pero que sin
embargo da idea del Congreso.
5 de Septiembre. Domingo.-Llegada
de los congresistas.-Recibimiento
del
Dr. Zamenhof.-Oficios
Divinos.-Por la
tarde: Reunión de naciones para nombrar
delegados.-Reuniones
preparatorias.Organización de reuniones.-Reuniones
de secciones.
6 Lunes.-Por
la mañana y tarde:
Apertura de la Sesión.-Organización
de
reuniones para la noche.-Reunión
de
secciones.
7 111artes.-Por la tarde: Reunión de
la Asociación Universal Esperantista.Por la noche: Gran Concierto.-Reunión
de secciones.
8 ll1iércoles. - (Natividad de la Virgen). Por la mañana (quizás'): Misa de
Campaña para católicos, con ayuda del
Ejército (á preparar).-Ejercicios
de !a
Cruz Roja.-Por
la tarde: Juegos Florales. Elección de la Reina de la Fiesta, etcétera.--Reunioncs
de secciones.
9 Yieeves.-Por la tarde: Excursión
al Monte Tibidabo.-Lunch
en el Monte.
-Por
la noche: Representación teatral
de el drama en tres actos «Misterio de
Dolores».-Reuniones
de secciones.
ro Viernes.-Por la noche: Baile. (Las
sociedades del país folk-loraj bailarán
bailes populares y el baile I,a Rondo,
inventada para el Congreso. -Reuniones
de secciones.
r r Sábado.-Por la mañana: Sesión
de clausura.-Reuniones
de secciones.-
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l
de la ekskursanoj al Monto Mon•r1111L'o.-Ekskursoj al Valencia'o, al Balurn¡
lnsuloj, tra Hispanujo, k. c., al
,1 .. 1110 l\1onserral'o (Ekskurso postkon •
•na). -Balto en urbo Sabadell.-Festoj
, ,d,likaj, rondodancoj, teatra prezentado,
11111
oritata akceptado.
1milo
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A las 5: Expedición de los excursionistas
á la Montaña de Montserrat.-Excursio-

nes á Valencia, á las Islas Baleares, por
España, etc., á la Montaña de Montserrat~
(Excursión para después del Congreso).
-Detención
en la ciudad de Sabadell.Fiestas públicas, sardanas, 1cpresentación
en el teatro, recepción de las autoridades.
/,rt 12"" Dimanéo.-Foriro
de Saba- ·
12 Domingo.-Expedición
de Sabacldl'o al Monserrat'o, je la gª matene.dell á Montserrat, á las 9 de la mañana.
1\lvcn11 Monserrat'on je la I 1ª matene
-Llegada
á Montserrat, á las I 1 de la
Rc~tado senpaga en la Monahejo, kiu
mañana.- Permanencia gratis en el Mo· ,vus <'nhavi, kelkajn centojn da kongrenasterio, que puede contener algunos
.111oj. -Ekskursaj tra la montoj.-Oni
cientos de congresistas. - Excursiones
povas resti en .gi tri tagojn, kaj oni devas
por los montes.-Se
puede estar en él
,nti almenau du, por vidi la plej gravajn
tres días, y se debe estar lo menos dos,
\ 1d111dajojn, profundegajn grotojn, altepara ver las más importantes vistas, gru1¡11pintojn de kie oni vidas la tutan Katas profundas, elevadas crestas desde
1l111111jon,
k. t. p.
donde se ve toda Cataluña, etc.
l .a organiza Komitato eldonos tre lukEl Comité Ejecutivo editará
un
libro del Congreso muy lujoso y esmera";111 kaj tre zorge eldonitan
Kongresan lilt11111
gi donacos al personoj, kiuj
damente editado, el cual regalará á las
1 kiun
pu¡,:os la Kongreskarton
antau la 1ª de personas que paguPn la tarjeta de con/\l'lgusto.
gresista antes de I. 0 de Agosto.
El libreto del baile La Rondo que se
l .a klariga libreto de la balo La Ron,/,,, dancota en la Kongreso, verkita de ha de bailar en el Congreso, compuesto
por el Sr. Tudó y artísticamente ilustrado
S. 10 Tudó kaj arte ilustrita de deseguisto
por el dibujante Sr. Smith, se vende en
S '" Smith, oni vendas ce la Organiza Koel Comité de organización del 5. ° Conmitato de la Vª Kongreso, kiu gin eldonis.
greso, que lo editó.
También se fabricarán banderas espe~
E.sperantaj flagoj, ankaü estas fabrirantistas muy baratas.
kolaj tre malkare.

Kroniko
La unua pastro, kiu predikis esperante, la simpatía fondinto de «Espero Katohka», nia kara, senlaca kunbatalanto
Emiljo Peltier, jam forlasis nin.
r\nkau mortis la austra generalo S-ro
fiutherz de Bruckschütz plenuminte lian
d1ron en letero al «Sturia Esperantista
S"cieto:o-mi restas ano kaj apostolo de
1·!!peranto gis la lasta spiro.

Crónica
El primer sacerdote que ha predicado
en Esperanto, el simpático fundador de
«Espero Katolika», nuestro querido, incansable compañero de luchas Emilio
Peltier, nos ha abandonado ya.
También ha fallecido el general austriaco Sr. Gutherz de Bruckschutz cumpliendo lo que en una carta dijo á la «Sociedad Esperantista de Sturia>-quedo
socio y apóstol del Esperanto, hasta el
último suspiro.
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Foriris ankaü el ci tin globuso S-ro
Eugenjo Montrosier, administranto
de
«Tra la Mondo» kaj patro de gia cefredaktoro;S-ro Ernesto Pointier, sekretario
de la Belforda grupo,kajS-ro JohnBrooks
prezidanto de tiu de Northingham'o.
Kun iliaj familioj ni bedaüregas tiel
grandajn perdojn.

HISPANA

También se han ido de este mundo el
Sr. Eugenio Montrosier, administrador
de «Tra la Mondo> y padre de su redactor jefe; el Sr. Ernesto Pointier, secretario del grupo de Belford y el Sr. John
Brooks, presidente del de Northingham.
Con sus familias sentimos inmensamente tan grandes pérdidas.

Angla Oceanio.-En Fidji'aj Insuloj,
Oceanía Inglesa. - En la «Escuela
Keal de Levonka» de las Islas Fidji, treince la Rega Lernejo de Levonka'o tridek
ta indígenas aprenden esperanto.
indigenoj lernas esperanton.
Anglujo.--Estasnova grupo en Truro
lnglaterra.-Hay un nuevo grupo enkaj daürigas la propagandan laboron la Truro y continúan el trabajo de propaganda los esperantistas, especialmente en
esperantistoj, especiale ec Birmingham'o,
Ekseter'o, Plimouth'o, Pontefract'o, St- Birmingham, Ekseter, Plimouth, PonteHelens'o, Southport'o, Edinburgo, Glas- fract, St Helens, Southport, Edinburgo,
Glasgow, Montrose y Dublin.
gow'o, Montrose'o kaj Dublin'o.
La Julia numero de la «Londona GaEl número de Julio del «Diario de
zeto> estos especiala propaganda numero · Londres» será un número especial de
por Esperanto, kaj prezentos klare kaj propaganda para el esperanto, y presenkoncize redaktitan materialon por gi, en tará clara y concisamente, material rediversaj sciigoj pri esperanto kaj gia gis- dactado p3ra él en diversas noticias restiama progreso. La numero estos bonega
pecto al esperanto y su progreso hasta
propagandilo, acetebla ce «British Es- entonces. El número será un magnífico
instrumento de propaganda que se puede
peranta Asociation».
comprar en «British Esperanta Asociatión».
La administranto de la Imperia kaj
El administrador
de la Exposición
Internacia Ekzpozicio en Londono, deciImperial é Internacional en Londres, dedís apartigi sabaton la I7ªº de Julio, kiel cidió señalar el 17 de Julio, como DiaEsperanto.
Esperanto-Tagon.
Tia invito havas grandan signifon,
Tal invitación tiene gran significación y
kaj montras, ke respektindaj persono;
demuestra, que personas respetables tie§atas nian aferon.
nen afición á nuestro asunto.
Irlandano S-ro Patrick Parker, publiEl irlandés Sr. Patrik Parker, publicó.
kigis en «Belga Esperantista» artikolon
en «Belga Esperantista> un artículo proproponanta, ke en la Barcelona'a Konponiendo que, en el Congreso de Barcegreso oni starigu tutmondan ligon por la lona, se establezca una liga mundial para
defendo kaj konservado de la patrinaj
la defensa y conservación de las lenguas.
lingvoj, de la malgrandaj nacioj minacamaternales, de las pequeñas naciones,
taj esti austataüitaj de tiuj de la grandaj.
amenazadas de ser sustituídas por las de
las grandes.
S-ro Mudie sciigas, ke la Peninsulara
El Sr. Mudie hace saber, que la comkaj Orienta K.io, eble metos al lia dispono
pañía Peninsular y Oriental, es posible
la famkonatan sipon Vectis, kiu estas
que ponga á su disposición el famoso.
lukse komforta. Tiu sipo traveturus Lonbuque Vectis, de lujoso confort. Este
donon, Cherburgon, Lisabonon, Gibralbuque viajaría Londres, Cherburgo, Listaron, Tangeron kaj Algerion, kaj alve- . boa, Gibraltar, Tánger y Argelia, y llenus en Barcelona'on kun kongresanoj la garía á Barcelona con congresistas el S.
de Septiembre.
Sªº de Septembro.
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Venu al ni, karegaj!

Argentena.-Grupo fundigis en Bue-

i\ires.
Ailstralinjo ..-«Sidney'a Teozofia So~
C1c-lo», fondis esperantan fakon.
11u•,

Kun bedai:íro ni sciigas, ke de nun, ne
duflrigos la publikigadon de nia kara
Jwlcgo «The Australian Esperantist».
En Adelaida'o kaj Melbourne'o

espe-

rnnto progresas, kaj en Horusby fondigis

dun grupo.
Azia Turkujo.-Lia Princa Mosto Anilrco Kopasis, Inmlestro de Samos'o•
tr.t·stis en vesperkoncerto farita de «Samo~a Esperantista Societo> kaj honoris
11111mctante sur butontruon
de lía redin1i1oto la verdan stelon.
1.a direktoro de la Komerca Lernejo
de l'atras'o interesigas pri Esperanto,
En la tuta !ando gi progresas malgrau
opozicio de kelkaj fanatikuloj, kiuj vidas
en gi minacon ai ilia religio kaj patrujo.
Formigis grupo en Jerusalem'o.
Belgujo.-« Esperan ta Instruista Flanf!ra Societo • estas starigita de niaj age-111ajflandraj samideanoj.
La lnternacia Kongreso de dentistoj
okazinta en Bruselo, akceptis esperan! 011, kiel internacian lingvon por venont;i¡ kongresoj.
En ekspozicio, kiu tie farigos dum
1!J, oª jaro, loko por esperautistaj
vizitontoj estos preta,
«Belga Ligo> decidís sendi raporton
ni la Ministro de Sciencoj kaj Artoj, pri
la nuna stato de esperanta movado, kau•
z1· la starigo de esperanta lernado ce Pulilika Instruado.

Bohemujo.- Tre rapide disvastigas
ni,t afero en tiu lando. Estas jam pli multe ol mil esperantistoj grupigintaj en pli
malpli tri-dek grupoj.
De la 26ª gis la 28ª de Septembro
okazos la unua Kongreso de bohemaj espcrantistaj en Praha'o. Estas en programo ekspozicio de dokumentoj, ezperant;ij teatrajoj, ekskursojn, k. t. p. Organiza
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¡Venid á nosotros, queridísimos!
Argentina.-Se ha fundado un grupo
en Buenos Aires.
Australia.- La «Sociedad filosófica
de Sidney> ha fundado una sección de
esperanto.
Con sentimiento damos la noticia de
que, desde ahora, no continuará la publicación de nuestro querido colega «The
Australian Esperan tist».
En Adelaida y Melbourne, el esperanto progresa, y en Korusby, se ha fundado
un segundo grupo.
TurquíaAsiática.--Su Alteza el Príncipe Andrés Kopasis, Jefe de la isla de
Samos, asistió á una velada que dió la
«Sociedad Esperantista de Samos• y nos
honró colocando la estrella verde en un
hoja] de su levita.
El director de la Escuela de Comercio de Patras, se interesa por el esperanto.
En todo el país progresa, á pesar de
la oposición de algunos fanáticos que ven
en él una amenaza á su religión y patria,
Se ha formado un grupo en Jerusalén,
Bélgica. -Nuestros
activos colegas
de Flandes han establecido la «Sociedad
Instructora de Esperanto de Flandes».
El Congreso Internacional de Dentistas, que tuvo lugar en Bruselas, ha aceptado el esperanto como lengua internacional en futuros Congresos.
En una exposición que se hará allí
durante el año 1910, habrá un local dispuesto para los esperantistas que la visiten.
La «Liga Belga» ha decidido enviar
un informe al Ministro de Ciencias y Artes, referente al actual estado del movimiento del esperanto, con motivo del
establecimiento del estudio del esperanto
en la Instrucción Pública.
Bohemia.-Con mucha rapidez cunde
nuestro asunto en aquel país. Hay ya más
de mil esperantistas agrupados en treinta
grupos, poco má~ ó menos.
Desde el 26 al 28 de Septiembre tendrá lugar el primer Congreso de bohemios esperantistas en Praha. Constan en
el programa exposición de documentos,
representaciones teatralet en esperanto,
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komitato invitas ciujn partoprenantojn
en la «Kvina Universala Kongreso,, kiuj
povas reveni hejmen tra Praha'o, ke ili
tien iru de Barcelona'o.

HISPANA

Tolosa'a urbestraro donacis al tiea
grupo tri-cent frankojn.
«Bulletin du Groupe du Creusot>
enhavas fotografajon de medalo surha-vanta reliefan portreton de D-ro Zamenhoj donacita de tiea grupo al sia sekretario S-ro Bayon kaj al esperanta profesoro
S-ro Morani, la 18an de la pasinta Junia
monato.

excursiones, etc. El Comité organizador
invita á todos los que tomen parte en el
«Quinto Congreso Universal>, que puedan regresar á sus casas por Praha, á que
vayan allí desde Barcelona.
La « Unión Esperantista Bohemia»
editará un anuario nacional.
Brasil.-Hay un nuevo grupo en
Uberaba y los dependientes de Comercio
de Kampinas hacen un curso de esperanto.
Chile.-EI primer Congreso científico
de toda América, que tuvo lugar en Santiago del 25 de Diciembre al 5 de Enero
último, decidió recomendar el esperanto
como lengua neutral internacional.
Nuestro querido Sr. Pedro Nagel, administrador de nuestro colega de batalla
«La du Steloj», tiene un niño de tres
años que habla perfectamente el esperanto.
El Congreso Científico Pan-Americano, reunido en Santiago bajo la protección de todos los Gobiernos de las dos
Américas, ha decidido recomendar la
adopción del esperanto como lengua neutral y pedir á Usona, que reunan un Congreso Internacional para la adopción de
una lengua neutral.
Francia. - Continúa la propaganda.
Nuevos grupos tenemos en Ivry, Corbeil
y Villemomble.
«La agrupación esperantista de trabajadores•, con este nombre ha fundado un
grupo en París para propagar la lengua
entre los trabajadores de todas las naciones.
Al grupo de Tolosa le ha dado el
Ayuntamiento trescientos francos.
El «Boletín del grupo del Creusot»,
contiene un fotograbado de una medalla
con el retrato en relieve del Dr. Zamenhof, regalado por aquel grupo á su secretario Sr. Bayon y al profesor de esperanto Sr. Morani, el 18 del pasado mes de
Junio.

S-ro Georgo Mallet, soldato en la 22ª
Kolonia Regimento, 9ª roto, en Hieres
(Var) faras esperantan kurson al dudekkvin el siaj kamaradoj kaj Ji petas de
ciuj malsparaj sámideanoj, la alsendon de

El Sr. Jorge Mallet, soldado del Regimiento Colonial--0úm 22, 9.ª compañía,
en Hieres (Var) da un curso de esperanto
á veinte y cinco de sus camaradas y pide
á todos los samideanos generosos, el en-

«Bohemia Unio Esperantista» eldonis
nacian jarlibron.
Brazil'o.-Nova grupo estas en Uberaba'o kaj komercaj oficistoj de Kampinas'o faras esperantan kurson.

Cilujo.-La unua «TutamerikaScienta
Kongreso>, okazinta en Santiago de la
25ª Decembro gis la 5ª deJanuaro Iastaj,
decidís rekomendi esperanton, kiel internacian neiítralan lingvon.
Nia kara S-ro Petro Nagel, administranto de nia tiea kunbatalanto «La du
Steloj », ha vas trijaran infanon, kiu bonege parolas esperanton.
La Scienca Kongreso Pan-Amerikano
kunvenita en Santiago sub la protekto
de ciuj la registaroj de la du Amerikoj,
decidís rekomendi la alprenon de Esperanto, kiel neiítrala lingvo kaj peti al
Usona'o, ke ili kunvenu Internacian Kongreson por alpreno de neütrala lingvo.

Francujo.-Daiírigas la propagandon.
Novaj grupoj ni havas en Ivry, Corbeil
kaj Villemomble.
«La esperantista laboristaro» per tiu
ci nomo fondis grupon en Parizo por
propagandi la liugvon ínter la ciunaciaj
Iaboristaro.

F.SPERANTISTA

jam legitaj esperantaj gazetoj, por ke la
111ilitistaj lernantoj malricaj, povu perlcktigi sian Jernadon.
Urbaj konsilantaroj de Limoges'a kaj
l .c Puy en Velay, denove subvenciis la
tiean grupojn po cent frankoj.
Tiuj ci lastaj tagoj montris sian vivan,
pcr div.ersaj faroj, la grupaj el Beauvais'o

Laval'o, Lyon'o, Hieres'o, Iory'o, Rueil'o,
1\miens'o, Arles'o, Avinjon', Bordeaux'o,
(': alons' o, ce Sao ne' o, Konde' o, La Ro<'hclle'o, Le Puy'o en Velay'o, Laval'o,
;\lantes'o sur Genie'o, Ledan'o, Troye'o
kaj Valenciennes'o.
En fiorbatalado okazinta en Niza'o la
1gan de Februaro,
prezentigis esperant isla veturilo ornamita
per verdaj steloj sur blankaj fundoj, kaj same la gesinporoj kiuj en gi veturis, kiel la servantaro, estis esperantiste vestitaj. La
publiko aplaudís kaj oni donis al niaj samideanoj, unu el la precipaj premioj.
«Regiona Kongreso de la Norda Fed.eracio> okazos la 25an fulio kaj de la
6" gis la I 1ª de Augusto, tiu de Stenografi'a kun aplikajoj al esperanto.
«Tra la F1latelio> oficiala organo de
la «Universala Asocio Filatelista>, tre
bone plenumas sian devon. Tiu asodo
estas perilo por po~tmarkaj intcrsangoj
kaj dank'al gia nova regularo, la asocianoj sin reciµroke asekuras. Sciigojn pri
Lio oni povas peti de F-ino Flourens, 2,
rue Abelard, Beziers.

Germanujo.-La 9ª kajero de «La
Bcla Mondo~ bonega multilustrita gazeto
kiu oni eldonas en Dresden publikigas
artikolon titolitan «La Kongresurbo Barcelona• entenantc:: belajn gravur:ijojn el
tieaj haveno, mara stacidomo, monumento de Kolumbo, Universitato, Katedralo,
kaj monto T1bidabo. Ankau artikolon pri
esperantistaj policanoj, kun portreto de
hispana policano.
Sama gazeto enhavas la plejbonan
portreton, kiun ni vidis de D-ro Zamenhof kaj en artikolo kun superskribo
«GermanaFlorludo>,fotografajon
de< Las-
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vío de los periódicos esperantistas, ya
leídos, para que los estudiantes militares
pobres puedan perfeccionar su aprendizaje.
Los ayuntamientos de Limoges y de
Le Puy en Velay, nuevamente han subvencionado á los grupos de allí con cien
francos.
Estos últimos días han mostrado que
viven, por diversos hechos, los grupos
de Beauvais, Lava], Lyon, Hieres, Iory,
Rueil, Amiens, Arles, A vinjon, Bordeaux,
Chalons en Saone, Cond(\ La Rochelle,
Le Puy en Vclay, Lava!, Mantes sur
Genie, Sedan, Troyes y Valenciennes.
En la batalla de flores que tuvo lugar
en Niza el 18 de Febrero, se presentó un
carruaje esperantista adornado con estrellas verdes en fondos blancos, y lo mismo
las señoras y señores que en él iban como
la servidumbre, estaban vestidos de modo esperantista El público aplaudió y fué
dado á nuestros samideanos uno de los
principales premios.
El «Congreso Regional de la Federación del Norte» tendrá lugar el 25 de
Julio y del 6 al I I de Agosto el de estenografía aplicada al esperanto.
« Tra la Filatelio>, órgano de la Asociación Universal Filatelista, cumple muy
bien su cometido. Esa asociación es mediadora para cambios de sellos, y gracias
á su nuevo reglamento, los asociados se
aseguran recíprocamente.
Las noticias
respecto á esto pueden pedirse á la señorita Flourens, calle de Abelard, núm. 2,
París.
Alemania.-El cuaderno 9.º de «La
Bela Mondo», revista ilustrada con profusión, que se edita en Dresde, publica un
artículo titulado «La Kongresurbo Barcelona,, conteniendo bellos grabados del
puerto, estación marítima, monumento
de Colón, Universidad, Catedral y monte
Tibidabo. También publica un artículo
referente á policías esperantistas con un
retrato de un policía español.
, La misma revista contiene el mejorretrato que hemos visto del Doctor Zamenhof y en un artículo con encabezamiento «Juegos florales Alemanes» un

76

LA SUNO

ta sceno de la Germana Florludo», en kiu
oni vidas dektrion de virinoj el kiuj neniu malsuficas.
La 17ª Kongreso Internada de «Kristanaj Unuigoj de Junaj viroj» okazos en
Bremen de la 28ª de Julio gis la unua
de Augusto kaj < Esperantista Informejo»
Lichtenplatzertrasse,
8, propon as siaj n
servojn al la tie ceestontaj esperantistoJ.
Novaj grupoj formigis en Gablonz'o
Grandenz'o,
Mugeln'o,
Nuremberg'o,
Niestrom'o, Tauca'o kaj Paderboru'o,
kaj la antaue naskitaj grupoj ne cesas
labori.
«Tutmonda Esperanta Kuracisto» eldonis sian jarlibron por 1909ª pri kiu
oni <liras estas kurioza.
Holandujo.- Grupo fondigis
en
Broek'o, op. Langendijk kaj sin okupas
laude pri esperanto gravaj gazetoj de tiu
landa.
Hungarujo-La «llungara esperanta
Asocio• elektis kiel Prezidanton sinjoron Sz,mtmariay, jugisto de la Supera Tribunalo. Tiu sinjoro pro lia klereco, kaj
lia altrango estos tre utila al nia afero tie
kaj cie.
Nova gazeto, «Hungara esperantista•
aperis. Ni sendas al gi nian plej koran
bonvenon.
En Budapest'o okazos Internada Medicina Kongreso de la 29ª Augusto al la
4ª Septembro proksimaj.
La esperantistoj de Vaez'o, Temesvar'o, Debreczen'o, Frencsen'o, Fenivesvolgy'o, Abaujszanto, Zagreb'o, Selmeczbanya'o, Nyitra'o, Pozsony'o, Dyor'o kaj
Tholdy'o multe laboras por disvastigi esperanton kaj novaj grupoj fo0digis en
Des'o, Szekelyudvarhely'o,
Kolozsvar'o
kaj • Szegedo.
Hinujo.-Estas favora movado por la
alpreno de esperanto por la komercaj
interrilatoj.
Multaj misiistoj estas emaj al nía afero, especiale la respektinda pastro G. H.
Hubbard .de Shangai'o, kie baldau oni
starigos «Hinan Esperantistan Asocian»,
por _ki~s celo malfermis kurson sinjoro
Lu-Si Cin.
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·fotograbado de «La última escena de los
Juegos florales Alemanes» en la que se
ve una trecena de mujeres de las cuales
ninguna sobra.
El Congreso internacional 17 de Uniones Cristianas de los hombres jóvenes, se
verificará en Bremen, del 28 de Julio al
primero de Agosto y «El local de información esperantista», Lichtenplatzertras.
se, 8, se ofrece á los esperantistas que
hayan de permanecer alli.
Se han formado nuevos grupos en
Gablonz, Grandenz, Mugeln, Nuremberg,
Niestrom, Tauca y Paderboru, y los grupos nacidos anteriormente, no cesan de
trabajar.
«Tutmonda Esperanta Kuracisto> ha
editado su anuario para 1909, del cual
se dice que es curioso.
Holanda.-Se ha fundado un grupo
en Broek, op. Langendijk, é importantes
periódicos de aquel país, se ocupan loablemente del esperanto.
Hungría.-La «Asociación Húngara
de Esperanto> eligió su Presidente al
Sr. Szentmariay, Juez del Tribunal Supremo. Ese señor por su saber y su elevada posición social, será muy útil á nuestra causa aquí y en todas partes.
Una nueva revista «Esperantista Húngaro» ha aparecido. Le enviamos nuestra
más cariñosa bienvenida.
En Budapest tendrá lugar un Congreso Internacional de Medicina, del 29 de
Agosto al 4 de Septiembre próximos.
Los esperantistas de Vaez, Temesvar, Debreczen, Frencsen, Fenivesvolgy,
Abaujszanto, Zagreb, Selmeczbanga, Nyitra, Pozsony, Dyor y Tholdy, trabajan
mucho para difundir el esperanto y se
han fundado nuevos grupos en Des,
Szekclyudvarhely, Kolozsvar y Szegedo.
China.-Hay un movimiento favorable á la adopción del esperanto para las
relaciones comerciales.
Muchos misioneros son afectos á nuestra causa, especialmente el respetable
padre G. H. Hubbard de Shangai, donde
se establecerá pronto «La Sociedad China Esperantista>, á cuyo fin ha empezado
á dar un curso el Sr. Lu-?ü-Chin.
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lndostan'o.-Grupoj formigis en Tiruv,,lla'o, Quilon'o kaj Trivandumo el la
l"ra vankore'a Pro vinco.
ltalujo.-Gazeto
«Roma Esperantisto• malaperis pro multaj okupoj de gia
,l11«·ktoro Lia Mo~to S-ro Kanoniko
,,,1mhene, sed tiu ci csperantistemulo ne
I" ,1·ns nin forlasi, kaj Ji akceptis aparteni
111la • Lingva Komitato».
Kanado.-En
Saskatchewan sinjoro
Noddings faras esperantajn kursojn kaj
en tnla tiu !ando esperanto progresas.
Madejra.-La
anoj de «Seminaria Es, ·rantista Klubo, de Funcal'o, kie oni
, 11•1t ruas
Esperan ton, klopodas por gia
d1~konigo en tiu insulo.
Meksikujo,-La gazeto «El Heraldo>
el ,\'Lltehuala'o enpresas bonajn artikolojn pt·i esperanto, kaj la plimulto el la
inzctoj rilatas gin simpatie.
En Guadalafí.ara'o, oni faras esperau11111<'kspozicion de verkoj, jurnaloj, k. t. p.
l ,a ricevota¡oj estos destinataj al espr.rnnta Biblioteko, jam fondita, kaj oni
r.l«lonos senpage katalogojn pri ili.
« Esperanta

Gazeto> Morelos, 472,
de verkistoj,
«·ldonistoj kaj de ceteraj samideanoj.
La j una meksika literaturisto sinjoro
Amado Nervo, petis al tiea Ministro de
l'nblika Insta uado kaj Belaj Artoj, pri
111:1rigode lingvo internacia kaj, ke tiu
rstu la hispana,
Ni aplaudas la unuan petan, sed ne la
«Iuan, kvankam deknaií nacioj parolas hispi111c. Ni ne volas tian honoron por ni
hi~panaj, nek por neniu nacio; lingvo
ncüt rala estas por ni esperantistoj kaj
t!stos por la tuta homaro, esperanto,
<~uadalajara, petas helpon

Natalo.-Grandan
propagandon oni
taras en Durban'o por diskonigi nian
l111gvon.
Norvegujo.- «Norvega
Esperanta
r;azeto:., nova organo de la esperantistaj
rl tiu !ando, direktata de S-ro Thompsen,
r.~perigas al ni tie grandan esperantan
progreson.
Nia fervora samideano Nils Okland
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lndostán.-Se han formado grupos
en Tiruvalla, Quilon y Trivandumo de
la provincia de Travankore.
Italia.-- La revista «Roma Esperantista•, ha desaparecido por las muchas
ocupaciones de su director el ilustre
Sr. Canónigo Giambene, pero este amante del esperanto no puede abandonarnos
y ha aceptado el pertenecer al «Comité
de la Lengua».
Canadá.-En
Saskatchewan, el señor
Noddings da cursos de esperanto y en
todo aquel país el esperanto progresa.
Madera.-Los miembros del «Club
Esperantista del Seminario» de Funchal,
donde se enseña el esperanto, procuran
su divulgación en aquella isla.
Méjico. -La revista «El Heraldo> de
Matehuala, inserta buenos artículos respecto al esperanto y la mayoría de los
periódicos se refieren á él con simpatía. "
En Guadalajara, se hace una exposición esperantista de obras, diarios, etc. ·
Lo que se percibirá será destinado á
una Biblioteca de esperanto, ya fundada,y
se editará un catálogo gratuito respecto
á ellas.
«Esperanta Gazeto,, Morelos, 472,
Guadalajara, pide ayuda á los autores,
editores y demás samideanos.
El joven literato mejicano Sr. Amado
Nervo, ha pedido al Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes de allí, la institución de una lengua internacional y
que esa sea la española.
Aplaudimos la primera petición, pero
no la segunda, aun cuando diez y nueve
naciones hablan el español. Nosotros nl"J
queremos tal honor para nosotros los
españoles, ni para ninguna nación; la len~
gua neutral es, para nosotros los esperantistas, y será para toda la humanidad,
el esperanto,
Natal.-Se
hace gran propaganda en
Durban para difundir nuestro idioma.

Noruega.-«Norvega Esperanta Gazeto», nuevo órgano de los esperantistas
de aquel país, dirigida por el Sr. Thompsen, nos hace esperar un gran progreso
allí.
'
Nuestro fervoroso samideano Nils Ok-
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varbis por Esperanto la apostolon de la
Pacifismo S-ron T. Sandstel Stavanger.
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land ha reclutado para el espetanto al
apóstol del Pacifismo Sr. T. Sandstel Stavanger.
Nova Zelando.-La esperantistoj de
NuevaZelanda.-Los esperantistas de
Inverkargil, se ocupan mucho de la proInverkargil'o tre sin okupas pri la divastigado de esperanto, kaj Registara Turis•
paganda de esperanto, y la sección de
Gobierno del Turismo lo ha aceptado
ta fako gin akceptis por korespondado
para correspondencia con el extranjero.
kun eksterlando.
Polonia-EnCentshova, en la «ExpoPolujo.-En Centshova ce la •Indussición Industrial de Agricultura», hay una
tria Terkultura Ekspozicio» estas espesección de esperanto.
ranta fako
En Varsovi'o, Lodz'o, Gosnovice'o,
En Varsovia, Lodz, Gosnovice, CzesCzestokova'o,
Uloclavek'o,
Lovicz'o,
tokova, Uloclavek, Lovicz, Siedice, KielSiedice'o, Kielce'o, Faroslaw'o kaj Viln'o,
ce, Faroslavo y Viln, se han hecho curoni faris kursojn, kunvenoj, paroladojn
sos, reuniones, discursos y otros actos,
kaj aliajn agojn, kiuj montras tiean es- que demuestran la vida esperantista d('
allí.
perantan vivon.
En Czestochowa'o oni arangas konEn Czestochowa se organiza un congreso esperantista para el próximo veragreson, esperantistan por la proksima
somero kiu daiíros tri monatojn. La Di- no que durará tres meses. El Comité
rekta Komitato komprenante, ke ne ciuj Ejecutivo, comprendiendo que no todos
sus samideanos extranjeros podrán por
siaj eksterlandaj samideanoj povos, pro
la falta de proximidad tomar parte en su
malproksimo, partopreni en sia Kongreso, deziras ke oni alsendu al gi ilustritajn
Congreso, desea que se le envíen postapostkartojn kun saluto. La plej belaj es- les con saludo. Las más bonitas serán
tos enmetataj en luksan albumon, kiu colocadas en un lujoso album, que despost la ekspozicio estos lotita ínter la senpués de la exposición será sorteado entre
los remitentes.
dontoj.
La gazetaro helpas nian aferon en
La prensa ayuda nuestra causa en
aquel país.
tiu lando.
Portugal.-Agradable «Revista PorPortugalujo.-Satín da «Portugala Retuguesa» ha aparecido. Nosotros le deseavuo> aperis. Ni deziras al gi longegan vivon kaj plenumon de gia celo.
mos larguísima vida y que logre su propósito.
La esperantista movado pligrandigas
· El movimiento esperantista aumenta
en Oporto, Lisabono, Evora'o, Portelo
en Oporto, Lisboa, Evora, Portelo y Arcos.
kaj Arkos'o.
Rumanujo.-En1889ª aperis vortareRumanía.-En 1889 apareció el peto de f-ino Manetta Frollo. Dum 1903ª queño diccionario de la Srta. Manetta
estis nur du aú tri esperantistoj. En 1907ª Frollo. Durante 1903 había solo dos ó
komencis en Bukarest'o la vera movado.
tres esperantistas. En 1907 empezó en
Dum 1908'\ la movado kreskigis; estis Bucarest el verdadero movimiento. En
fondita en Bucharest'o la Societo Espe1908, creció; se fundó en Bucarest la
ranto, kaj aperis la gazetoj « Rumana
Sociedad Esperanto y aparecieron los
Gazeto Esperantista» kaj «Gazeto Espeperiódicos «Rumana Gazeto Esperantista~ y «Gazeto Esperanta».
ranta».
Post la eldono de lernolibro de D-ro
Después de la edición del Manual del
Kimel, pligrandigis la afero, kaj certe fa- Doctor Kimel, aumentó el asunto y seguras bonegan propagandon tio, ke en la ramente hizo gran propaganda el que el
proksima Oktobra monato okazos loka
próximo mes de Octubre tendrá lugar
esperanta Kongreso en Foksani'o, motive
un Congreso local esperantista en Fokfestoj pro la. datreveno de l'unuigo de la sani, con motivo de las fiestas por el ani-
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rnmanaj princolandoj Moldavia'o kaj
:\lunlcnio, kiu okazis la 5an de Februaro
,11~1X59ª pro elekto de Princo Aleksan1lrn Joan I, Cuza, por reganto de ambaií
landoj,
S-ro Kapitano Aleksandro Vivoschi
kaj lía edzino Mario, el la urbo Iassy'o
nomis sian jusnaskitan :filinon, Mario-Es¡wranto. Niajn korajn salutojn al la tri.
1111

Dimanco, la

16an

de lasta Majo la vi-

l'ina grupo de Marasesti'o baptigis infanelon

al kiu oni donis la nomon «Esperan-

to•. La tolajo, kovrilo, k. t. p. estis fari-

laj de la aninoj de la grupo, kaj verda
~tc~lokaj litero E, trovigas broditaj sur
í in objekto.
En Bukarest'o oni instruas esperanIon en la militaj lernejoj de Artilerio kaj
111genierarto, en la privata Angla-Germa11,t instituto por knabinoj kaj en la Luma
l lejmo, Regina Elizabeto, blindulejo.
En Plocsti'o ankaií oni same faras en
la Izraelida Knabina Lernejo.
Rusujo.-Nia kunbatalanto «Ruslanda
Esperantista» reaperis. Nian bonvenon!
Tie, oni fondis societon, kies titolo
estas cTutrusa Esperanta
Kuracisto»,
kun celo disvastigadi internacian helpan
lingvon Esperanto inter kuracistoj, kaj
gin uzi skribe, prese kaj buse, en intcrnaciaj interrilatoj kun alilandaj kuracistoj.
Nova grupo fondigis en Kostroma'o,

Svedujo.-La 18ª Kongreso por la
paco okazos en Stokolmo dum la unua
scmajno de proksima Septembro.
Ni rememoras al la kongresanoj esperanton, la plej bonan interkomprenilon.
Svisujo.-Movigas la Neufchatel'a, Le
Locle'a, Chateaux'a d' CEux, Basel'a kaj
Zurich'a grupoj kaj nova·farigas en Laiíssane'o.
La Universala Unuigo de lernantoj
estis fondita en Lucerna'o kaj adoptis esperan ton, kiel helpan interkomprenilan
lingvon.
Usono.-Alvenis
al ni la tria numero
de «La Símbolo•, internacia gazeto kiun
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versario de la unión de los dos principados rumanos Moldavia y l\luntenio que
se verificó el 6 de Febrero de 1889 por
elección del Príncipe Alejandro Juan I,
Cuza, para regir ambos países.
El Sr, Capitán Alejandro Vivoschi y
su esposa María, de la ciudad de Iassy·,
han puesto por nombre á su recién nacida hija, María Esperanto. Nuestros cariñosos saludos á los tres.
El domingo 16 del último Mayo, el
grupo femenino de Marasesti hizo bautizar un niñito al cual se dió el nombre de
«Esperanto». La ropa blanca, envoltura,
etcétera, fueron confeccionadas por las
socias del grupo, y la estrella verde y la
letra E están bordadas en cada objeto.
En Bucarest se enseña esperanto en
las escuelas militares de artillería é ingeniería, en el Instituto privado inglés-alemán para señoritas, y en la Casa de Luz,
Reina Isabel, asilo de ciegos.
En Ploesti también se hace lo mismo
en la Escuela Israelita de señoritas.
Rusia.-Nuestro
compañero de lucha
«Ruslanda Esperantisto> ha reaparecido.
¡Nuestra bienvenida!
Allí se ha fundado una sociedad, cuyo
título es «Tutrusa Esperanta Kuracisto>,
con el fin de difundir la lengua internacional esperanto entre los médicos y
usarla por'escrito en la imprenta y de
palabra en las relaciones internacionales
con médicos de otros países,
En Kostrorna se ha fundado un nuevo
grupo,
Suecia.-El 18 Congreso para la paz
tendrá lugar en Stokolrno durante la
primera semana de Septiembre.
Recordamos á los congresistas el esperanto, el mejor medio de entenderse
recíprocamente.
Suiza.-Se mueven los grupos de
Neufchatel, Le Locle, Chateaux d' CEux,
Base! y Zurich, y uno nuevo hay en
Laussane.
La Unión Universal de estudiantes se
ha fundado en Lucerna y ha adoptado
el esperanto como lengua auxiliar para
comprenderse mutuamente.
Estados Unidos de América.-Nos ha
llegado el 3. er número de la «La Símbo-
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lo», revista internacional que se publica
en Tacoma (Washington). Contiene buenos trozos de literatura esperanta y creemos y deseamos su éxito.
El Ministro de China, allí, Wu-TingFang, ha comenzado con fervor el estudio del esperanto.
Del 9 al 14 de Agosto, se hará un
segundo congreso con excursiones á las
cataratas del río Niágara.
Venezuela.-Un nuevo grupo existe
ya en Altagracia de Drituco.
España.-Los
diarios de Burgos se
refieren al traslado de Hispana Societo á
aquella ciudad.
Nosotros ya nos hemos referido á eso
y publicamos los nombres de los nuevamente nombrados para regir nuestra Sociedad, de los cuales, por su conocido
afecto á nuestro asunto, esperamos mucho.
Ili kunigis en tiea « Universala HoteSe reunieron en el «Hotel Universal»
lo:o, kie frate mangis.
de allí, donde comieron fraternalmente.
Milita komisario S-ro Sanz Cruzado,
El comisario de guerra Sr. Sanz Cruprezidanto de la tiea grupo, kiu estis en zado, presidente de aquel grupo, que
Vitoria'o, adresis al S-ro Esteban prezi- estaba en Vitoria, dirigió al Sr. Esteban,
danto de «Hispana Societo» la jenan tepresidente de «Hispana Societo> el silegramon:
·
guiente telegrama:
«Akceptu korsaluton kaj deziron de
«Aceptad un cariñoso saludo y el
homarkunigo, per paco kaj esperanta
deseo de unión de la humanidad por la
lingvo».
paz y el idioma esperanto.»
Oni lin respondis:
Se le contestó:
«Komitatanoj kunigitaj, tre dankas
«Los individuos del Comité reunidos,
vian afablan korsaluton. Antaúen».
agradecen mucho su afable cariñoso saludo. ¡Adelante!»
Niaj fratajn salutojn.
Nuestros saludos fraternales.
Jus fondigis en Madrido virina espeAcaba de fundarse en Madrid un
rantista grupo, kies direkta komitato es- grupo esperantista de senoras, cuya Juntas: Prez-ino, f.ino Ludovikino Ayza; Vic- ta directiva es: Presidenta, la Srta. Luisa
prez-ino, f-ino Angelino Alcayde; Sek-ino
A yza; Vicepresidenta,
la Srta. Angela
s-ino Elizo Gomez de Perogordo; VocdoAlcayde; Secretaria, la Sra. Elisa Gómez
nantinoj, f-inoj Regino Alcayde, Mario ' de Perogordo; Vocales: las Srtas. Regina
Terezo Alcaide kaj Josefino Ayza. LoAlcayde, María Teresa Alcaide y Josefigejo, st Madera Baja, 5, 7.
na Ayza. Domicilio, calle de Madera
Baja, 5, 7.
S-roj Robles y Calderon esperantistaj
Los Sres, Robles y Calderón, estulernantoj publikigis en «El Porvenir» el diantes de esperanto, publican en «El
Cartagena'o artikolo:i kuragigante liajn Porvenir» de Cartagena un artículo anigenajbarojn por ke ili lernu nian amatan
mando á sus vecinos á que estudien
lingvon.
nuestra querida lengua.
«La Tierra» el la sama urbo, rilatas
«La Tierra», de la misma ciudl:ld, se
pri ekzamenoj okazintaj en tieaj «Gradirefiere á exámenes habidos en las «Es~ni publikigas en Tacoma'o(Washington).
Gi enhavas bonajn esperantajn literaturajojn kaj ni kredas kaj deziras, ke gi
sukcesos.
La tiea Ministro de Hinujo Wu-TingFang, komencis fervore la lernadon de
esperanto.
De la 9ª gis la 14ª de Augusto dua
esperantista Kongreso farigos kun ekskursoj a la akvofaloj de la N1agara rivero.
Venezuelo.-Nova grupo ekzistasjam
en Altagracio de Drituko.
Hispanujo.-La Burgos'aj jurnaloj rilatas pri la transloko al tiu urbo de Hispana Societo.
Ni jam diris pri tio, kaj publikigis la
nomojn de la novnomitaj regantoj de nía
societo, el kiuj pro ilia konita amo al nia
afero, ni multe atendas.
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~itaj Lernejoj, per kies ago oni montris,
kc· ni havas kelkajn pli da bonaj esperanll~Loj.

Okaze de tio, la Cartagena'a standarfaris bonan
propagandan paroladon.
Ankau bone paroladis S-ro Georgo
l 1klari, nía rusa amiko kiu tiam estis tie.
diato S-ro Alfredo Saralegui

En Barcelona'o oni malfermis kurson
c·n la «Ateneo Obrero~ de la dua kvar-

kics profesora estas S-ro Bordas.
S-ro Dalman sekretario de la Berlitz'aj
lrrncjoj ekkomencis alían.
/\liaj privataj ankau tie estas, car la
lll'aj csperanfr,toj
celas, ke dum la Vª
K11ngreso oni aüdu multe esperante paroli ce la Barcelonaj stratoj.
1;110,

Baldaü eliros propagandaj folioj Katnlune skribitaj. Kiuj volos ilin akiri sin
turnu al S-ro Sekretario de la Vª Kon¡.:rcso.
Tiu hejma propagandmaniero
estas
imitinda de valencianoj, vaskanoj, major1<:inojgalicanoj k. t. p. kiuj havas patrinan lingvon krom la oficialan hispanan.
«Tutmonda Espero» (Kataluna esperantisto) publikigas la portreton de la
fama hispano Angelo Guimerá, aütoro de
notindaj dramoj kaj a liaj verkoj skribitaj
pcr Kataluna lingvo. Ni kunigas nin al la
fcstuj faritaj en Barcelono por lin glori.
Novaj grupoj fondigis en Horta, Vilasaro kaj Arbos'o (Barcelona'o) kaj en
Arbeka'o (Tarragona'o).
Ankau fondigis grupo en Deiísto (Vizkaja'o) kies prezidanto estas la agema
S-ro A. Dominguez.
Sesdek hispanaj jurnaloj, plí malpli,
laste publikigis artikolojn favore nia
afero.
S-ro Belenguer el Teruel'o, esperanta
profesora, sciigas al l}i, ke ce kurso,
kiun Ji klarigas en tiea Generala Teknika
Instituto, estas bonegaj gelernantoj, especiale instruitinoj fraulinoj Gregoria Perez
kaj Rozario Fernandez, kaj dekunujaraj
i11fanoj Arturo Belenguer kaj Santiago
Martinez, blindulo.
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cuelas Graduadas•, con cuyo hecho se
demostró que tenemos algunos buenos.
esperantistas más.
Con motivo de esto, el abanderado de
Cartagena Sr. Alfredo Saralegui hizo un
buen discurso de propaganda.
También habló bien el Sr. Jorge Ciclari, nuestro ruso amigo, que entonces
estaba allí.
En Barcelona se ha abierto un curso
en el «Ateneo Obrero» del Barrio segundo, cuyo profesor es el Sr. Bordas.
El Sr. Dalmau, Secretario de las escuelas Berlitz, ha empezado otro.
Otros, privados, se hacen allí también
porque aquellos esperantistas se proponen que durante el 5.° Congreso se oiga
hablar mucho en esperanto, por las calles
de Barcelona.
Pronto aparecerán unas hojas de propaganda escritas en catalán. Los que
quieran adquirirlas diríjanse al Sr, Secretario del 5,° Congreso.
Esa propaganda casera es digna de
ser imitada por los valencianos, vascos,
mallorquines, gallegos, etc., que tienen
una lengua maternal, además de la oficial
española.
«Tutmonda Espero> (Cataluña esperantista), publica el retrato del famoso.
español Angel Guimerá, autor de notables dramas y otras obras, escritas
en lengua catalana. Nos unimos á las fiestas celebradas en Barcelona para glorificarle.
Nuevos grupos se han fundado en
Horta, Vilasar y Arbós (Barcelona), y en
Arbeca (Tarragona).
También se ha fondado un grupo en
Deusto (Vizcaya), cuyo presidente es el
activo Sr. A. Domínguez.
Sesenta periódicos españoles, poco
más ó menos, han publicado últimamente
artículos favorables á nuestro asunto.
El Sr. Belenguer, de Teruel, nos entera de que en un curso que él explica
allí en el Instituto General Técnico, hay
magníficos estudiantes de ambos sexos,
especialmente las institutrices Gregaria
Pérez y Rosario Fernández, y los niños.
de once años Arturo Belenguer y Santiago Martínez, ciego.
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GRAVAAVIZO
Ofte oni ricevas en tiu ciredakcio anoncojn aü skribajojn troe vastajn rilate al
aferoj, kiuj ne havas generalan intereson. Ni ne povas enpresi tiajn dokumentojn kaj
ni konsilas la sendontojn sendi al ni 500 ekzemplerojn kaj ni plezure ilin enmetos en
niajn disdonotajn gazetojn.

Spritludoj kaj DiversaJoj
Sub la redakciode Novejarque(Angelo)
KRIPTOGRAFIO

Dividu la ci supran figurajon Jau du ekzakte egalformaj pecoj, tiamaniere ke la
literoj, kiuj entenas ciu el la du pecoj esprimu PROVERBON, t. e. unu proverbon en
ciu peco (du proverbojn).

HIEAOGLIFO
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Rimar/wj.-La
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solvojn de tiuj ci Sprit!udoini presos en nia venonta numero.

ESPERANTISTA
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Ni publikigos la nomojn de la solvintoj, (kiuj gustatempe
post venonta numero,
l .a sol voj <levas esti sendataj po~tkarte.

Solvoj.-De
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(Sumon esprimanta la vertikala línio, de su pre malsupren).

De la Hicrog!ijo: (Mil - i - o - nulo) MILIONULO
(M) (1)(O) (O) .
·

Memorindaj
datrevenoj
·de Junio
Doktoro Jenner unuafoje eksperimentas la variolan inokulajon.
Mortas la fama scienculo Emilio Littré, autoro de la grava Lcksikuno
,¡,. la Franca lingvo,
j, -r 863. Terurega ter tremo en Manilo (Filipinaj lnsuloj).
4.-1894.
Dinamita eksplodo kaiízas 200 mortigojn en Parksburgo (Virginio).
5.-1816.
Mortas en Napolo (Italujo) la mo11dfa111akomponisto Johano Paisiello.
6.-1606.
Naskigas en Rouen (Francujo) la fama tragedia poeto Petro Corneille,
¡ .-1640.
Grava ribelo en Barcelono.
X.-1781. Brulajo de la Opera Teatro de Parizo.
si,-1870.
Mortas la fama angla novelista Karolo Dickens.
10.-r 579. Martas la mondfama portugala poeta Camoens,
11.-1294.
Mortas la glora angla scienculo Rogerio Bacon alnomata la Admirinda
/J11ltoro.
12.-1872, lnaiíguracio de la unua fervojo en Japanujo.
13. - 1895. Mortas en Burgos (Hispan ujo) la estro de la hispanaj respublikanoj
'.\lnnnclo Ruiz Zorrilla.
14.-1837. JVI.ortasla glora itala poeto Leopardi.
1 5 .-l
894. Estas prok lama ta su! tan o Muley Abdul Azis.
16.-1894. Ateneo kontraü Crispí en Romo.
17.-1678. Tertremo en Lima (Peruo).
18.-1902,
Tertremo en Kartageno (Hispanujo).
19.-1867, Estas morlpafata en Querétaro la meksika Imperiestro Maximiliano.
1.-1800.
2.-1881.
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20.- l 520. La Papo Leono X-a ekskomunikas Martin Lutero'n.
21.- 1828. Martas en Parizo la eminenta literaturisto hispana Leandro Fernandez
Moratin, ai.ítoro de La J'eso de Knabinoj.
22.-- 1527. Mortas la mondfama ~aquiavelo.
23. -1884. Francujo postulas de Hinujo 250 milionoJn por legrompo de la Traktajo de Tien-Tsin.
24.-1894.
La anarfíiisto (aserio mortigas en Lyon la prezidanton de la Franca
Respubliko Sadi Carnot.
25.-1822.
Martas la fama novelisto, desegnisto kaj muzikisto svisa Hoffmam,
ai.ítoro de la ciekonataj Jiantaziaj Rakontoj.
26.-1771.
Naskigas la fama novelista kaj poeta Skota Walter Sccott.
27.-1901.
Internacia kopkurso de Aütomobiloj de Parizo al Berlina.
28 -1712. Naskigas en Genevo (Svisujo) la mondfama verkisto fi.lozofo, komponisto, pacto kaj botanikisto Johano Jakobo Rousseau.
29.-1855.
Mortas Delfine de Girardin alnomata La deka 111uzo.
30.-1882.
Estas pendigata en Washington, Guiteau, mortiganto de Garfield,
XX-a prezidai1to de Usono.
Kolektis kaj tradukis.
EsP-lSTO

17.206,

ANONCOJ
Valenciana Sinjoro Bernardo
intersangi ilustritajn postkartojn.

Sanz.-Rue

des Orteaux, n.0 47. Paris, 20. Deziras

Moskva Librejo «Esperanto> (Iverskaja 28, Moskvo, Rusufo). Akceptas mendojn
por ciuj esperantaj libroj, kaj abonan por la ciumonata jurnalo «La Ondo de Esperanto• (la prezo 1'06 Sm. jare).
·
La Sekretario de la esperanta klubo Melbourne'a-Australia-tre
deziras ricevi
de aligrup2j kolegoj, ekzemplerojn de grupcirkuleroj, propagandilojn, k. t. p. Liaflanke, li intersange sendos ekzemplerojn de la propaganda flugfolio Melburne'a,
kiun alte lai.ídis eminentuloj.
A.)\1elis, calle Mayor, Pueblo Nuevo. Barcelona.-Deziras

p. k. Ciam respondas.

korespondi

per l. aü

S-ino Mary Baus, 29. Cleveland Street, North Amherst, Ohio, Usono. Deziras intersangi postkartojn ilustritajn kun alilandaj geesperantistoj. Tuj kaj ciam respondas.

J;re Grava!!-Dum la monato Majo, eliris gvidlibreto pri Barcelona kun ilustrajoj. Gi e~tos sendata al la Kongresanoj d~ la va, al la esperantaj kaj neesperantaj
gazetoj, al la societoj kaj grupoj, kaj al «CIU ESPERANTISTO» kiu petos gin per
ilustrita postkarto ( I) al unu el la jenaj adresoj.
«Tutmonda espero (Kataluna esperantista)»: Paradís, 12, Barcelona.
«Societat d'atracció de forasters,» Rambla del Centre, 30, Barcelona.
(1) (éar oni intencas ekspozicii la ricevotajn poStkartojn oni petas, en landoj kie
kojn sur la viciajtiankon).

g¡ estas

Tipografía Moderna, á cargo de Miguel Gimeno, Avellanas, 11-Valencia.

farebla, alglui la mar•
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La Redakciokorektos la manuskriptojnlaübezone,kaj la nepresitajn gi ne resendos
l·::\'HA ,ro: Tomás Trenor.-La
Kvina Kongreso.-La
,11do de Esperanto. -Kroniko.-La
Konstanta Komitato
:ctara Statistiko.-Progresado
de Esperanto.-Spritludoj

Tom.ás

Patrineto.-Bibliografio.
-Hispana
Societo por pro·
de la Kongresoj.-Memorindaj
Datrevenoj de Julio.
kaj Diversajoj.-Anoncoj,

Trenor

·

Jen nomo, kaj horno, kiu estas tre famkonata tiel en Valencia, kiel en tuta Hispa1111jo.Distinginda Artileriestro, li posedas multenombrajn ordenojn pro kelkaj milit111criloj.Nun li estas deputato el la distrikto de Albaida'o (Valencia). Sed Iia tuta populareco estas nune kiel prezidanto de la Valencia Kotll<'rca Ateneo.
Tre estimata de eiuj kaj de ciuj helpata, Ji entreprenis antaií kelkaj monatoj la efektivigon de la grandioza
R,·giona Ekspozicio, kiun nun admiras kaj aplaudas giaj
11111ltcnombrajvizitantoj,
J,a Ekspozicio, la gravega homa laborelmontrejo de
L1Valencia Regiono,solene inaiígurita de la hispanaRego,
.ia Mosto Alfonso XIII, estas instalita sur platajo je
1.io.000 kvadrataj metroj. En gi vidigas la Palacoj de la
l11dustrio; de Publikaj Laboroj, Provinca Deputataro,
',·gaFamilia, Agrikulturo, U rbestraro, Masinoj, Granda
,ar.ino, Belaj Artoj, kaj la Granda Areno (Festejo) je
, ,o metroj vastampleksa, kaj multaj aliaj por Societoj,
knrporacioj kaj privatuloj; Amuzajoj, Teatro, Cirko, Kincmatografo, Toboggan, Rusa Montara, k. t. p., kiujn oni
ne povus priskribi ec en la futa numero de LA SuNO
1

IIISPANA.

Tiu earma Ekspozicio estis starigata dum malpli ol
,l11011jarokaj la miraklo okazis, kvazaií el ciuj anguloj de
In l\lediteraneo (la banegejo de la plimulto el la artistoj),
nlvcnis samtempe iliaj kisoj por amasigi en tiun Ekspozicion unu el la plej belaj
artajaroj kiun oni vidis en la mondo. Jen, tio, kion la valencianoj suldas al la entuziasmo, talento, bonfaremo, kaj altrangeco de sinjoro Tomás Trenor.
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La KvinaKongreso
Plie, ke, kiel ni jam diris, Lia hispana Rega Mosto Alfonso XIW akceptis la altan
patronadon de nia Kvina Kongreso, lia Mosto Ministro pri alilandaj aferoj ordonis al
niaj reprezentantoj en fremlandoj, ke ili petu de la registaro de la landoj, kie ili ceestas, ke oni sendu delegitojn al Barcelona'o.
Doktoro Zamenhof tien alvenos la dekan horon de la dimanco la 5an de Septembro, kaj oni lin faros oficialan akcepton.
En la Palaco de Belartoj farigos la malfermo kaj ceteraj aktoj de nia Kongreso,
kaj estos akceptejo la Universitato, kien devas aliri ciu alvenonto por ke oni lin informu pri tio, kion al Ji interesas. ,
La Urbestraro, la Komerca Cambro, la Ateneo, la muzika societo Orfeo, kaj aliaj
societoj, helpas nin:
Oni ludos, esperante, dramon «Mistero de Doloro:., pri kio sin okupas la fama
artisto Adria Gua! gia verkisto.
La Barcelonaj esperantistoj surportos insignon kaj gentite inforrnos pri sía urbo
la fremdulojn.
La francaj fervojoj decidís rabaton da 50 °lode la 25ª Augusto gis la 25ª Oktobro
kaj pli malpli la hispanaj, de la 16ª Augusto gis la Iªº Oktobro.
Gravajn ekskursoj9 oni preparas, kaj cio esperigas sukcesegon de la hispana
Kongreso.

La Patrineto
Inter la miloj da vortoj, kiuj formas
la ricecon de la tutmondaj lingvoj, ekzistas vorto de senegala ríceco, de balsama
bonodoro, kies elparolado produktas en
niaj oreloj, harmonion tiel dolcan, tiel
belsonan, tiel carman, kiun neniel oni povas kompari kun la akordoj produktitaj
de la instrumento plej delikata, kiam gi
estas ludata de angelaj manetoj.
Kia gi estas? ... vi diros al mi karega
leganto. Ha! certege vi gin konas; estas
la vorto ... Patrineto!
La unua kiun ni elparolas, ec neniam
gin lerninte; estas nia unua korbato.
Patrino, Patrineto! estas la patrujo de
I' amo, kolekto de mirindajoj, fonto de
ciu boneco kaj plezuro; gi estás granda,
angela kaj necesega ekzistajoen lamondo.
Se en la vizago de nia patrino ni vidas
ekbrili sencese la plej dolcan rideton, gi
estas tiel, ke sia koro gardas rican trezo-

La Madrecita
Entre los millares de palabras que
constituyen la riqueza de las lenguas,
existe una de sin igual valor, de fragancia
balsámica, cuya pronunciación produce
en nuestros oídos una harmonía tan dulce, tan sonora, tan encantadora, que de
ningún modo se puede comparar con los
acordes producidos por el instrumento
más delicado al ser pulsados por manos
angélicas.
Cuál es? Me dirás, lector querido. Ah!
ciertamente la conoces: es la palabra ...
Madrecita!
La primera que pronunciamos sin haberla jamás aprendido; es el primer latido
de nuestro corazón.
Madre, Madrecita! es la patria del
amor, conjunto de maravillas, fuente de
toda dicha y placer; es un ser grande, angelical y necesario en el mundo.
Si en el rostro de nuestra madre vemos brillar incesantemente la más dulce
sonrisa, es porque su corazón guarda un

ESPERA,NTISTA

ron, tial, ke en sia brusto ekzistas vulkano
de amo, kies brulanta fajro malsparas la
vcntegojn de ciuj niaj penadoj.
Diras glora verkisto: «Kie ajn oni trovas malfacilajon por plenumi, tien la
! iopova Dio enmetis la aman por gin
fari akceptebla.> Kaj, kiel la sorto altega
de patrino havas sin antaiídestinatan por
la plej grandaj oferoj, tial la bonega DIO
,:nmetis en sían koron grandegan fonton
da amo.
Certe! Kiel patrino, sen amo, al siaj
infanoj, atentus ilian konservadon, kaj
imferus pacience la sennombraj genojn de
ilia edukado kaj nutrajo? Ha jes, tiu-ci
amo malplipezigas kaj dolcigas siajn penadojn, faras akceptebla tion, kion la naturo elpelas, kaj la magia forto de sia
,11110 estas tiel granda, ke gi efektivigas,
kicl per sorco, kion la homa prudento
konsideras kiel tute neebla.
Jes!... Ekzistas nek murego, ,kiun Patrino ne rampu, nek abismo, kiun si ne
sondu, nek rivera, kiun si ne vadu nek
ardita militistaro, kiun si ne rompu kaj
malfaru, kiam si marsas sercante la karan
fileton de sia koro,
Felica mi estas, car mi ha vas Patrinon!
Felicaj, kiuj povas enmeti en siajn lipojn
tiun ci dolcan esprimadon.
Patrino, Patrineto mia, kiel bona vi
estas! Nenia, nenio ekzistas en la mondo, kio kun vi iel oni povu kompari ...
MARIANO PLANA, Eskolapiulo.
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rico tesoro, porque en su pecho existe un
volcán de amor, cuyo fuego abrasador
disipa las borrascas de todos nuestros
dolores.
Dice un ilustre escritor: «Donde quiera que se encuentran dificultades que
cumplir, allí colocó Dios el amor para hacerlas aceptables.» Y como la suerte altísima de una Madre la tiene predestinada
para los más grandes sacrificios, por eso
nuestro buen DIOS depositó en ella un
gran manantial de amor.
En verdad! Cómo una madre, sin el
amor hacia sus hijos, cuidaría de su con~
servación y sufriría paciente las numero•
sas molestias que consigo lleva su alimentación y educación? Ciertamente este
amor aligera y dulcifica todos sus dolores,
hace aceptable lo que la naturaleza rechaza, y su fuerza mágica es tal, que realiza como por encanto lo que la prudencia humana considera como de todo
punto imposible,
Si!... No existe muralla que no escale,
ni abismo que no sondee, ni río que no
vadee, ni ejército aguerrido que no rompa y desbarate una Madre, cuando arrastrada por el amor va en busca del hijo
querido de su corazón.
Dichoso yo que tengo Madre! Dichosos todos los que pueden poner en sus
labios esta dulce expresión:
Madre, Madrecita mía, que buena
eres! Nada, nada hay en el mundo que
contigo se pueda comparar ...
MARIANO PLANA, Escolapio.

Biblio,:rafto
Barcelono.-Deskriptiva
broszwo,-La grafa urbo Barcelona sin pretas por honore
akcepti la anojn de la Vª Esperantista Kongreso; jus la «Societat d'Atracció de Forasters> eldonis belan kaj arte presitan gvidlibreton, kiu entenas priskribojn de la multcnombraj monumentoj vizitotaj de la Kongresontoj.
Oni pavas senpage ricevi tiun gvidlibreton petante gin al la «Societat d' Atracció
ele Forasters:t,-Rambla
del Centre, 30, entresol. Barcelona.
La infano, la sagulo kaj la diablo, dua brosureto de la «Verd-stelo» serio, originale verkita angle de Coulson Kernahan, eldonita esperante de J. C. O' Connor.:Prezo 0'25 Sm. afrankite. Oni sin turnu al Centra Angla Esperantejo, 17, St. Stephens
Square, Bayswater. London. W.
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HispanaSocietoporpropagando
de Esperanto
La dektrian tagon de tiu ci manato kunvenis en Burgos'o gia agema Direkta Komitato kaj aiídinte la opiniojn de ceestantaj kaj forestantaj samideanoj, pri tiamaj
traktontaj aferoj, unuvoee oni decidís:
Stimuli kaj helpi la esperantan lernadon de la grupoj, per diplomoj, facilakiro de
libroj, honoraj titoloj al la profesoroj, k. t. p.
Interesi la hi_llpananpresaron, neesperantistan, ke gi propagandu nian aferon.
Starigo de Ciama Komitato por Propagando J.rnj Organizado, konsistanta el:
Prezidanto kaj eksprezidantoj de H. S. p. p. de E.-Giaj.
Sekretario kaj eks-sekretarioj.-La hispanaj membroj de «Lingva Komitato».-La
aiítoroj de lernolibroj aií
aliaj verkoj, notinde meritaj.-La
personoj distingigintaj aií distingigontaj pro sia
esperanta klereco kaj especialaj servoj, laií komitata opinio.
La Komitato tuj funkciados per la tri unuaj nomitaj grupoj de personoj, kaj tiuj
nomos la aliajn, el la kvara kaj kvina, kiuj gin kompletigos.
La Prezidanto kaj sekretario de tiu Komitato estos tiuj de H. S. p. p. de E.

ci

Kroniko

Crónica

Sinjoro Ernest Pointer la junulo, kiu
aktive propagandis esperanton en Britujo, mortis.
Ankaií tute forlasis nin la eminenta
filozofo, esperanta amiko, S-ro Ernesto
Naville.

El joven Sr. Ernesto Pointer, que activamente propagó el esperanto en Bretaña, ha muerto.
También nos ha abandonado el eminente filósofo amigo del esperanto, señor
Ernesto Naville.

Argenteno.-Sub la titolo «Esperanta
Psikistaro> fondigis Internacia Unuigo de
psikikaj lernadoj per esperanto.

Argentina.-Bajoel título «Esperanta
Psikistaro>, se ha fundado una Unión Internacional de estudios psíquicos mediante el esperanto.
Esa Sociedad se dirije á todos los esperantistas que á la vez son psiquistas,
hipnotistas, magnetistas, telepatistas, espiritistas, teosofistas, etc. y también á todos los psiquistas que quieran ser esperantistas.
Su comité de acción reside en Amberes, calle de San Antonio, 25, (Bélgica).
Los esperantistas psiquistas consideran
su sociedad como medio práctico de fraternidad.
Sacamos estas buenas noticias de la
e Revista Magnetológica» que se publica
en Buenos Aires, donde la nombrada Sociedad ha inaugurado un curso de esperanto.

Tiu Societo sin turnas al ciuj esperantistoj, kiuj same estas psikistoj, hipnotistoj, magnetistoj, telepatistoj, spiritistoj,
teosofistoj, k. t. p. kaj ankaií al eiuj psikistoj, kiuj volas esti esperantistoj.
Gia iniciativa komitato logas en Anvers, st. S. Antaine, 25, (Belgujo). La esperantistaj psikistoj konsideras ilian societon, kiel praktikan rimedon de frateco.
Ni eltiras tiujn ci bonajn sciigojn de
«Revista Magnetologica> kiu publikigas en Buenos Aires, kie la nomita Societo malfermis esperantan kurson.

ESPERANTISTA

Ankaií oni tie instruas esperanton ce
aliaj lcrnejoj.
Aüstrujo.-«Kroata
Esperantisto> nia
lrc kara kolego, esprimas la progresan
de esperanto per jena grafika, bela frazo ...
~sencese, senhalte, progresadas, kaj, kiel
fungoj post pluvo, fondigas esperantaj
societoj kaj gazetoj cie sur la terglobo>.

Azia Turkujo.-En
Mosul'o, Smirna'o kaj Sojka'o estas grava rnovado favora al esperanto.
Same en Ajdjno, kie nia kara lingvo
cslis enkondukata en lernejojn turkajn
kaj hebreajn.
Belgujo.-Novaj
grupoj en Gent'o,
Sankta Giles'o kaj Verviers'o.
Bohemujo.-Grupo
fondigis en Leipa'o kaj alia en Niedergrund'o.
Brazilujo.-Novaj
grupoj en Amparo
kaj Sakramento.
Brazila Klubo ricevis oran medalon
en tiea Nacia Ekspozicio pro la merito de
nia lingvo.
Per diversaj agoj montrigas la progresado de esperanto en Belemo, Parahyba'o,
l\laceio, Rio de Janeiro, Campinas'o, Jundiahjo, Guarantigetao, Keluz'o kaj Kru.zciro.
Kolombio.-En Sankta Josefo de Kukula'o oni fondis la unuan esperantistan
grupon de tiea landa.
Danujo.-«La Esperantista Ligo» kunvcnos la 13ªº Julio en Aarhus, kies oka.zas nacía ekspozicio. Fremdaj esperant istoj estas invititaj. Esperanta Oficejo.
Frederiksborg, 26, Copenhague.
Francujo.-Novajgrupoj
ni havas:Abhcville' o, Mantes'o, Korbeil'o kaj Lucon'o.
S-ro Luis Carlos, 7, rue Rollin, Paris,
<lcziras adresojn de esperantistoj tipogralistoj, car oni intencas formi "Internacian
J,igon de Tipografistoj,..
En internada ekspozicio, kiu oka.zas en Nancy'o estas especiala esperanta
fako.
S-ro Gaudin rnuzikestro de la 5 rª regimento en Beauvais'o arangis la himnon
« Espero» por militista mar§ado.

GAZETO

89

También se enseña allí esperanto en
otros lugares de enseñanza.
Austria.-«Kroata
Esperantisto>,
nuestro muy querido colega, expresa el
progreso del esperanto por la siguiente
gráfica bella frase... «Sin cesar, sin detenerse, progresa, y como los hongos después de haber llovido, se fundan sociedades de esperanto y periódicos, en todas
partes del mundo:>.
Turquía Asiática.-En
Mossul, Smirna y Sojka hay un importante movimien•
to favorable al esperanto.
Lo mismo en Ajdjno, donde nuestro
querido idioma fué introducido en las escuelas turcas y hebreas.
Bélgica.-Nuevos
grupos en Gante,
San Gilles y Verviers.
Bohemia.-Se ha fundado un grupo
en Leipa y otro en Niedergrund.
Brasil.-Nuevos grupos en Amparo y
Sacramento.
El Club del Brasil ha recibido una
medalla de oro en la Exposición Nacional de allí, por el mérito de nuestro
idioma.
Por diversos hechos se demuestra el
progreso del esperanto en Belem, Parahy ba, Maceio, Río de Janeiro, Campinas,
Jundiahjo, Guarantiguetao, Keluz y Cru•
zeiro.
Colombia.-En San José de Cucula,
se ha fundado el primer grupo esperan•
tista de aquel país.
Dinamarca.-«La Liga Esperantista»
se reunirá el 13 de Julio en Aarhus, donde se verifica una exposición nacional.
Los esperantistas extranjeros están invitados. Oficina esperantista, F rederiksborg, 26, Copenhague.
Francia.-Nuevos
grupos tenemos:
Abbeville, Mantes, Corbel y Luchon.
El Sr. Luis Carlos, calle de Rollín, 7,
París, desea direcciones de esperantistas
tipógrafos, porque se intenta formar una
«Liga Internacional de Tipografistas>.
En la exposición internacional que se
verifica en Nancy, hay una sección especial de Esperanto.
El Sr. Gaudín, músico mayor del Regimiento 5 I en Beauvais, ha arreglado el
himno «Espero> para banda Militar.
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Holanda maristo vundita en la Kaen'a
haveno estis alportita al tiea hospitalo.
Komence ne eble la interkompreno inter
li kaj la servantaro de la malsanulcjo, sed
feliee unu oficisto kaj la vundito mem estas esperantistoj kaj Jumo farigis.
Sankta Etienne'a ilustrita gvidlibreto
aperis kun esperanta fako pri la tiea esperanta vivo.
Firmo «Lit sans pareib 27-29, Bulevardo Voltaire, Pariz'o, sub la titolo
«Chambre Esperanto> vendas malkaran
meblaron por dormoeambro.
«Franca Esperantista> raportas bonege pri vizito al Barcelona de S-roj Bourlet kaj barono de Menil, kaj bonege opinias pri la sukceso de la kvina Kongreso.
Sub nomo «Havra esperantista ko'mercejo» (7, St Helene, Le Havre) starigis firmo kiu sin okupos pri la enporto
kaj vendado de transoceanaj produktajoj.
S-ro Cario Bourlet estis nomata Vicprezidanto de la «Konstanta Komitato de
Kongresoj> kaj S-ro Gabriel Chavet, gia
gen~rala sekretario.
Ce la plimulto el la grupoj de tiu
laudo la afero iras eiam antaüen.
Germanujo.-Novaj grupoj fondigis
en Gleiwitz'o, Klotsche'o,
Striesen'o,
Worishofen'o,
Dobeln'o,
Eslingen'o,
Memmingen'o, Pieschen'o, Reichenhall'o,
Ruhland'o kaj Senftenberg'o.
La Gera'a urbestraro ordonis al la
policanoj lerni esperanton.
En Konigsberg «Ruga Kruco» instruas
esperanton al flegistinoj kaj malsanulpor-.
tistoj.
En Dre~den'o 60 oficistoj de SaksilBohema «Sipveturada Societo», lemas
esperan ton.
La Tilsit'a jurnalo «Allgemeine Zeitung» sciigas, ke London'a polico malkailis bandon de stelistoj per ilia korespondado esperante. Okaze tio ei, eble la registaroj ion ordonos favora al nia eiam
dezirata propagando de esperanto.

Un marino holandés herido en et
puerto de Caen, fué llevado á aquel hospital. Al principio era imposible la inteligencia entre él y la servidumbre del hos'pital, pero felizmente un empleado y el
herido mismo eran esperantistas y se hizo
la luz.
Ha aparecido una guía ilustrada de
Saint-Etienne, con sección de esperanto
respecto á la vida esperantista de allí.
La casa <Lit sans pareil» 27-29, Boulevard Voltaire, Parizo, sub la titolo
«Cuarto Esperanto» vende mobiliario barato para dormitorio.
«Franca Esperantista» hace magnífica
referencia de la visita á Barcelona de los
Sres. Bourlet y barón de Menil y magníficamente opina respecto al éxito del
5. ° Congreso.
Bajo el nombre de «Esperantista depósito del Havre», calle de Santa Elena, 7.
El Havre, se ha establecido una casa de
comercio que se ocupará de la importación y venta de productos coloniales.
El Sr. Cario Bourlet ha sido nombras
do Vice-presidente del «Comité Permanente de Congresos», y el Sr. Gabriel
Chavet, secretario general.
En la mayoría de los grupos de este
país. el asunto va siempre adelante.
Alemania.-Se han fundado nuevos
grupos en Gleiwitz, Clotsche, Striesen,
W orishofen, Dobeln, Esslingen, Memmins
gen, Pieschen, Reichenhall, Ruhland y
Senftenberg.
El Ayuntamiento de Gera ha dispuesto que los policías estudien el esperanto.
En Konigsberg «La Cruz Roja> enseña esperanto á los enfermeros y camilleros.
En Dresden, 60 empleados de la Sajona-Bohemia «Sociedad de viajes en vapor> aprenden el esperanto.
El diario de Tilsit « Algemeine Zeitung» informa que en Londres un policía
ha descubierto una cuadrilla de ladrones,
por la correspondencia de estos en esperanto. Con motivo de esto, quizás los gobiernos dispondrán algo favorable á nuestra siempre deseada propaganda del esperanto.
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En Bad-Reichenhall, konata kuracloko, kien ciusezone venas multe da frem•
duloj, oni laboras por ilira esperantigi.
La Danzig'a grupo havas cent kvardek membrojn.
Fondigis «Internada Unuigo de Esperantistaj Vegetaranoj •.
Informas S-ro R. de Ladeveze, Hamburgo, 6, Altonaerstr, 67.
Grekujo.-La grava jurnalo el tiea
!ando «Akropolis» kaj aliaj, fervore propagandas esperanton en tiu !ando.
Daúrigas gian lernadon en la kursoj
de Samos'o kaj Patras'o kaj alia komencis en Etolikon'o.
Hungarujo.-Dum
la «XVIª Medicina
Internacia Kongreso>, kiu okazos en Budapest'o de la 29ª Aúgusto gis la 4.ª Septcmbro, la esperantistaj kuracistoj estos
plezure akceptataj de la «Hungara esperantista Societo», kiu preparas esperantan logejon. Sin turnu al Sekretario oficejo_VII Alpar, n. 8, Budapest'o.
Hinujo.-Baldaü aperos Sina esperantista jurnalo.
ltalujo.-Problindula
Kongreso okazinta en Napolo aprobis proponon pri enkonduko de esperanto en la blindulejon.
Sinjoro Tellini malfermis esperantan
kurson en Bolognia'o.
La Komitato de la «Internada Ekspozicio de arto, laboro», nutrado kaj
higieno tie okazinta dum lastaj Marta kaj
Aprilo, decidís uzi esperanton por la rila: o kun eksterlanduloj.

Japanujo.-En Kioto fondigis societo
celadanta interkommuniki esperante ¡nter tieaj knaboj kaj tiuj de la tuta mondo.
Nía kara kolego «Samideano Ciumonata», de Majo eliras preslitere farita, kaj
disdonos kun ciu numero kolorigjtan originalan pentrajon de Japano, Hino aü
Koreo. Tiu especiala publikigajo estas
rekomendinda.
Kosinhinujo.-TieaKonsilantaro donacis du-cent piastrojn al la Saigon'a
grupo.
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En Bad-Reichenhall, conocido sanatorio adonde cada estación llegan muchos
forasteros, se trabaja para hacerlos esperantistas.
El grupo de Dauzig'a tiene ciento
cuarenta miembros.
Se ha fundado la «Unión Internacional de Esperantistas Vegetarianos».
Informa el Sr. R. de Ladevcre, Hamburgo, 6, Altonaerstr, 67.
Grecia.-El
importante diario
de
aquel país «Acropolis> y otros, propagan
fervorosamente el esperanto en aquel
, país.
Continúa su estudio en los cursos de
Samas y Patras y ha empezado otro en
Etolikon.
Hungría.-Durante
el «XVI Congreso
Internacional de Medicina• que tendrá
lugar en Budapest del 29 de Agosto al 4
de Septiembre, los médicos esperantistas
serán con gusto recibidos por la «Sociedad Hungara Esperantista» que prepara
posada esperanta. Dirigirse á Sekretari
oficejo VII Alpar, n. 8, Budapest.
China.-Pronto
aparecerá un diario
esperantista chino.
ltalia.-El Congreso para ciegos verificado en Nápoles, aprobó la proposición referente á la introducción del esperanto en el a~ilo de ciegos.
El Sr. Tellini ha comenzado un curso
de esperanto en Bolonia.
El Comité de la «Exposición Interna•
cional de arle, trabajo, alimentación é
higiene», que allí tuvo lugar en Marzo y
Abril últimos, ha decidido usar el esperanto para sus relaciones con los extran•
jeros.
Japón.-En Kioto se ha fundado una
Sociedad, cuyo propósito es la mutua comunicación en esperanto, entre muchachos de allí y de todo el mundo.
Nuestro querido colega «Samideano
Ciumonata:., sale desde Mayo con letra
de imprenta y repartirá con cada número
un dibujo original iluminado, del Japón,
China ó Corea. Esta original publicación
es recomendable.
Cochinchina.-El Consejo de allí, 1m
dado doscientas piastras al grupo de
, Saigon.
·
A
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Kroatujo.- En Bjelovar'o
grupo.
•
Mangurujo. - En Carbin'o
«Mangura Esperanta Societo».
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Croacia.-En Bjelovar, se ha fundado un grupo.

fondigis

Maurici'alnsulo.-Fondigis grupo en
Port Louis.
Norvegujo.-Estas
fondita «Universala Studenta Unio». Sin turnu al Sinjoro
S. Engesgaar Christie-Kristiania, Skowej en, 17.
Portugalujo.- Grupo fondigis en
Gaya'o.
La zian lasta Majo okazis esperantista
festo en Lisabono por disdoni premiojn
al la pli bonaj lernantoj el la lasta esperanta kurso.
Ce estis la tieaj pli gravaj esperantistoj kaj oni laiídis bonegan ekspozicion
arangitan okaze la festo.
Rusujo.-En Moskvo oni kalkulas cirkau cent tl'i-dek anoj en la grupo.
Tie, okaze la kunveno de rusaj esperantistoj kuracistoj, brave qcklamis esperante sesjara filino de S-ro Sabunjevié:.
La Tiflis'aj, Taskent'aj, Voronej'aj kaj
Tomsk'aj esperantistaj progresigas la
aferon.
Nia estimata kolego «Ruslanda Esperantisto» proponas Ruslandan Kongreson de Espcrantistoj la 2ª 11 (15an) de la
proksima Decembra monato, kiun tago
Doktoro Zamenhof farigos kvindek-jara.
La ceteraj esperantistoj kaj mem la rusaj
esperantistoj, ni povus sendi tiun tagon al
la senmorta elpensisto, ilustritan postkarton !in salutante, per kies rimedo li akirus postkartkolekton kaj autografkolekton de siaj admirantoj. Tiu ci belega ideo,
kiun ni akceptas kaj plenumos, estas de
nia kara agem'a samideano la leut-kolonelo S-ro Eugenio Calvo.
En la Mihajlowskij rajdejo de Peterburgo okazas Internacia Ekspozicio de la
plej novaj elpensajoj, kaj altiras la publikan atenton kiosko de «Ruslanda Esperantista Ligo».
Sagulo kaj tre respektinda S-ro Lev'o
Tolstoy, donante pruvon de sia simpatio

Manchuria.-En Charbín se ha fundado la «Sociedad de Esperanto de Manchuria».
Isla de Mauricio.-Se ha fundado un
grupo en Port Louis.
Noruega.-Se ha fundado la «Unión
Universal de Estudiantes». Diríjanse al
Sr. S. Engesgaar Christie-Kristiania, Skowejen, 17.
Portugal.-Se ha fundado un grupo
en Gaya.
El 21 de Mayo último hubo una fiesta
esperantista en Lisboa para repartir premios á los mejores alumnos del último
curso de esperanto.
Concurrieron los esperantistas más
importantes de allí y fué alabada la magnífica exposición allí dispuesta con motivo de la fiesta.
Rusia.-En
Moscow se calcula que
hay alrededor de ciento treinta socios en
el grupo.
Allí, en ocasión de haberse reunido
los médicos rusos esperantistas, bravamente declamó en esp~ranto una niña de
seis años, hija del Sr. Sabunjevié:.
Los esperantistas de Tiflis, Taskent,
Voronej y Tomsk, hacen progresar el
asunto.
Nuestro estimado colega «Ruslanda
Esperantisto» propone un Congreso de
esperantistas rusos,el día 2 (15) del próximQ mes de Diciembre, en cuyo día el
Dr. Zamenhof cumple cincuenta años. Los
demás esperantistas, y hasta los mismos
rusos, podíamos enviar ese día al inmortal inventor, una postal ilustrada saludándole, por cuyo medio él adquiriría una
cqlección de postales y una colección de
autógrafos de sus admiradores. Esta magnífica idea, que aceptamos, y llevaremos
á cabo, es de nuestro activo samideano el
Teniente Coronel Sr. Eugenio Calvo.
En el picadero Mihajlowskij de Peterburgo tiene lugar una Exposición Internacional de los más nuevos inventos, y
atrae la atención pública el kiosko de la
«Liga Esperantista Rusa».
El sabio y muy respetable Sr. Leon
To!stoy, dando prueba de su simpatía por
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por esperanto, permesis al S-ro Sarapova
la tradukon de du el liaj verkoj, kaj Ji
difinis por tio, la «Morton de !van Iljic>
kaj «Suatan Kafejon>.
Svedujo.-S-ro Backman intencas or¡.:anizi rondvojagon tra la Nordaj Landoj
por liaj plej lertaj lernantaj knaboj. Ili
trairos Kopenhagon, Kiel'on, Lubeck'on,
l lamburgo'n, Altona'on, Berlin'on kaj
l >rcsden'on kaj ili kantos deklamosk. t. p.,
por bona propagando de esperanto.
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el esperanto, ha permitido al Sr. Sarapova la traducción de dos de sus obras y ha
elegido para ello «Muerte de Ivan Iljic» y
«Café de Suat».
Suecia-El
Sr. Backman intenta organizar un viaje de circunvalación á través de los Países del Norte, para sus discípulos muchachos más despejados. Irán
á Copenhague, Kiel, Lubeck, Hamburgo,
Altona, Berlín y Dresden, y allí cantarán,
declamarán, etc., para la buena propaganda del esperanto.
Estados Unidos.-Se
han fundado
Usono.-Fondigis
grupoj en la Crogrupos en el Seminario de Crozer y en
zcr'a Seminario kaj en Ogden'o; en Washington la agrikulturaj oficistoj, kaj en Ogden; en Washington los empleados de
Agricultura, y en Ottava una «Asocia<>Ltavon, Internacia Asocio de Arbaristoj,
ción Internacional de Ingenieros de Monkiu eble eldonos gazeton organon.
tes», que probablemente editará una revisla.
En New-York ha empezado la entrada
En New-York komencigis la esperanta
del esperanto mediante trabajos del secniro per la laboroj de S-ro King kaj du<lck kunuloj de li varbitaj.
ñor Kiug y veinte compañeros reclutados
por él.
España.-EI Excmo. Sr. D. José SanHispanujo.-Lia MoMo S-ro Josefo
Sanchez Guerra, Ministro de Publikaj
chez Guerra, Ministro de Hacienda, atenJ,aboroj, gentile akceptis esti inskribata
tamente ha aceptado ser inscrito en el
«Comité de honor de los Congresos».
en la «Honoran Komitaton de la Kon¡.:rcsoj>. Dankegon!
Muchísimas gracias.
En Vitoria tenemos ya un grupo, cuyo
En Vitoria'o ni jam ha vas grupon, kies
Comité lo forman los Sres. Otero, Presikomitato estas S-roj Otero, Prezidanto;
dente; Corona, Vice; Moreno, Secretario;
<:orona, Vic; Moreno, Sekretario; Cartan,
Cartan, Cajero; Monton, Bibliotecario;
Kasista; Monton, Bibliotekisto; Codina,
Codina, Carné, Junquitu y AguirrebenCarné, Junquitu kaj Aguirrebengoa, Voc<lonantoj.
goa, Vocales.
En el salón de la biblioteca del PalaEn la biblioteka salono de la Palaco de
llelartaj deSanScbastian'o okazis disdono
cio de Bellas Artes de San Sebastián, ha
tenido lugar la distribución de diplomas
de diplomoj al la tieaj gelernantoj de esá los estudiantes de esperanto de ambos
peranto. La nelacebla propagandisto passexos de allí. El incansable propagandista
tro skolapiulo Planas faris belegan paroladon.
padre Planas, escolapio, hizo un magnífico discurso.
El «Porvenir de Cartagena» publica
«El Porvenir• el Cartagena'o publiki¡.:as tre bonan artikolon de Esperantisto
un artículo muy bueno del esperantista
11.º 18.645 tradukinte hispanen alian de núm. 18.645, habiendo traducido al espania kara kolego «La Ondo de Esperanto»
ñol otro de nuestro querido colega «La
f'c kiu esprimas bonegan opinion pri es- Ondo de Esperanto»_ en el cual espresa
peranto el Moskvo'a profesora Brandt, . magnífica opinión respecto al Esperanto
pose :lanto je dek-kvin lingvoj.
el profesor de Moskou, Brandt, poseedor
de quince lenguas.
El diario de Oviedo «La Opinión AsLa Oviedo'a jornalo «La Opinión Asturiana> per tre bona artikolo titolita «La
turiana», por muy bien artículo titulado
vcrda stelo», de nia entuziasma samidea«La verda stelo», de nuestro entusiasta
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no S-ro Francisco Fernandez Braga, in•
teresas la starigon de esperanto en la Asturias'an regionon.
La Burgos'aj jurnaloj sin okupas pri
la senéesa laboro de la tie ceestanta Direktanta Komitato de nia «Hispana Soc_ieto por propaganda de Esperanto».
Giajn gravajn decidojn oni vidas en alía
loko de tiu ci numero de nia publikigado. Ni, pro ili, kore kaj respekte gratulas
niajn indajn gvidantojn.
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samideano Sr. Francisco Fernández Braga, interesa la instalación del esperanto
en la región asturiana.
Los diarios de Burgos se ocupan de
la incesante labor del Comité Director
de nuestra «Hispana Societo p. p de Es
peranto» allí establecido. Sus importantes determinaciones se ven en otro lugar
de este número de nuestra publicación.
Nosotros á consecuencia de ellas, con cariño y respeto felicitamos á nuestros dignos guías.
0

La KonstantaKomitatode la Kongresoj
Petas la Esperantistojn kaj la Societojn kaj Grupojn, kiuj havas proponoj por fari,
rilate al la temoj studotaj de la Kvina Kongreso, ke ili vol u skribi iiin, al la Prezidanto
de la Konstanta Komitato, 51, ruede Clichy, Paris.
Tiu petu koncernas ec la personojn, kiuj jam eventuale publikigis proponojn en
jurnaloj. Povas okazi, efektive, ke tian proponon, kiel ajn interesan gi estas, ne rimarkis la Komitatanoj; kaj, oni havos la certecon ke gi estos konsiderata de ili, nur
se gi estas sendita ofiiciale al la Prezidanto.
La Komitato memorigas, pri tio, la jenajn artikolojn de la Kongresa Regulara:
Art. 3-a. Celo de la Kongreso estas la esploro de ciuj demandoj komuninteresaj
por ciuj Esperantistoj, kun escepto de la religiaj, politikaj kaj socialaj demandoj, kiuj
ne devas esti tu§ataj en Kongresa kunsido, kaj de la lingvaj demandoJ, kies esploro
kaj solvo, estas rezervitaj al la Lingva Komitato.
Art. 4-a. Povas esti priparolataj nur la temoj enskribitaj en la tagordon. La temoj, akcepteblaj laií artikolo 3-a estas sempere metataj en la tagordon, se ilia esploro
ne postulas specialistan kompetentecon.
La temoj, kies priparolado postulas tian kompetentecon, estas metataj en la tagordon, nur post esploro de specialista sekcio.

Memorindaj
datrevenojde Julio
1.-1894. Enterigo en Parizo de la franca prezidanto Sadi Carnot.
2.-1881. Ateneo kontraií Garfield, prezidanto de Usono.
3.-1778. Mortas la glora literaturisto, filozofo, muzikverkisto kaj botanikisto
J.J. Rousseau.
4.- 1776. Deklaracio de la sendependenco de Usono.
5.-1899. Superakvego en Texas, kaiízante multajn viktimojn.
6.-1765. Anglujo redonas Havano'n al Hispanujo.
7.-1808. Josefa Bonaparte juras la konstitucion de Bayona.
8.-1621. Naskigas la famekonata fablisto Lafontaine.
9.-1746. Mortas en Madrido la rego Filipo V de Hispanujo.
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-1841. La glora hispana oratoro Aügusteno Arguelles estas nomata zorgantó
de la Regino.
11.-1897. La neforgesinda esploristo Andreé eliras aerostate al Norda Poluso,
12.-1855. Mortas Tieck, germana tradukinto de la «Kinoto» de Cervantes.
13.-1793. Carlota Corday, mortigas la politikulon Marat.
14,-1807. Naskigas la glora poeto kaj dramaütoro Ventura de la Vega.
15.--rSr 1. De Parizo alvenas en Madridon Josefo l.
16.-1898. Kapitulaco de Santiago de Kubo.
17.-1854. Ribelo en M.adrido (Hispanujo) kaj estas bruligata la Palaco de la Re-.
gino Kristenino.
18.-1374. Martas en Arqua la glorega itala poeto Francisko Petrarka.
19.-1899. Tertremo en Romo (Italujo).
20.-1304. Naskigas en Arezzo la glorega itala poeto Francisko Petrarka.
21.-1814. Ferdinando VII restarigas la Inkvizicion en Hispanujo.
22.-1822. Mortas en Liorna la poeto Shelley.
23.-1885. Mortas la generalo Grant, eksprezidanto de tJsono.
24.-1794. La franca revolucia tribunalo mortekondamnas Andreo Chenier'on
aútoro de «La Judit».
25.-1855. Grava tertremo en Eiíropo, precipe en Alsacia, Svisujo kaj Milano.
26.-1882. Unua prezentado en Bayreuth de la opero «Parsifal>, de Wagner.
27.-1830. Unua tago de la franca revolucio.
28. -l 794. Estas ekzekutata Robespierre kaj 20 el siaj partianoj.
29.-ro99.
M.ortas en Romo la papo Urbano II.
30.-1900. Estas mortigata en Monza la ítala rego Humberto I.
3 1.-1822. M.ortas la famekonata germana novelisto Hoffmann.
10

Kolektis kaj tradukis.
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Gazetara Statistiko
Unuakvaronjarode 1909-a
Dum tiu kvaronjaro ni ricevis la jenajn esperantajn gazetojn:
«Voco de Kuracistoj•, «La Revuo», «Franca Esperantisto,, «Norvega Esperanta
Gazeto>, <La Esperanta Instruisto», «Informaj Raportoj>, «Internada Socia Revuo> 1
«París-Esperanto»,
«La Holanda Pioniro>, «Sarta Stelo», «Amerika Esperantista»,
«Tra la Filatelio>, «L3. Esperantisto», «Trezoro de l' Sorcistoj», «La Suno Hispana»,
«Le l\Ionde Esperantiste>, «Bulletin Groupe-Creusot», «Día Regno>, «Kuba Stelo>;
«Esperanta Meksiko», «La Pioniro», «Greklingva Esperantano», «Tutmonda Espero»,
«Lingvo Internada)), «Sciiganto», «Esperanta Gazeto>, «Svisa Espero», «Pola Espe.
rantisto», «Notizie Esperantiste>, «Dana Esperantisto», «The Australian Esperantist> 1
«Eno Esperantista», «La Spritulo:o, «Germana Esperanto-Gazeto•, «Normanda Stelo»,
«Rumana Gazeto Esperantista», «Espero Katolika>, «Export Esperantist», «Juna
Esperantista», «The Esperanto Student>, «Belga Esperantisto•, «The British Espe;.
rantist», «Esperanto>, «Oficiala Gazeto Esperantista>, «La Bela Mondo», «Norda
Gazeto•, «La Ondo de Esperanto>, «Ruslanda Esperantisto», «Europa Kristana Celado)), «Antaiíen Esperantistoj!•, ª «La Verda Standardo», «La Du Steloj», «Brazila
Esperantisto>, «Verda Stelo•, cCasopis Ceskych Esperantistu .., «Internada Scienca
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Revuo», «Samideano Ciumonata», «Rumana Esperantisto>, «Kroata Esperantisto»,
«Germana Esperantisto», «Japana Esperantisto», «Portugala Revuo> kaj «Hungara
Esperantista».
La esperantemajn gazetojn:
«Le Phare Stenographique» kaj «Welt-Warte».
Kaj la reformemajn:
«Progreso», «L' Esperantiste> kaj «La Belga Sonorilo>.

Ni ne ricevis la jenajn gazetojn.
«Esperanta Ligilo>, «Stelo de l' Oriento», «Frateco» kaj «Estlanda Esperantisto».
Jen la novaj gazetoj aperantaj dum la unua kvaronjaro de 1909-a:
«Franca Esperantista», (3 fr.), 4 fr.-46, Boulevard Magenta. Paris.-Francujo.
«Norvega Esperanta Gazeto>, (2 fr., 10), 2 fr., So. Sondregate, 4, IV. Christiania.
---Norvegujo.
«Trezoro del' Sorcistoj», Leeds.-Esperanto
House.-Anglujo.
«Día Regno», 2 fr., 25 .-Strasse, 66. 111iihlheíma. Reim.-Germanujo.
«Kuba Stelo:., 5 fr.-Calvario A. IO. Santiago de Kubo.-Kuba Insulo.
«Esperanta Meksiko•, Perpétua, 5. ll1eksiko.-Meksiklando,
«La Pioniro>, 2 fr.-VI, Nagymezó ú. 12, 1¡16. Budapesth.-Hungarujo.
«Greklingva Esperantano», 3 fr -Grupo Esperantista de Samos.-Grekujo.
«Export Esperantist», 2 fr., 50.-404, Securitty Buiding. Chicago Jll.-Usono.
«La Ondo de Esperanto», 2 fr., 65.-Tverskaja, 28. 111oskvo.-Rusujo.
«Hungara Esperantisto», 2 fr., 75 Alphár. U. 8. Budapest.-Hungarujo.
«Portugala Revuo», 5 fr.-215, rua del Rosario. Porto.-Portugalujo.
A. N.

Progresadode Esperanto
STATISTIKO

DE LA UNUA KVARONJARO 19c9ª
KONSULURBOJ
5 Januaro

5 Aprilo

En Eiíropo ..

2 54

En la tuta mondo ..

303

266
3l9

992

l.099

1.242

l.418

SocIETOJ
En Eiíropo.
En la tuta mondo ..

.

ESPERANTAGAZETARO

78

86
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Spritludoj kaj DiversaJoj
Sub la redakcio de Novejarque(Angelo)
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Anstatau la stelojn per Iiteroj (vokaloj kaj konsonantoj) kaj la punktojn nur per
/,:onsonantoj,tiamaniere ke ciuj literoj esprimu VERSAJON. La literoj anstataiíitaj perstcloj, legataj laií la sama ordo esprimos la nomon de la aútoro de l' versajo.

HIEROGLIFO

e

E

RimarkOJ.-La solvojn de tiuj ci Spritludoj ni presos en nía venonta numero.
Ni publikigos la nomojn de la solvintoj, (kiuj gustatempe sendos sían solvon),
nia postvenonta numero.
La solvoj <levas esti sendataj postkarte.

CQ

Solvintoj de la Sprituludoj publikigitaj en la Maja numero:
De la Aritmetika Spritludo: F-inoj Josefino Estopiñá kaj Mario Balanzá, el Valen,.
cio (Hispanujo); S-ro Julien Heria, el Verviers (Belgujo).
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Solvoj de la Spritludoj de la Junia numero.-De
Dividu la figurajon lau la du jenaj pecoj:

la Kriptografio:

71:0
1_LJ_L,-..--1_1
1

=--

1

1kaj vi legos en ein el ili:

1-n-n=._-I
. L..LI .
~~,LIAI
__0~----Rl
G

O

o

R

u

N

-

T

P

;- 1

lmu proverbon, nome:
1.ª Peco:
«Esti flago por éiuj vento}.>
2.ª Peco:
«Paroli kiel presita libro.»

De la Hieroglijo: (Antaü-TA-Go) Antaütago.

-

p

A

R

o
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l'F.NSO

••l\talfelica virino estas floro elmetita
n11r<lve11to,gi restadas fermita Ion.· d<'mpc, kaj apenaií jusmalfermita, gi
lkas•.-lsabelo
de Rumanujo.

•I

hl'RIT/\]O
\ ,(a Profesoro.
, •111 parolas en ia rondo pri iu Lingva
l'rnlcsoro.
--1.i estas la horno plej saga, kiun mi
kunm1 -aldiras unu el la eeestantoj.
Kial?
• (ar Ji povas diri «Mi amas• naiídivcr11lingvekaj li ankorau diris tion per
ncniu.

llTILAJ KONINDAjOJ
Kiam en la gorgo enpenetrigis dorno,
clcnu1 t iam englutí krudan ovon; preskau
tiam, tiu ei trenas la dornon.

*

Surver1lante iom da citronsuko en la

11k
von per kiu oni kuiras la rizon gi ebli~o:; kc la grajnojn restu

disigataj unu de

In ah11.
f'l<OVERBO

«Azcno orhavanta, cion atingas.>
1./\S'l_'/\J VORTOJ DE FAMULOJ
«Cu mi bone ludis la komedion de la
vivo? Se mi gin plenumis bone, aplaiídul>
(La impericstroAugtes/o tuj mortonta).
J\NEKDOTOJ
Ravoj de la nmziko.
En la kapelo de la malfeliea franca
rcgo Ludoviko XVI-a, okaze de Sankta
Scmajno estis kantata iall! la «Miserere>
<le la komponisto Lully. Gi estas tro lon¡.:rdaiira kaj la rego restis genufleksata
dum la tuta religia ceremonio kaj sekve
l'iuj kortegranoj ankaií restis genufleksatnJ.. Kiam la ceremonio finigis la monarho al kiu la muzikon de Lully treege
<·slis satinta demandis la grafon de Gramnwnt, kiu estis tre proksime:
-Kiel sajnis al vi la muziko, Grafa
Mo!lto?
- Via Mo!íto-respondis tiu ci,-por la
aüclado gi estis bonega; sed por la genuoj,
ahomeninda.
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Distrajo de Scienculo.
Unu tagon la servistino de Newton
avizis lin trifoje, ke lia matenmango estis
pretigata surtablo, kaj li, priokupata de
iaj algebraj kalkuloj, ne atentis la avizon
nek iris al la mangoeambro.
Post du horoj solvinte la problemojn
Newton sentis apeliton, sed dum tiu tempo hundo estis manginta lian matenmangon kaj la servistino hontiginta kaj ne
volante konfesi sian malzorgon, nek la
mangegemecon de sia amata hundo, senkulpigis dirante al scienculo, ke Ji estis
manganta siatempe. Oni <liras, ke Newton
kredis tion, malgraií la protestoj de lía
stomako.
NAIVECO PRO NESCIO
Sur jerdeko.
Sinjorino rigardas trc atente la horizonton. Subite si ekkrias:
-Neeble! l\lalgraií ke mi penas, mi ne
povas gin vidi.
-Kion vi volas vidi?-demandas
§in
kunsipvojaganto.
-La
Ekvatoron! Hodiaü frumatene
diris la sipestro ke ni gin trairos tage.
KURIOZAJOJ
La virina cerbo malplipezigas depost
la tridekjara ago.

*

Oni kalkulis, ke se la tuta Oceano senakvigus kaj eiuj riveroj daiírigus enversantc siajn akvojn en gin, ili bezonus
kvardek-mil jarojn por replenigi gin.
MEMOR1NDAJ DIROJ
Katilina rimarkigís al Ciceron lian humilan devenon.
-Mi konsentas pri tio-respondis
Ciceron-mia
nobeleco komencigas ce mi,
~ed ee vi finigas la via.

*

La famkonata filozofo Polemon vivadis turmentita mane kaj piede pro la podagra, kaj tre ofte li diris al siaj amikoj:
-Kiam mi volas mangi, tiam mi ne
havas manojn, kiam mi volas piediri tiam
mi ne havas piedojn, sed por suferadi mi
ciam havas piedojn kaj manojn.
Tradukis esperanten, Novejarque (Angelo).
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ANONCO.j
KALALUNA SLOSILO

VORTARO-

·

esperanta resumo

~ATALANA

DICCIONARI

§'

ESPERANTA-KATALUNA

Kun gramatika

CLAU

ESPERANTO-CATALÁ

Amb un resum gramatical d'esperanto

i,,

lekbanko Esperantista malfermas eekkontojn post en pago de almenan 20 Sm.
Oni povas pagi la plej malgrandajn sumojn per cekoj, kiuj estas plenvalore akceptataj de eiuj gravaj vendistoj kaj eldonistoj de esperantajoj kaj de granda nombro da
esperantistaj privatuloj eie en la mondo, kies nomaro estas regule sendota al eiu
karthavanto.
Cekbanka eeko ankaií tau.gas por pagi per brita mono kaj · gi estas traktata de
eksterlandaj bankistoj same kiel brita eeko.
Petu la regularon de lekbanko Esperantista, Moston Abbey. London

J. W.

INHRNACIA
ILUSTRATA
REVUO

'B ,.._ ..L,
..- "-, .~,A.O '7 ._,•~ ,._
....,.

Generalajn Informojn kaj literaturojn de
la Ekstrema Oriento.
Jara abono 2 yen.-2 Sm.-5'10 fr.
AoREso: :Japana Esperantisto, Marunouchi, Tokio, :Japanujo.

ENCICLOPEDIA

ESPASA

Enciclopedia Universal Ilustrada, que ha obtenido el GRAN PREMIO en la
Exposición Hispano-Francesa de Zaragoza.
La más completa de las publicadas hasta el día.
Dirigirse para suscripciones á los Sres. Espasa é Hijos, Cortes, 579, Barcelona.Representante en Valencia: Francisco Melo, Cirilo Amorós, 24.
¡¡ Todo el mundo puede ya aprender el Esperanto!! por medio de la obra que
acaba de publicarse titulada

EL IDIOMA INTERNACIONAL
AL ALCANCE

AUXILIAR ESPERANTO
DE

TODOS

POR

F errnando Solerr Valls
Oftcíat de 1 elegrafos, Presidente det Grupo Esperantista de Enguera

140 páginas de texto.--Precio: 1'50 pesetas.
De venta en las principales librerías y en casa del autor, Enguera (Valencia).
Tipografía Moderna, á cargo de Miguel Gimeno, Avellanas, u-Valencia,.
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La Redakciokorektos la manusl<riptojnlaübezone,kaj la nepresitajn gi ne resendos
1-;~HA

,·o:

La Kvina

Kongreso,-Fluraj

Ludoj.-La

Presarto

en Hispanujo.

-Memorindaj

Datrevenoj

1~wilo,-Kroniko.-Univen-;::tla
E'>peranto--Asocio.-Lingva
Komitato.-Bibliografio,
-Barcelona
na ekskurso
1 11:1guno -Spritludoj
kaj Diversajoj.-Koran
dankon!!!-Internacia
Asocio de Arbaristoj .-Anoncoj.
1

de
al

La KvinaKongreso
tiu partoprenanto sendu tuj sian fotografajon adresite al f Esperantista Kongreso
Barcelona». Sur la antauan parton skribu supre la nomon de via !ando, malsupre tiun
, le via familio kaj urbo. Sur la posta parto estu via adreso.
La fotografajoj estas kolektataj. Tiu kolekto estos bona propagandilo, jam autau
la K:ingreso.
(;¡ helpos multe al la kongresanoj, car per gi ili povos vidi, kiuj de iliaj konatuloj
partoprenos. Ili povos serci la nomojn de gesinjoroj, kiujn ili jam konas, sed kies nornojtJ ili estis forgesintaj.
Ce la oficiala Raporto pri la Kvara Kongreso mankis protokoloj pri diversaj
knnvenoj de specialistoj. Por eviti similajn mankojn, en la protokolo el tiu ei,Konstanta Komitato de la Kongres<Jj decidis peti, ke éiu aranganto de specialista kunveno
atente informu pri tío la sekretarion de la Kongreso kaj ne forgcsu sendi al li tekston de la enpresotaj protokoloj.
La loka patronaro estas Lía Rega Mosto Alfonso XII, Lía Princa Mo§to Karolo,
l.iaj Ministraj Mostoj Prezidanto de la Ministraro, de,Progresado, de Publika Instrua~
rl11,de Internaj aferoj, de Fremdaj aferoj kaj de Stato, Lia Grafina Mosto Pardo
l\;1zao, Liaj Sinjoroj Mostoj Prezidanto de Hispana Societo p. p. de Esperanto, Prezidanto de la Provinca Deputitaro de Barcelono, Urbestro de Barcelono, Rektoro de
la Universitato de Barcelono, Eksministro Garcia Prieto, Maristaj generaloj Saralegui
kaj Carlos, Ricardo Codorniu, markizo de Villalba de los Llanos, Prezidanto de la Korncrca Cambro de Barcelona, urbestro de Vilasar, éefredaktoro de la «Veu de Katal1111ya»,Casares profesora de la Centra Universitato.
Oni prezentos projekton de organizo pri oficiala enskribo de la Esperantistaj Societoj kaj grupoj.
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4ª CIRKUL-ERO
Car ni supozas, ke tiu éi estas la lasta cirkulero, kiun ni ha vas ia honoron dissend i
al la esperantistaro, la Loka Oraganiza Komitato profitas la okazrm por varme danki
éiun personan, korporacion, societon kaj jurnalon, kiu helpis nin en nia laborado.
Post nclonge, dcnove kunigos en Barcelono la samideanaro, denove mano premos
amikajn manojn, kaj la jam fortika kverko de l'Esperanto elburgonos novan brancon
floro-kaj fruktoplenan. Ni faris, kion ni povis por la plej granda sukceso de nia 5ª
Kongreso, niajn malgrandajn fortojn ni metis al utilo de la komuna tasko; nun la
sukceso dependas de éiu; ju pli granda estos la nombro de kongresanoj, des pli granda estos la impreso de nia kunveno sur la Urbon, sur la Landon kaj sur la tutan
l\1ondon.
Jen la lastaj informoj, kiujn ni povas kaj devas komuniki al niaj samideanoj.
VOJAGO.--La Komitato sendos al éiu kongresano gvidbrosuron, en kiu li trovos
éiun necesan informon por la vojago kaj alvcno en Barcelonon. La sperto montris al
ni, ke la Libro de la Kongreso (kiun oni ricevos en la akceptejo en Barcelono) havas
tro grandan volumon kaj ne estas ciam praktika por vojagado; plie, ciu kongresano
gardas gin zorge, kiel memorajon de la Kongreso; tia! ni decidis doni la Libron de la
Kongreso en Barcelono mem, kaj antaiísendi la nomitan gvidbrosurnn kun la suficaj
sciigoj por la vojago. (Kompreneble, la kongresanoj, kiuj ne prenos la Kongreslibron
en Barcelono, ricevos gin poste post la Kongreso).
Ni memorigas, ke nur tiuj, kiuj aligos al la Kongreso antaií la 1ª de Augusto, havos la rajton ricevi la Kongreslibron scnpage. Kiu aligos post tiu dato, povos aceti
gin-se restas el ili-per la prezo de 3 frankoj.
HOTELOJ.-Ni
petas, ke oni faru la mendojn pri logado, antaií la 15" de Augusto. Post tiu dato, la komitato zorgos, kompreneble, kiel ciam por la bona kontentigo
de la samidcanoj, sed gi ne povos atcnti multajn detalojn, pro la granda nombro de
aligintaj kongresanoj.
La VEGETARA.NO] trovos ankau konvenan restor~cion. La prezoj difinitaj por
mango estas: 8 frankoj por tag-kaj-noktomango.
Car por ili ni faris spccialan
arangon, ili dcvos pagi la cambron kaj la matenmangon aparte, lau la jenaj prezoj:
Klaso A,
2'50 fr. po tago,
Klaso B.
4'00 » ,,
»
Klaso C.
. 5'50 • ,,
"
ELDONOJ.-La
sukceso de la postkartoj cldonitaj de la Komitato montrigis per
tio, ke baldaü la eldono estis tute clcerpita. Tia! ni estis devigataj fari duajn eldonojn,
kiujn ni esperas ankau vidi eleerpitajn tre baldaü. Por la unua oficiala postkarto ni
rcprokduktis la saman befan desegnajon de S-ro Srnith; por la postkarto de la Floraj
Ludoj, ni farigis novan desegnajon de nía samlanda desegnisto S-ro APA. Krom tiuj
eldonajoj kaj la oficialaj markoj, dcsegnitaj de nía samideano S-ro Torné-Esquius,
estas aceteblaj ankaü la jenaj verkoj:
«AKCEPTO».-Himno,
Poezio de F. Pujula, Muziko de J.Lambert.-Prezo:
0'25 frankoj.
«LA RONDO,,.-Danco
esperantista, dancota dum la Kongreso, verkita de sinjoro Tudo.--Prezo:
0'30.
«MISTERO DE DOLORO».-Triakta
dramo de S-ro A. Gua!, tradukita de sinjoro Pujula.-Prezo:
2'00 fr. Oni farn la mendojn rekte al la Komitato.
TEATRA PREZENTADO.-Por
la tcatra prezentado, kiu okazos sub la direktado
de S-ro Gua!, auloro .de «Mistero de Doloro», oni bezonos biletojn, kiujn oni povos
aécti pcr tre rnalgranda prezo dum la Kongreso mem.
UNUA KONGRESKARTO.-Kiel
sajne, ne tro memoras niaj samideanoj, la
unua kongreskarto estas aiíkcie vendota. Ni jam sciigis per nia dua cirkulero la no•
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mon de la unua proponanto; nun ni ha vas la plezuron sciigi, ke S-ro Paluzie el Barcelnno proponis 50 frankojn. Ni memorigas, ke la limtempo de la akiro de tiu karto
l",las la 5ª tago de Augusto je noktomezo.
REKLAMO.-La
grandaj afisoj de la Kongreso estas nun dissendataj cien. Ni
korc petas ciun grupon kaj societon, kiuj ricevos ilin, bonvolu zorgi por la konvena
11lglnado en la plej videblaj lokoj de iliaj respcktivaj urboj.
·
l ,a afisojn ni sendas senpage; ni nur petas, ke oni rcpagu al ni la elspezojn de la
¡,osto kaj-se eble-iun
kvanton por helpi la Kongrcskason.
l'or plenumi kelkajn petojn ricevitajn, ni vendos kelkajn restantajn afisojn po 3
frankoj ciu.
1)um la Kongresaj tagoj, la firmo «Hispano Films> faros kclkajn filmojn de la
c",·faj okazintajoj. Tial la kongresanoj povos, post la Kongreso, revidi sin kaj la nek"n¡{resanoj povos havi ideon pri la granda kunveno esperantista de Barcelono. Ni
t·s¡,cras, ke niaj klopodoj por altiri al ni tiun gravan firmon, ne restos perditaj, kaj ke
11111ltaj
societoj mendos jam de nun al gi tiujn filmojn, kiuj tiel bone taügos por la
propagando de nja lingvo dum la tuta jaro.
··
INSIGNO.-Ciu
kongrcsano ricevos en la akceptejo specíalan insignon, kiun.li
ckvos éiam surporti dum la Kongreso. Ni sciigas, ke gi estos la sola enirilo en ciun
k1111vcnejon, kaj la Komitato tion decidís por faciligi la kontroladon kaj spari al.la
k .. ngresanoj la konservadon. de paperetoj kaj biletoj, kiuj multe genas, la jam tro sargilaj de laboro, kongresanojn.
·
La Prezidanto

D-RO

J.

0
REMEMORIGOJ.-r.
Prezoj de logado:
KliL10
A.Dormoéambrokaj maten-tag-kaj
vespermango,po
» B.
»
»
>
»
>
>

.,, c.

»

>

»

»

»

>

de la Prop. Fako.

BREMON

MASG~AU.

5 frank.t

persono.
»
>

»

-•

))

•

7'50 >> .po tago •
12'50 »

2.ª--0ni pagu ciam kalkulante laü frankoj, ne laü pesetoj. Peseto valoras malpli
ol franko, kaj la Komitato atentis tiun diferencon por fari la kalkulojn.
3.ª-Uzu
nur la jenan adrcson, kiu estas la sola bona kaj taüga.

fSPERANTISTA K0NGRES0 -BARCEL0N0
Pcr gi, jam de 111111, la kongrcsanoj
nante .......... , . por Sinjoro ... ..... , .. .

povas adrcsigi

al si korespondajojn,

aldo-

Floraj Ludoj
En nia Marta numero, ni rilatis pri temoj proponitaj. Ili estis kvardek unu, kaj
poste oni aldonis unu de Japana Esperantisto.---«Leviganta
Suno kaj Verda Stelo>,
poezio ne tre longa, por Japanaj Esperantistoj-Belega
:/apana Be/arta Objekto. Kaj
unu dua premio, 10 Sm. donacotaj de la gazeto «Svisa Espero», kiel duan premion, al
la konkurso kiu havas pli da konkursantoj, kiu estas la n. 0 I.
Se granda estas la numero de konkursoj, ne malpli granda estas tiu de la konkursantoj, kiu atingas gis 289, laü la jena detalo.

No 1, 33.-2, l I.-3, 8.-4, 13.--5, 5.-6,
-12, 16.-13, 14.-14, o.- 15, I.-16, I0.-17,
22, 5.-23, I.-24, O -25, !6.-26, 15.-27,
32, 9.-33, 9.-34, 2.-- 35, 1.--36, 24.-37,
42, 4.

7.-7, 9.-8, 2.-9, 3.-IO, 0.-11, 2.
2.-18, I.-19, 1.-20, 9.-21, 8.I.-28, 4-29, 12.-30, 12.-31, l.
6.-38, 3 -39, 2.-40, 1,--41, 6.- ·
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La Presartoen Hispanujo
Gis la komenco de la XVª jarcento, oni ne konis aliajn presmodelojn ol lignajn
tabulojn: la tinkturon sur tiujn tabulojn oni faris pcr teda kuseneto remburita de
kolharoj aü drapo.
Johano Guttemberg, kiu naskigis en Maguncio la 14ooan jaron, tute ílangis la
pressistemon elpensantc
malkunigiobus o r.robG
dauall fe.titesles
crac latajn plumbajn
presmodelojn, kaj la
ten de labor.adela facratí!fima verge María unuan prespremilon, kiu
vinvera prcmilo. Al
foren fetes e
des ¡? los t:robadors d.~ e sajnis
tiuj elpensajoj li dedicis
en cafcunadelesdítes obresfcrits f fponents a la plimultan parton el sia
una fentécía o feria mes ptop ínfertal übel juneco.
l\lalpacoj inter burguo cartell ordenat lo uencrable moff Bernat loj kaj patricioj el Maguncio devigis liajn gepatrojn
fenollar preuere e domer dela
61a ínfigne forlasi tiun urbon kaj sin
Ciutat de Va.lencíade manament e ordínatío transloki en Strasburgon,
kie Guttemberg starigis
del S~~able fenyor frare Luís defpuíg Me Jian novan presejon; sed
fl:rede .l\ilw1tefae Vifrey en tot lo Regne de post malmulte da tempo,
pro manko de trankvileco
Valencia Lo qual fenyor com adeuoc dela ue:t en tiu lando, Ji revenís
kie lia onklo,
ge Maria pofa en la dita Cíutat de Val.encía Maguncion,
senpage, provizis al 1i launa Ioya a totS los trobadors a on;e dfes del borejon, kaj en 1444 Ji
presi gravan vermes de F
Any óla natíuítat
ni.e fenyot povis
kon, la Biblion je 42 literMil~ CCCC,, L)(xííü ..co es bun tres d:rap linioj po pago, post kiu
aliajn librojn, índe uellut negre apte o baíl:ant bun gípo quí literpresis
ili vortaron «Cathomíls lobara la uerge María en qual feuol len licon».
La elektisto de impegua la qual Ioya peradír en aquella foncblo riestroj
Adolfo de Nassau
dít dfa pofada en la cafa ola cófraría de fant kaj aliaj bonaj personoj,
monhelpis lin malavare.
lordí dela díta Ciutat e
Zl{V,. del
Li mortis la 1468an
jaron,
mes de Mars del dít any Lo tenor o fería
Jam antaií Iia morlo, la
dít
,t
prcsarto disvastigis tra
kelkaj landoj, unu el ili
Hispanujo, kaj en gi Valencio okupis preferan lokon, car je la fino de la XVª jarcento,
en 1874, tic ci estis publikigata la verkon titolitan Les Trabes ( r) en lahors de la Verge
JJ!aria. (La versajoj laiídantaj la Virgulinon Marion) el kiu oni konservas unu ekzempleron en ci tiea Universitato, sen kovrilo kaj sen la pago sur kiun kutime oni enpresas la nomon de la presejo.
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Cartell es lo mesprop feguent

(1)

Valencie trobe kastile trova sistemo de versaio.
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En tiu ci numero ni reproduktas la unuan ornamitan pagon de tiu fama kaj ri111:1rkindalibro, la unua, kiu estis presita en Hispanujo. Gi konsistas el 66 folioj, 8 el
ili ncpresitaj kaj la aliaj 58 presitaj per Romanaj literoj.
( ;randa honoro estis por nia kara Valencia urbo, esti la unua, kiu tra Hispanujo
1lisscndis tiajn lumajn radiojn, per la miriga elpenso de la senmorta Guttemberg, kaj
1·sl:1shodiaií por la presejo, kiu bonkore akceptis nin, kiam ni estis definitaj kvazaü
liTnczuloj, kie ni estas nun kvazaií hejmaj, kaj, kiu per tin ci gravurajo kaj aliaj elmontroj de la nova kaj la malnova presarto, prezentitaj en la Valencia Regiona Ekspozicio, sciigadas al giaj vizitantoj, kiom povas fari Tipografia llfoderna kaj Valencia.

fu,

NE VALENCIANO.

Memorindaj
datrevenojde Augusto
I.1589.
2. -1901.

Ciernen: mortigas la francan regon Henriko III.
Alvenas en Parizon la vojaganto Gaston Stiegler post sia rondirado
l'irlrnü la mondo en 63 tagoj.
3 .--- 1894. Estas mortekomdamnata en Lyon' o, Caserio, la mortiganto de la Franca
Prezidanto Sadi Carnot.
4.-1892. Estas pafmortata en Honduras la prezidanto Ludoviko Bragan.
5.- 1889. Inaiíguracio de la nova konstruajo de la Sorbono en Parizo.
6.-1880. La logantoj de Mompox (Kolombio) proklamas la sendependecon.
7.---1894. Oni trovas dinamitan bombon antaü la Elizco en Parizo.
8.-1897. Estas mortigata la fama hispana statisto Antono Cánovas del Castillo.
9.-1803.
La elpensinto Fulton provas en la rivero Sena la vaporsipa navigacio.
ro.-1866.
Inaüguracio de la unua transatlantika kablo inter Teranovo kaj Irlando.
1 r.-1901.
Mortas en Napolo la fama ilala statisto Crispi.
r2.-r848,
Mortas la elpensinto de la lokomotivo, Stephenson.
13.-1836. Restarigo en Hispanujo de la Konstitucio de 1812.
r4,-r742.
Naskigas en Cesena la Papo Pio VII (Bernabé Chiaramonti).
15.-17G9. Naskigas en Ajaccio (Córccga) Napoleono Bonaparte.
16.-1808. La francoj eniras en Bilbaon (Hispanujo).
r 7.- 1780. Naskigas en Parizo la poeto Beránger.
rS.-173 7. Unua Publika Ekspozicio de Pentrarto kaj Skulptarto en Louvre.
19.-1662. Mortas la mondfama geometriisto, filozofo kaj literaturisto Pascal.
20.-1850.
Martas en Parizo la famkonata novelisto Honorato de Balzac.
21.-1798. Naskigas en Parizo la glora historisto Julio Michelet.
22.-1828. Martas en Montrouge (Francujo) la mondfama doktoro Gall, elpen•
sin to de la Frenologio.
23.-1754. Mortas la germana poeto Haerner.
24 -r572.
l\lemorinda nokto de Saint Bartelemy en Parizo.
25.--1270. Mortas en Tunizio Sankta Ludoviko, rego de Francujo.
26.-1884. Mortas en fl.Iadrido la poeto Antono Garcia Guticrrez.
27 .- 163 5. Mortas la mondfarna hispana dramaiítoro Lope de Vega
28.-1810. Naskigas la fama kataluna filozofo Jaimo Balmes.
29.-1899. Oni solenigas en Romo la jarcenton de Pio IX.
30.-1905. Memorinda Suneklipso, videbla en Hispanujo.
3 r.-181 r. Naskigas la glora franca literaturisto Teofilo Gautier.
K.olektis kaj tradukis.
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En Zdislavice'ci, apud Humpolec'o, en
Bohemujo, mortis S-ro Herman Alferi
grava propagandisto de Pacifismo kaj
Esperanto.
En Petersburgo, la fama advokato
deputato C. Pergament agema sarnideano
verkisto de tre interesa propaganda esperanta libreto.
En Londono S-ro C. E. Lock plej
fervora samideano kaj propagandisto.
Ni bedauregas kun iliaj familioj, ilian
plendindajn mortojn.

Anglujo.-«La Esperantá Instruisto:.,
nia klera amiko, <liras, ke por fari ovon,
oni prenas maizan farunon, arnelon kaj
oleon, kaj oni faras el tio rniksajon al kiu
speciala masino donas rondan formon.
En alia fako la flavajo de la estonta ovo
estas cirkauvolvita per albumeno, kiu anstatuas la blankajon. Poste, per membraneto¡ fine per gipsa smirajo, oni liveras al
gi firman selon.
Se per maiza faruno, amelo, oleo kaj
alburneno, oni faras miksajon, kiu gustas
kiel ovo, niaj gelegantoj povas tre spari.
De la 29ª Majo gis la rª Junio, okazis
la dua Brita Kongreso. La 12ª de Junio
la kvara Skota, kaj ciuj anglaj grupoj
klopodas ciam kaj ciam, kaj esperanto
senéese tie antaüeniras.
11

Belgujo.-En Lille'o esperanto jam
esta:,; enkondukita en la lernejoj, kaj oficialaj diplomoj pri kapableco estas disdonitaj.
Oni tre laboras en Antverpen'o, Berchem'o Boom'o, Verviers'o, Willebrock'o
kaj Brugo. Fondigis grupoj en Borgerhout'o kaj Willebrock'o, kaj en Sankta
Trudo la lokaj jurnaloj far3s bonan propagandon.

En Zdislavice, cerca de Humpolec, ha
fallecido el Sr. Her man A lferi, importante propagandista del Pacifismo y del Esperanto.
En Petersburgo, el famoso abogado
diputado C. Pergament, activo samideano
autor de un librito muy interesante de
propaganda de esperanto.
En Londres, el Sr. C. E. Lock, samideano de lo más fervoroso y propagandista.
Con sus familias sentimos muchísimo
sus lamentables defunciones.

lnglaterra.-«The Esperanto Instructor», nuestro ilustrado amigo, dice, que
para hacer un huevo se toma harina de
maíz, almendra y aceite y de eso se hace
una mezcla, á la cual una máquina especial da forma redonda. En otra parte la
yema del futuro huevo se rodea de albúmina, que reemplaza la clara. Después,
por una membranita, y finalmente por una
untura de yeso, st, le hace una cáscara
sólida.
Si con harina de maíz, almendra,
aceite y albtimina, se hace una mezcla
que sabe á huevo, nuestros lectores de
ambos sexos pueden economizar mucho.
Del 29 de Mayo al r. 0 de Junio ha tenido lugar el segundo Congreso Británico. El 12 de Junio, el cuarto Escocés, y
todos los grupos ingleses, se esfuerzan
siempre y siempre y allí el Esperanto inces~ntemente va adelante.
Bélgica.-En Lille el Esperanto se ha
introducido ya en los colegios y se han
repartido diplomas oficiales de capacidad.
Se trabaja mucho en Antverpen, Berchem, Boom, Verviers, \Villebrock y Brujas. Se han fundado grupos en Borgehout y Willebrock, y en San Trudo los
diarios locales hacen una buena propaganda.
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Kanveno de delegitoj, subdelcgitoj
kaJ konsuloj de «Universala Esperanto/\socio> okazinta en Huy'o, decas nian
afáon. Oni pridiskutis la plej bonajn ri111edojn por propagandi esperanton, kaj
i11tcr aliaj decidoj estis tiu fondi «Belgan
11 1,)pagandistan Socielon:., kies geanoj
faros paroladojn ce diversaj belgaj urboj.

La unua nacia esperanla kongreso
okazis en Veviers'o la 27an de Junio en
la sidejo de cL'Aide Mutuelle> (La reciproka Helpo), kun la ceesto de notindernj de la mondo esperantista kaj de oficialaj delegitoj de Germanujo.
lli cstis afable akceptataj de la urbrega11toj kaj poste efektivigis la Kongresa
kunveno, kie oni decidis konstati generaJan aligan al la Zamenhofa lingvo, tiel,
kid gi estis elpensita, kaj, kiel nature gin
gvidos Lingva Komitato kaj Akademio.
Per fcsteno, toastoj kaj koncerto, fini~is tiu elmontro de la potenca vivo de
Esperanto en Belgujo.
Danujo.-Dum tiuj ei tagoj farigas en
/\arhus'o la unnan danan jarkonvcnon.
Tic ankau okazas Nacía Ekspozicio. La
danaj esperantistoj gcntile invitas cccsti
la fremdajn samidcanojn.
En Vejle'o, Randcrs'o kaj Ronnc'o,
estas aktiva propagando.
La firmo D. F. Asp., dissendas esperantosapon, « Verda Stelo» nomita, kun
nldonita <lana esperanta slosilo.
En Kopenhago fondigis «Biciklista
Klubo)), kie nur oni parolas esperr.nte.
Ni deziras longan kaj bonan vivon al
gcsinjoroj L. Hcest sekrctariino de • Konvnsacia Esperantista Klubo» kaj Marteno
lllacher, sekretario de «Societo de Esper:mtistoj •, jus edzinigintaj.
F'rancujo.-La l\faja numero de nia
<·stimegata k,aj samtempa gazeto «Espero
Katolika)) dedicas grandan parton el gi,
al la Beatifiko de Jeanne d' Are.
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Una reunión ·de delegados, subdelegados y cónsules de la «Asociación Esperantista Universal>, que ha tenido lugar
en Huy, ha convenido á nuestro asunto.
Se ha discutido respecto á los medios
mejores para propagar el Esperanto, y
entre otras decisiones hubo la de fundar
una «Sociedad Propagandista
Belga>,
cu ros miembros de ambos sexos harán
co~ferencias
en diversas poblaciones
belgas.
El primer Congreso Nacional de Esperanto tuvo lugar en Veviers el 27 de
Junio en el domicilio de «L' Aide Mutuelle» (La Ayuda Mutua), con asistencia de
notabilidades del mundo esperantista y
delegados oficiales de Alemania.
Fueron afablemente recibidos por las
autoridades de la población y después se
verificó la reunión del Congreso, donde
se decidió hacer constar la general adhesión á la lengua de Zamenhof, tal como
fué inventada y como naturalmente
la
conduzcan el Comité de la Lengua y la
Academia.
Por un banquete, brindis r un concierto se terminó esta otra prueba de la
potente vida del Esper:mto en Bélgica.
Dinamarca.-Durante estos días se
verifica en Aarhus la primera reunión
annal. Allí tiene lu¡pr también una Exposición Nacional. J,os cspcrnntistas daneses
cortésmente invitan á los sami<leanos extranjeros.
1:<~n
Vcjle, Rauders y Ronne, hay una
activa propaganda.
La casa D. F. Asp., reparte jabón esperanto llamado «Verda Stelo•, acompañado de una clave esperanta.
En E:openhague se ha fundado un
«Club Biciclista~, donde sólo se hablará
en Esperanto.
Deseamos larga y buena vida á los
Sres. L. Hcest, secretaria del «Club de
Conversación
Esperantista»
y l\Iartín
Blacher, secretario de la «Sociedad de
Esperantistas», que acaban de casarse.
Francia.-EI
número de Mayo de
nuestra muy estimada y contemporánea
revista «Espero Katolika», dedica una
gran parte de ella á la Beatificación de
Juana de Arco.
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Gi proponas, okaze la Vª Kongreso,
por pilgrimo al Lourdes de la Katolikaj
esperantistoj, kiuj iros al Barcelona. La
konsentantoj skribu al la redakcio de
E. K., 10, rue Beranger. Paris.
En tiu )ando, kiel ankaií en Belgujo,
Polujo kaj Portugalujo, esperanto es5as
enkondukita en kelkajn seminariojn. (;ia
movado en Francujo estas eksterordinara, neeble gin detale sekvi. La francoj
forgesis, ke ilia lingvo estas la diplomata
Jingvo kaj tia) lernita de la nefrancaj
mezinstruitaj personoj, kaj libere, kaj
decide, i1i akceptas nian neiítralan lingvon, kiel universalan interkomprenilon.
S-ro L. Carlos cefredaktoro de nia
simpatia samideano «Le Monde Esperantiste» verkis artikolon, kiu havas du-cent
sep-dek vortojn kaj neniun literon supersignitan.
Grupoj fondigis en Korbeil'o kaj Limoges'o, kaj plie la konstanta movado
de Parizo estas notinda tiu de Beaune'o,
Abbeville'o, Tours'o kaj l\lonako. Alie
ciutage estas pli granda la numero de
gazetoj, kiuj simpatías pri nia afero.
Novan gazeton titolitan «Hina Esperantista Scienca Literatura Revuo,, oni
publikigas en F rancujo, sub la direktado
de S-ro Hoa. Li kaj liaj kunredaktoroj
estas garantio de gia sukceso.
Germanujo.-Grandan
sukceson atingis la «Germana Esperantista Kongreso»
jus okazinta en Gotha'o. Augsburg estis
difinita por la kvina.
Prave <liras «Germana Esperantisto»,
la notinda gazeto, kiu esperantigis Germanujpn, ke gia kroniko konstante kreskas. Gi sciigas pri novaj grupoj en Bochum'o, Krimmitschan'o, Donanworth'o,
Helmstedt'o, Lossnitz'o, Schweidnitz'o,
Tilsit'o kaj Wurzburg'o, kaj rilatas pri
kvar-dek-unu aliaj grupoj, kiuj pli malpli
laboras favore por esperanto.
Alivoje oni sciigas nin, pri aliaj novaj
grupoj en Kissingen'o, Volmarstein'o,
Magdeburgo, Ruhland'o, Senftenberg'o,
Wcerishofen'o kaj Stuttgart'o.
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Propone, con motivo del V Congreso,
una peregrinación á Lourdes de los esperantistas católicos que vayan á Barcelqna.
Los que estén conformes, que escribaljl á
la redacción de E. K., ro, rue de Beranger. París.
·
En aquel país, como también en Bélgica, Polonia y Portugal, el esperanto ha
sido introducido en algunos seminarios.
Su movimiento en Francia es extraordinario, imposible seguirlo detalladamente.
Los franceses han olvidado que su lengua es la lengua diplomática y por eso la
aprenden las personas no francesas medianamente instruidas y liberal, y decididamente aceptan nuestra lengua neutral,
como universal instrumento de mutua
comprensión.
El Sr. L. Carlos, redactor Jefe de
nuestro simpático samideano «Le Monde
Esperantiste:., ha compuesto un artículo
que tiene doscientas setenta palabras y
ninguna letra acentuada.
Se han fundado grupos en Korbeil y
Limoges y además del constante movimiento de París, es notable el de Beaune,
Abbeville, Tours y Mónaco. Por otra
parte, cada día es mayor el número de
periódicos que simpatizan con nuestra
causa.
Una nueva revista titulada • China Esperantista Científica Literaria Revuo» se
publica en Francia bajo la dirección del
Sr. Hoa. El y sus compañeros de redacción son garantía de su éxito.
Alemania.-Grande
éxito ha tenido
el Congreso Esperantista Alemán que
acaba de tener lugar en Gotha. Ha sido
designado Augsburgo para el V. 0
Con razón dice «Germana Esperantista>, la notable revista que ha esperantizado á Alemania, que su crónica crece
constantemente. Da noticia de nuevos
grupos en Bochumo, Crimmitschau, Donauworth, Helmstedt, Lossnitz, Schweidnitz, Tilsit y Wurzburg, y hace relación á
cuarenta y un grupos, que cual más cual
menos trabajan á favor del Esperanto.
Por otro conducto se nos dice, de otros
nuevos grupos en Kissingen, Volsmarstein, Magdeburgo, Ruhland, Seuftenberg,
Wcerishofen y Stutlsgart.

'
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S-ro W. A. Vogler el Hamburgo oresperantistan ekskurson al Skotlando por ~amideanoj de la nordaj Iandoj
de Europo.
Hungarujo.-Laií
la lastaj numeroj de
nia estimata kolego «La Verda Standardo,, oni starigis novajn grupojn en Scl1111·czbanya'o,Kolozsvar'o kaj Czrepaja'o,
kaj ageme oni laboras en la ceteraj el 13
lando.
Meksiko.-En « Veracruz Moderno• ni
lq.:as, ke la propagando de la agema
kunbatalanto S-ro Profesora Florencio
S. Veyro, fruktodonas, car tiu gazeto enpn-sas la ekzercarojn de la multaj gelernanloj de nia kara samideano.

Norvegujo.-Por propagandi tie nian
karan lingvon, oni arangas esperantan
l'kspozicion kaj oni petas esperantajojn
de eldoncjoj.
Speciale oni petas al firmoj komercaj
ai1 industriaj, kc ili bonvolu sendi iliajn
a11011cojn,por sciigi pri tío al tieaj komercisloj. Grava afiso kun anoncoj estos presita kaj multe disdonita.
Pri la prezo de tiuj anoncoj kaj pri
éio, rilate al tia afero, informas «La Klubo
Esperantista» Stolmakergt, 6, IV, Kristiania.
Nova Zelando.-La
tiea registara,
fako por Turismo kaj Saneco estas ordoninta al siaj oficistoj la Icrnadon de esperanto.
Polujo.-Laií «Pola Esperantista,, nia
kara kolego esperanto progresas en Varsovia'o, Kalisz'o, Sosnowice'o kaj Siedice'o.
Rusujo.-Ni tre dankas nian karan
kolegon «Rusa Esperantista,, car Ji publikis la portreton de la hispana rego Alfonso XIII.
Saksujo.-Dua
Nacia Esperantista
Kongreso okazos en Leipzig'o la 1oan el
la proksima Oktobro.
Multe da oficistoj de la grava vapor!\ipa Kompanio Bohema-Saksa lcrnas esperanton. Tio estas por ni, esperantistoj,
bonegan aferon, car tiu ci Kompanio havas pli da ses dek vaporsipoj, ciam plenaj
da vojagantoj.
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El Sr. vV. A. Vogler de Hamburgo,
organiza una excursión esperantista á Escocia para s~mideanos de los países del
Norte de Europa.
Hungría.-Según
los últimos números
de nuestro estimado colega «La Verda
Standardo», se han establecido nuevos
grupos en , Selmeczbanya, Kolozsvar y
Czrepaja, y con actividad se trabaja en
los demás del país.
Méjico.- En «Veracruz Moderno•
leemos que la propaganda del activo
compañero de lucha profesor Sr. Florencia S. Veiro, fructifica porque ese periódico ha insertado los ejercicios de los
muchos discípulos de ambos sexos de
nuestro querido samideano.
Noruega.-Para propagar allí nuestro
querido idioma, se prepara una exposición esperantista y se piden cosas de esperanto á las casas editoriales.
Especialmente se pide á las casas comerciales é industriales,que tengan á bien
enviar sus anuncios para dar conocimiento de ello á aquellos comerciantes. Un
importante cartel con anuncios se imprimirá y será profusamente repartido.
Respecto al precio de esos ant1ncios,
y respecto á todo lo relativo á tal asunto,
informa el «Club Esperantista•, Stolmakergt, 6, IV, Kristiania.
NuevaZelanda.--La sección para Turismo y Sanidad del Gobierno de allí, ha
ordenado á sus empleados el estudio del
esperanto.
Polonía.-Según
«Pola Esperantisto~,
nuestro querido colega, el Esperanto
progresa en Varsovia, Kalisz, Sosnowice
y Siedice,
Rusia.-Mucho
agradecemos á nuestro querido colega «Rusa Esperantista»,
que haya publicado el retrato del rey de
España Alfonso XIII.
Sajonia.-Un segundo Congreso Nacional Esperantista tendrá lt1gar en Leipzig el 10 del próximo Octubre.
l\luchos empleados de la importante
compañía de vapores Bohema-Sajona, estudian el Esperanto. Esto es para nosotros
los esperantistas,
lln magnífico asunto,
porque esta compañía tiene más de sesenta vapores, siempre llenos de viajeros.
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Turkujo.-En Majo fondigis «Societo
Esperantista de Kolektistoj» por disvastigi la lingvon internacian, precipe en
Turkujo, kaj samtempe por diskonigi la
sporton de l'kolektado kaj por intersango
de postkartoj, leteroj, postmarkoj, k. t. p.

Ciu membro

devas pagi po

2

Sm. jare,

Kiu varbos aliajn membrojn, tiu ricevos premiojn, kiujn Ji sangos ciujare.

Por pliajn sciigojn sin turnu al la dirita Societo, Deutsche, Post, Peca, Konstantinopolo,
Usono.-Tre bona Filadelfia'a gazeto
enpresas la tre belan arion «Sankta ligil'
kunigas nin• verkita de S-ro H. T. Tily.
S-ro Christen, la fama angla esperantisto, kreinto de la semajnaj kursoj, praktikas hodiaü sian sistemon ce la plej gravaj vendejoj, fabrikoj,. k. t. p. el tiu
!ando, kie ajn estas multe da servuteco.
Portreto de tiel simpatía sinjoro estis
publikigata en Julia numero de la grava
esperanta gazeto «Amerika Esperantisto».
En Pittsburg'o, Boston'o, Portland'o,
Princeton'o, Manchester'o, Springfield'o,
Cincinati'o, Aüstin'o, Evansville'o, Colorado, Chicago, Barnesboro, Weeling'o,
Cleveland'o, k. t. p., per nun aü alía rimedo, oni kreskigas la esperantistojn.
Hispanujo.-La grava Madrid'a gazeto «El Universo», incitas la lernadon de
esperanto, rilatas pri Barcelona'a okazonta Kongreso, kaj rememoras, kc de
1903 ekzistas en Hispanujo Hispana Societo por propagando de Esperanto fondita en Murcia'o, kiu hodiaü fonkciadas
en Burgos.
La esperantisto l 8.645 daürigas sian
propagandon en Kartagena'o. Sur la tiea
gazeto « El Porvenir• ni legis bonan lían
artikolon klarigante la celon de « Universala .Esperanto-Asocio,..
Ciusemajna gazeto el Alikante'o «El
Collerot», daürigas la publikigadon de
esperanta gramatiko.
Valencia'a Konscrvatorio de Muziko,
anoncis, esperante, konkurson, kiu oka-

Turquía.-En Mayo se ha fundado
una «Sociedad Esperantista de Coleccionistas» para difundir la lengua internacional, principalmente en Turquía, y al
mismo tiempo para dar publicidad al
sport de la colección y para cambio de
postales, cartas, sellos, etc.
Cada miembro debe pagar á razón de
2 Sm. al año,
El que reclute otros miembros, recibirá premios, los cuales cambiarán cada
año.
Para más noticias diríjanse á dicha
sociedad, Deutsche, Post, Peca, Constantinopla.
Estados Unidos de América.- Un
muy buen periódico de Filadelfia inserta
la hermosa aria «La Santa liga nos une»,
compuesta por el Sr. H. T. Tily.
El Sr. Christen, el famoso esperantista
inglés, creador de los cursos semanales,
practica hoy su sistema en las más importantes casas de venta, fábricas, etc., de
aquel país, en dondequiera que hay mucha servidumbre. El retrato de tan simpático señor se publicó en el número de
Julio de la importante revista esperanta
«América Esperantisto».
En Pittsburg, Boston, Portland, Princeton, Monchester, Spring:field, Cincinati,
Austin, Evansville, Colorado, Chicago,
Barnesboro, W eeling, Cleveland, etc.,
por uno ú otro medio se aumentan los
esperantistas.
España.-El importante periódico :le
Madrid «El Universo», incita al estudio
del Esperanto, se refiere al Congreso que
se ha de verificar en Barcelona y recuerda que desde 1903 existe en España una
Sociedad Española para la propaganda
del Esperanto, fundada en Murcia, que
hoy funciona en Burgos.
El esperantista 18.645 continúa su
propaganda en Cartagena. En el periódico de allí « El Porvenir», hemos leído un
buen artículo explicanclo el fin de la
«Asociación Universal Esperanta».
El semanario de Alicante «El Collerot», continúa la publicación de una gramática de esperanto.
El Conservatorio de Música de Valencia anunció en esperanto un concurso
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zos la 3 ¡an el la proksima Augusto kaj
gin sendis al la éieaj esperantistaj grupoj.
l ,a franca jurnalo «L' Autunois,, el Auton
kaj aliaj, sciigas pri gi kaj laudas la utilecon de esperanto.
La Barcelon'a grupo «Esperanta Fralcco>, malfcrmis la ¡zan el la lasta Junio
Hcnpagan kurson klarigitan de sinjoro
Alfredo Melis, en la Centro demokrata
rcspublikana federala.
Manresa'a Ateneo Obrero invitis nin
i\:csti en ekzamenoj, kiuj tie farigis. Ni
dankegas la gentilecon.
La bonegaj artikoloj de «El Castellano• kaj «El Diario de Burgos», sciigante
nian Van Kongreson estis reproduktitaj
de preskau éiuj la hispanaj jurnaloj. El
ili, la lokaj, tiuj de Barcelona, ne eesigas
la propagandon.
Unu el la plej rnodestaj hispanaj esperantistoj, unu el la unuaj entuziasmaj
apostoloj, kaj ankorau kaj ciam apostolo,
klopodas por ke la duobla apostolo paslro skolapiulo S-ro Mariano Planas predikn en ia religia akto de la Kvina Kongrcso. Estus al ni agrablege, ke oni atingu
ti"n, ldo estas nia deziro.
Novan hispanan kolegon ni havas sur
la areno; «Nova Sento» estas gia nomo.
Esperantujo kaj Bilbao gia patrujo.
Ni korege gratulas la simpatian fraton,
kiu komcncas gian vivon salutantc nian
gloran majslron, la cspcranlan gazelaron,
kaj <':iujnla, por esperanto, pacaJ11batalantojn, kaj esprimas sian senkondican
fi<Jelecon al ~Fundamento de Esperanto:..
Valencia'a Esperantista Grupo Komcncis la instalajon en la Valencia'a Ekspoziclo de éiuj esperantajoj, kiujn gi havas. Gi danke akceptos kiujn ajn esperantajn kuriozajojn, kiujn, kondiée redoni,
se oni tion volas, oni semlos al ni.
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que tendrá lugar el 3 I del pr6ximo Agosto y lo envió á los grupos esperantistas de
todas partes. El periódico francés «L' Autunois• de Autun y otros, dan noticias de
él, y alaban la utilidad del esperanto.
El grupo de Barcelona • Esperanta
Frateco». ha abierto el 12 de Junio último
un curso gratuito que explica el señor
A. Melis, en el Centro democrático republicano federal.
El Ateneo obrero de Manresa nos ha
invitado á asistir á los exámenes que allí
se verificarán. Agradecemos muchísimo
la atención.
Los magníficos artículos de «El Castellano> y «El Diario de Burgos•, dando
á conocer nuestro 5.° Congreso, han sido
reproducidos por casi todos los periódicos españoles. De ellos los locales, los de
Barcelona, no cesan la propaganda.
U no de los más modestos esperantistas españoles, uno de los primeros apóstoles, y todavía y siempre apóstol, procura que el doble apóstol padre escolapio Sr. Mariano Planas predique en algún
acto religioso del quinto Congreso. Nos
sería inmensamente agradable, que se
alcanzara eso, que es nuestro deseo.
Un nuevo colega español tenemos en
la liza; «Nova Sento» es su nombre, Esperantuyo y Bilbao su patria.
Carif10sísimamcnte felicitamos al simpático hermano que comienza su vida
saludando ü nuestro glorioso maestro, á
la prensa esperantista y á todos los que
pacíficamente expresan su incondicional
fidelidad al «Fundamento de Esperanto».
El Grupo Esperantista de Valencia ha
empezado la instalación en la Exposición
Valenciana de todos los objetos que de
Esperanto tiene. Con agradecimiento
aceptará toda curiosidad de Esperanto
que se nos envíe, á condición de devolverse, si así se desea.

UniversalaEsperantoAsocio
Ciia regularo estas vasta, kaj tial ni ne publikas gin, sed ni altiras la atenton de
tia Societo pri kiu oni povas peti sciigojn de la gazeto Esperanto, 8, rue Bovy-Lysberg.
Ceneve, kaj kies celo estas utilega al Esperanto kaj al geesperantistoj.
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LingvaKomitato
La Esperantista Akademio cldonis la raporton de profesoro Th Cart, direktoro
por la komuna vortaro; gi enhavas tabelon de éirkaií 800 novaj radikvortoj kun kvinlingva traduko. Tiu tabelo estas nun submetata al la aprobo kaj kritiko de la Lingva
Komitato kaj la vortoj akceptataj estos aldonataj al nia universala vortaro.

Biblio,:rafio
Estas rice'-,'.;itaen nia redakcio la unua sakverko
estas Sesdek Sakproblemoj, verkita de la lerta hispana
Paluzie.
Tia!, ke la graveco de tiu kurioza verko postulas
tion fari kaj raporti detale pri gi plej baldaií.
Estu éi tiuj linioj nur ricevatesto de tiu beleldonita

esperante redaktita, kies titolo
§akproblemisto sinjoro Jozefo
tralegi gin atente, ni promesas
verko.

Ni estas ricevinta brosureton, kies titolo estas La Vizio de la Poeta», verko de
Sia l\iosto, La Regino Elizabeto de Rumanujo (Carmen Silva), tradukita de S-ro Kasimir Eucharis.
Tiu éi libreto estas vendata por profito de la propaganda inter la blinduloj, po 2
pencoj, ce Centra Angla Esperan tejo, I 7, St. Stephens Square, Bays-Water, Londun W.
Pri gi, ni diras kun nia kara majstro:
«La Carman Esperante tradukitan fantazion de la Regino-Poetino, «La Vizio de la
Poeto», mi legis kun granda plezuro. Pri sia propra beleco kaj pro la nobla celo al
kiu giaj enspezoj estas servontaj, la verketo sendube trovos tre multe da aeetantoj •.

Barcelonana
ekskurso
al Taragono
Je la honoro de la novaj grupoj esperantistaj «La kvinpinta stelo» kaj «Taragono
Esperanta», kelkajn barcelonaj samideanoj arangis maran ekskurson en la bela vaporsipo «Villa de Soller», ée Taragona, la pasinta Irª tago de la julia monato.
i;..a numero da ekskursanoj estis granda, ni iris je 400 esperantistoj.
Ce Taragono, la autoritajoj invitis kaj akompanis nin viziti la belajojn de la urbo
tiel, kiel La Diabla Ruto, Katedralo, Museo, k. t p , kaj je unua postagmeze niaj samideanoj Ribera kaj Bravo invitis nin iri ée la granda hotelo Continental, !de ili arangis tre belan festenon por ni. Prezidis la festenon la delegitoj de la autoritataj, gesinjoroj Pujula, S-roj Sabadell, Vida! kaj Bravo.
Je la kvara vespere okazis granda akcepto en honoro de la barcelonaj esperantistoj en la urbadomo. Tie parolis la urbestro, kaj la urbkonsilano S-ro Nel-lo, S-ro
Pujula kaj lia éarma edzino, S-roj Soler, Sabadell, La Fuente, Vida!, Anton, k. t. p.
Poste oni dancis «La Rondon», balo de la Vª Kongreso kaj je la sepa vespere ni
en sipigis kaj foriris al Barcelono.
La festo estis tre bela, kaj ni, de tie éi, dankas la organizantojn S-roj La Fuente,
Bravo, Pascual kaj Ribera.
:>
MALKORACULO.
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Spritludoj kaj Diversajoj
Sub la redakciode Novejarque(Angelo)
KONGRESA SPRITLUDO
(/\1 la partoprenontoj

de la Kvina Internacia
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/\nstataüu la steletojn, kiuj formas la kvarciferan nomon de la mena jaro (r909)
p<'r literoi, tiamaniere ke, poste ciuj literoj legataj laühorizontale donu «iedicesprimon».

HIER0GLIFO
BESTO

PREPOZICIO

NU1IER/\LO

KO.NSON/\NTO

1

RimarkoJ.-La solvojn de tiuj ci Spritlttdoj ni presos en nia venonta numero.
Ni publikigos la nomojn de la solvintoj, (kiuj gustatempe sendos sían solvon), en
nia postvenonta numero.
La solvoj <levas esti sendalaj postkarte.

Solvoj de la Spritludojde la Julianumero
De la Akrostika versajo:
La versajo estas tiu publikigita en la
verko «Prozo kaj Versoj•, de S-ro Inglada, tito! ita:
REDONOTA

KISO

VI estis, prava, jes, indigneganle
Car en konversaCi'
l\li profitis so!Econ vin kisa.NTB
En ama senkonci',

Via koler' fellce tuj foriris
DaNk' al GaLAnteri',
«Vi ne volas la kison?-mi nur dirisReDonu gin Al mi!»
La dikaj literoj esprimas la nomon de
la aütoro de la versajo:

VICENTE

INGL1\D1\

(Legu ilin samorde).
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De la Hieroglijo:
(Super E Co) Supereco.

-Kio
okazas?-lin
rego.
-Sed, Via Mo§to ...
-Kaj kio rilatas la
tero, kiun mi diktadas

Solvintojde la Spritludoj publikigitajen
la Junianumero
De la Hieroglifo:
F-ino Ludovikino Beltrán Torrella.

PENSO
La plcj mallonga vojo por ricigi estas
malestimi la ricajojn.-Seneko.

*

ANEKDOTO
Karolo Xll-a kaj tia Sekretario.
Karolo XII-a, la kuraga rego de Svedujo, diktis leteron, en sia tendo al unu
el siaj sekretarioj. Bombo falis sur la tendon kaj eksplodis apud la sekretario, kiu
cesis skribadi.

demandis

la juna

la bombo!
bombo kun la leal vi? Daurigu!

*

SPRITAjO
Singardema amanto.
Aktorino petas de §ia amanto multekostan juvelon.
--Vi gin havos -diris la amanto- sed
kondice, kc vi ne surportu gin dum la
teatraj prezentadoj.
-Kial?
--Car mia edzino eksciigis pri nia amikigo kaj se §i vidus gin ...
-Kio okazus?
--Ke §i povus peti de mi alian similan
juvclon!. ..

*

KURIOZAjO
La virinoj, Jau specialisto, ha vas gencrale la haron pli maldelikata olla viroj.
Tradukis esperanten,
1Vovejarque (Angelo).

Korandankon!!!
A la multlegata, bonhumorakaj satira hispanagazeto GEDEON
Pli konvinkige ol iam, mi konjektas nun, ke Esperanto tre baldau enradikigos en
Hispanujo. La fortaj muroj de la indiferenteco bruege disfalas antaü la penetranta
borilo de nia homama entrepreno.
Unu el la gazctoj plej legataj el Hispanujo, la sprita Gedeón, publikigis bonhumoran artikoleton pri Esperanto kaj la intcrnacilingva problemo. Ni tre dankas la simpatian Gedeon' on pro la atento kaj propagando, kiun gia arlikolo faros in ter giaj
multenombraj legantoj, sed nur ni bedaüras, ke nia estimata Gedeón ne estu pli kompetenta pri nia belsona lingvo, car tiaokaze gia artikoleto sendube estus estinta pi i
sprit,a ol gi estas.
Gian nescion pri la bonecoj de Esperanto gi elmontras per la skeptikopinio, kiun
gi havas koncerne la efektivigon de nia entrepreno.
Bedaure ankau estas, ke la spritega Gedeón falas en la saman malpravecon, kien
falis aliaj malpli spritaj o! gi, kredigante lajaman universalecon de la franca lingvo.
Gededn publikigas, kiel specimenon de nia lingvo, la nomojn de la tagoj kaj numeraloj en esperanto, kaj jen, gi elmontras ankorau unu fojon sian nescion pri esperanto, car kelkaj el tiuj vortoj estas erare presitaj. Se oni prezentas akzemplon al la nekompetenta publiko kaj tiu estas crarplena, kiel j ugi la aferon!!!? Mi rimarkigas tian
fakton, car aliaj Esperanto-kontraüaj
artikoloj, matice aü nevo le ankaü faris la samon.

ESPERANTlSTA
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Pri la efekton katízanta la klasikaj literaturaj verkoj tradukitaj esperanten, mi devas
cliri la jenon; unne, la fakto ne montris la pesirnismon de Gedeón, kaj due, lingvo intcrnacia nur celas anta u cio plcnumi la ncccsaj 11 rilatojn ínter homoj di verslingvulaj
sen literatura aspiro; des pli, Esperanto jam pruvis, ke intcr aliajn bonajn ecojn, gi
pose,das ankai:í la literaturan.
Ciel, ni redankas la interesan kaj bonhurnoran Gcdeon'on, pro la propagando, kiun
en Hispanujo faros por Esperanto gia artikoleto, kaj mi finas rckomendante al Gedeón,
same kiel al ciuj, faru la eblon por ceesti la Barcelonan Esperantistan Kongreson en
Scptembro.
Mr.

lnternaciaAsociode Arbaristoj
Estas fondita por la progresado de la Arbara Scienco kaj por la instruado de giaj
.inoj en la teorio kaj praktiko, por la diskutado de teknikaj kaj profesiaj temoj kaj
por faciligi la interkonadon de arbaristoj de la tuta mondo. Jam aligis multaj Ingenieroj-Arbaristoj de Kanado, Usono kaj kelkaj en Europq. La aktivaj anoj pagos jaran
kotizajon de 4 spesmiloj ( IO frankoj) kaj la studcntoj nur z Sm. nun sendotaj al provizora kasisto «Ingeniero sinjoro Ellewood Wilson, The Laurentide Paper Company
Ltd- Grand' Mére. P. Q.- Canada-» al kiu oni povas peti informojn, kiel ankau al
S-ro Codorniu - Str. Lealtad, 5 kaj 7, Madrid, Hispanujo»,

ANONCOJ
Bankistojl Atentu! Jus estas fondita sub la nomo «lnternacia Asocio de Rankistoj»
societo inter Bankistoj kaj R:mkoficistoj. kies celo estas la plifacilign de la bankaj
aferoj per uzadn de Esperanto. La jara kotiz::1joestas ftk~ila je I Sm. (2 f. 50).-Por
ricevi plcnan informon, sin tnrni al S-ro Ilcinrich i\rnlwld, lbnkdirekloro,
20, Waiscnhausstra~se, Dresdcn. A. Germ,m1tjo, ai:i al S-ro Robcrt l'illault, 6, rue Grison.
Orleans. Pra1Zcu_jo.
----

-------

-----

S-ro Gregario García, strato San Vicente, 6, Valencia (Hispanujo ), deziras korespondi kun ciulandaj geesperantistoj, per ilustritaj p-kartoj. Li respondas akurate,
Eliris gvidlibreto pri Barcelona kun ilustrajoj. Gi estos senda ta
al la Kongresanoj Qe la Vª, al la esperantaj kaj neesperantaj
Av
A
RE
GR
T
gazetoj, al la socictoj kaj grupoj, kaj al CIU ESPERANTISTO, kiu petos gin per
T_

f,

1

ilustrita postkarto al unu el la jenaj ad resoj:
TUTl\10NDA ESPERO (1<;ATALUNA ESPERANTISTO): Paradis, 12, Barcelona.
SOCIETAT D'ATRACCIO DE FORASTERS, Rambla del Centre, 30, Barcelona.
Alvoko al la :Jmzulo_j.-La Grupo Esperantista Henri IV, fondita en Parizo antau 6
mon~toj, kaj celan ta la propagandon de Esperanto ínter la J unuloj, rapide progresas. Gia honora prezidanto estas Dro. Zamenhof mem, gia honora komitato enhavas
S-rojn E. Boirac, C. Bourlet, Th. Cart, R. Pichon, P. Pierrotet. En Parizo, la grupo
havas 3 sekciojn dependantajn de gi, kaj farigontajn memstaraj grupoj, kiam ili pose,
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dos 10 membrojn. En Provinco gi organizas nun enketon por la fondo de «Franca
Federacio de la Junaj Esperantistoj». Estas neutile insistí pri la graveco de tiu agado;
!des sukceso alportos al Esperanto fortan ?ntauenpuson, sed por sukcesi la Grupo
Henri IV bezonas la helpon de ciaj junuloj. Gi do petas ciujn junajn samideanojn interrelatigi kun gi, sendante informojn, avizojn, k. t. p. al kiuj la Grupo ciam respondas. Sin turni al la prezidantc, S-ro Duward, 152, B/ Raspail, Paris, au a! la sekreta•
rio H. van Etten, 10, rue Vivienne, París.

Alvoko al la Progresemuloj.-Ni
konigas al vi la fondón de Asocio, kies nomo
estas «Esperantista Labcristaro~, kaj !des celo estas propagandi Esperanton en la
laboristaj medioj (socialistaj grupoj, sindikatoj, kooperativoj). Nia ambicio estas krei
en ciu !ando sekcion aií filion de nia E. L. Estas necesege grupigi ciujn fortojn por
veki la indiferentulojn kaj triumfigi niajn sociajn ideojn uzante Esperanton en niaj
internaciaj rilatoj.
Ciuj interesatoj petu.la regularon al la <Esperantista Laboristaro», 23, rue Boyer.
Paris.-Francujo.
Dum la monatoj Augusto kaj Septembro okazas en nia !ando en la plej multo el
la urboj, urbetoj, kaj vilagoj, la ceffesto, kiaj precipaj okazantajoj estas diversaj
I_udoj, bicikletkuradoJ, piedkuradoj, konkursoj ciaspecaj, baloj, levigo de aerostatoj,
artifikaj fajroj, disdono de premioj al gelcrnantoj, k. c.
La 15an de Augusto okazos la ceffesto en nia eksurbo Grado (nuntempe kvartalego de Barcelono ); gi estas el la plej rimarkindaj el nia !ando. Preskau ciuj stratoj
restas ornamitaj, kelkaj el ili arte kaj bonguste.
Ni volas profiti tiujn tagojn por propagandi nian lingv-on; tia! ni organizas esperantan ekspozicion, sed por ke gi sukcesu ni bezonas la helpon de ciuj. Tia!, do, ni
petegas al ciuj esperantistoj, esperantaj societoj, esperantaj presejoj, firmoj, gazetoj,
autoroj de esperantaj verkoj, k. c., ke ili bonv-oln sendi al ni iajn ajn esperantajojn,
Iibrojn, brosurojn, gazetojn, gvidlibrojn, katalogojn, postkartojn, ciaspecajn anoncilojn, fotografajojn kun subskriboj, regularojn de esp. societoj, membrokartojn, sigelojn, k. c.; cion ni dankege akceptos kaj cio estos videbla ne nnre de la ceestantoj
en la ceffesto, sed de ciuj urbanoj kaj ciuj kongresanoj de la va, car la ekspozicio
restos malfermita de la 15ª de Augusto, unua tago de la ceffesto, gis la 15ª de Septembro, tri tagoj post la Kongreso. iji atentigas ciujn amantojn de nia Iingvo pri la
graveco kaj akurateco de tiu fakto. C iu, kiu bonvolos helpi nin pri tio, sin turnu al
Esperanta Societo «Paco kaj Amo», Strato Angel, 67, 2.º.-Barcelona-Gracia
(Hisp.).
Esperante ke niaj samideanoj ne lasos nin izolitaj, ni kore ilin antaüdankas pro
ilia ricevota helpo.-Je nomo de la Societo, la Sekretario, 111.Fernández.

ENCICLOPEDIA ESPASA
Enciclqpedia Universal Ilustrada, que ha obtenido el GRAN PREMIO en la
Exposición Hispano-Francesa de Zaragoza.
La más completa de las publicadas hasta el día.
Dirigirse para suscripciones á los Sres. Espasa é Hijos, Cortes, 5 79, Barcelona.--Representante en Valencia: Francisco Melo, Cirilo Amorós, 24.
Tipografía Th{oderna,á cargo de Miguel Gimeno, Avellanas, 11-Valencia.
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Ln Redakciokorektos la manuskriptojn
laiíbezone,kaj la nepresitajngi ne resendos
l•::\'IIA. VO: Esperantistina
portretaro.-Vª
lnternacia
E!::perantista Kongreso
\'alcncion.-La
Valencia Grupo Esperantista
en g'ia Regiona Ekspozicio,-Floraj
, Divnsajoj.-Memorindaj
datrevenoj de Septembro.-4L~
vortoj simplaj>,

Barcelono.-En
Barcelonon
ludoj,-Kroniko.--Spritludoj

Colección
deretratos,
femenina
esperantista
Retratos de S-ras y S-tas esperantistas
honrarán nuestra revista, y con gusto recibiremos los de todas las que quieran
enviarnos el suyo, con permiso para reproducirlo.
Los publicaremos por riguroso turno
de recibo, dando sólo la preferencia á los
de nuestras abonadas.
Las fotografías deben ser mayores de
6 ~< 8 C/m•

F-ino Teresa Suay Valls, Gracia, 72
Valencia- España.

r'-

J ..\

F-ino AngelitaArnauPradas, Gracia,65
Valencia- España.

Esperantistina
porlrctaro
Portretoj de esperantistinoj honoras
nian gazeton, kaj ni ricevos plezure, tiun
de i:iu, kiu bonvolos sian sendi al ni, kun
pcnneso gin reprodukti.
Ni ilin publikigos laií rigora ordo de
iccvo, nur preferante unuavice, niajn
.il>onantinojn.
La fotografajoj <levas esti pli grandaj
ol 6 X 8 c/m,
1
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Vª lnternaciaEsperantista
Kongreso
Barcelona
5-11septembro 1909

f

Kara samideano:
Kiam ni eldonis la kvaran cirkuleron, ni kredis, ke gi estis la lasta, kiun ni estis
devi:;ataj fari por instrui la samideanojn pri la kongresaj aferoj. Bedaürinde, la lastaj
okazintajoj de nia urbo <levigas nin geni ankoraü unu fojon la atenton de ciu per niaj
skribajoj.
Ni povas laiíte diri, ke la eksterlanda gazetaro tiel trograndigis la faktojn en
Barcelono okazintajn, ke ofte, legante gin, la rido aperus sur niaj lipoj se ni ne pensus,
ke tiuj trograndigoj kaj mensogoj malfelice timigis multajn samideanojn, kiuj kompreneble, kiam ili farigis Esperantistoj faris ciun promeson eblan, ekcepte la promeson
travivi gravan dangeron. Kredante ke la Barcelonaj okazintajoj povus decidigi
kelkajn samideanojn ne ceesti la Kongreson pro la dubebleco de gia sukceso, la
Organiza Komitato prenis la decidon sin turni rekte al ciu Kongresano por sciigi lin
pri la jenaj faktoj:
1ª
Konsiderante ke la Barcelonaj okazintajoj povus iom malhelpi la sukceson de
la Kvina, la Organiza Komitato speciale komisiis la vicprezidanton S-ron. Sabadell
por ke li iru Madrid'on persone paroli kun la Ministro de la Enlandaj Aferoj pri la
situacio farita al Kongresaj laboroj de la nunaj okazintajoj.
2ª
La vicprezidanto de la Komitato alportis el Madrido plej bonajn impresojn
kaj la inviton daiírigi pli fervore ankoraií niajn preparajn laborojn, certigante al ciu
samideano, ke la trankvileco reganta en nia urbo estas favora kaj certa antaüsigno de
la Kongreso efektivebleco.
3ª Car la timo povis kapti, laií oni diris al ni, kelkajn kongresontojn, ni kredas
ke estas devo de ciu esperantista korekti per ciuj eblaj rimedoj la malverajn informojn donitajn de la gazetoj, presigante en la jurnaloj de iliaj respektivaj urboj, ke
«eial» la Kongreso okazos, kaj ke gia sukceso estas tiel certa kiel antaüe. Ni ec ne
volas pritrakti la demandon al ni faritan, pri la «persona sekureco» de la eksterlandanoj; la gentileco kaj gastameco de Barcelona, neniam neitaj, malpermesas al ni paroli
pri tiu temo.
Ni turnas nin al vi, do, kara samideano, kiu jam estas enskribita en la listo de
Kongresanoj aü kiu havis intencon tion fari. Ni, kiuj travivis tiun semajnon kies
faktoj false raportitaj povis dum momento vin sanceligi, ni, kiuj prenas sur nin la
respondecon fari la K;ongreson ci tie, neniam pensis ke gi pavas ne okazi, aií ne
okazi en Barcelona. Cio estas pn·ta por vi ci tie, cio estas preparita por akcepti tiujn
gastojn tiel varme kaj sincere atenditajn de la Regino de l'Mezamaro. Nia cielo repacigis kaj nun, kiel antaüe, de via éeesto en Barcelono dependas la sukceso de la
Kongreso kaj de la ideo, kinn gi reprezentas.
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Granda estas la entuziasmo, kiu animas éiujn hispanajn Esperantistoj_n por

Grande es el entusiasmo que anima á
todos los esperantistas españoles por re-

ESPERANTISTA

akcepti la fremdajn samideanojn. Barcelono preparas grandajn festojn por regali
la Kongresanojn, kiuj bonvolos gin viziti.
Nenion ni devas aldoni al la multaj
aferoj, kiujn skribis S-ro C. Bourlet en
•La Revuo> pri la kongresurbo; nur unu
vokon: en Barcelonon, karaj samideanoj!,
por tie doni al ni reciproke la ciujaran
cirkaupremon, esprimo de tiu sento de
universala frateco, paco kaj amo.
Valencio, la Mediteranea Ateno, deziras ankau esti vizitata de la tutmonda

Esperantistaro. Kaj de la plej alta registaro gis la lasta urbano, ciuj unuanime
vokas, ke la esperantistoj alvenu por elpruvi ankorau unu fojon la amindan kaj
gasteman karakteron de la Valencia popolo.

La urba konsilantaro plenamase iros
akcepti D-ron Zamenhof kun la akompano de siaj gardistoj kaj rajda eskorto, la
komitato de la bela Valencia Regiona
Ekspozicio, la Muzika Konservatorio, kaj
la tuta popolamaso akceptos kun malfermitaj brakoj kaj kun aplaiídoj kaj aklamoj la esperantistan ekskursantaron, kiu
venos el Barcelono nin viziti. La urba
muzikbando, la Granda Kazino, unuvorte, Valencio, plej kore deziras plen§uti
pee regaloj siajn gastojn.
En Valencion, do, Esperantistoj!
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cibir á los samideanos extranjeros. Barcelona prepara grandes festejos para agasajar á los congresistas que se dignen
visitarla.
Nada debemos añadir á lo mucho que
respecto de la kongresurbo ha escrito
Mr. C. Burlet en la ~Revuo~; sólo una
voz: a Barcelona karaj samideanoj!, para
darnos mutuamente el abrazo anual, expresión de ese sentimiento humanitario
de fraternidad, paz y amor universal.
Valencia, la Atenas del Mediterráneo,
desea también ser visitada por todo el
mundo esperantista. Y desde la suprema
autoridad hasta el último ciudadano,
todos á una voz claman por que venga el
esperantismo para patentizar una vez más
el carácter hospitalario y amable del pueblo valenciano.
El Ayuntamiento en corporación saldrá á recibir al Dr. Zamenhof, acompaña•
do de sus maceros y escolta á caballo, el
Comité de la hermosa Exposición Regional Valenciana, el Conservatorio de Música y el pueblo en masa, recibirá con los
brazos abiertos y entre aplausos y vítores á la caravana esperantista que venga:
de Barcelona á visitarnos. La Banda Municipal, el Gran Casino, en una palabra,
Valencia, ansía con efusión colmar de
atenciones á sus huéspedes.
¡ Valencia, pues, esperantistas!

lnstrukcioj por la ekskurso Valencion Instruccionespara la excursión á Valencia
La ekskursantoj foriros el Barcelona
la ISªº de Septembro matene kaj alvenos Valencion je la r¡a koro 40 minutoj
vespere; bela vojago, en kiu oni trairas
dum tago pentrindan kaj sugestian pejzagon, car la vagonaro glitiras apud la l\iediteranea marbordo kaj penetras en la
orangajn arbarojn, kies arboj proponas
sian oran frukton al la vojaganto. Ili restos en Valencio gis la isa, tago en kiu
oni fermos la kongreson, kaj daurigos la
aliajn projektitajn ekskursojn, kaj revenos
hejmen la nepartoprenantoj
en ili. La
sabaton je la 15ª horo (postagmeze) §ipo
veturos al la Batearaj insuloj.
Dum tiuj tagoj okazos balo en la Eks-

Los excursionistas saldrán de Barcelona el día 15 de Septiembre por la mañana y llegarán á Valencia á las 17'40;
viaje hermoso, pues se atraviesa de día
un paisaje pintoresco y sugestivo por
deslizarse el tren á la orilla del Mediterráneo, penetrando en los bosques de
naranjos, cuyos árboles ofrecen su dorado fruto al viajero. Estarán en Valencia
hasta el sábado 18, día en que se disolverá el Congreso, siguiendo las excursiones proyectadas y regresando á su país
los que no tomen parte en ellas. El sábado, á las 15, sale vapor para Baleares.
Durante estos días habrá baile en el
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poz1cia Granda Kazino, serenado dum
Gran Casino, serenata con ejecuc1on del
kiu la urba muzikbando ludos la himnon
himno «Espero> por la Banda Municipal,
«Espero», artaj fajrajoj, kunvenoj de Esfuegos artificiales, reuniones de esperanperantistoj en la kunsida salono, parolatistas en el salón de actos, discursos, visidoj, vizito al la Valenciaj monumentoj,
ta á los monumentos de Valencia y veladas en la Exposición.
kaj vesperfestoj en la Ekspozicio.
La prezoj de logado po unu tago esLos precios de los hospedajes por
tas: Hoteloj unuaklasaj: 10 pesetoj; 2ª klacada día son los siguientes: 1.ª, 10 pesesaj, 7'50; 3ª klasaj, 5 (cambro, tagmango
tas; 2.a, 7'50; 3.ª, 5; cuarto, almuerzo y
comida, el vino comprendido.
kaj vespermango, kun vino).
Tiuj ci prezoj, kiuj estas la ordinaraj,
Estos precios, que son los ordinarios,
povas plimalgrandigi per kontraktoj kun . pueden quedar reducidos mediante conkompanioj de praktikaj vojagoj, kies ' trato con empresas de viajes prácticos,
proponojn nun ekzamenas la organiza kocuyas proposiciones está estudiando el
mitato de la Postkongreso.
comité organizador del postcongreso.
La prezo de la veturbileto de BarceEl precio del billete de ida y vuelta
lono-Valencio (iro kaj reveno) estas: I ª es el siguiente: 1.a,36'40; 2.a, 27'67, 3.a,
klaso, 36'40 pesetoj; 2ª klaso, 27'67 peI 5'75 pesetas.
setoj; 3º klaso, 15•75 pesetoj.
El grupo de Valencia ha interesado
La Valencia Grupo Esperantista petis
esta rebaja de la Compañía de los ferrotiun raba tan prezon de la Fervoja Hispacarriles del Norte de España, que sirve la
na Kompanio de la Nordo, kiu zorgas
línea de Barcelona á Valencia.
pri l,? veturado de Barcelono Valencion.
Car jam estas fiksitaj la dato kaj boro
Precisada la fecha y hora de salida y
de la alveno Valencion kaj foriro, la daiíro
llegada á Valencia, la duración de la esde la restado en la urbo, kaj la prezo de
tancia en esta capital, el precio del viaje
la vetura bileto en vagonaro, kaj ankaií
por ferrocarril, así como el de los hospetiu de la logado, al la Esperantistoj, kiuj
dajes, á los esperantistas que acudan al
iros al la Barcelona Kongreso, ni Iiveros
Congreso de Barcelona daremos el pro~
la plenan kaj detalan programon de la grama detallado y completo de las rekunvenoj kaj festoj, kiuj estas nun en
uniones y festejos que se están organiorganizado.
zando.

LAVALENCIA
GRUPO
ESPERANTISTA
ENGIAREGIONA
EKSPOZICIO
Dank' al la Valencia Urbestraro, dank' al la Ekspozicia Komitato kaj dank' al la
fervoreco kaj klopodoj de la Valenciaj geesperantistoj, nia Ekspozicio pavas nun
pruvi antaií la mondo, ke Valencio ne dormas rilate al la giganta paso, kiun la homara progresado antaiíeniris per nia Zamenhofa Esperanto, la Internada lingvo, la dua

por éiuj.
La Valencia Urbkonsilantaro, kiu de du jaroj subvencias la Esperantistan Grupon,
difinis en la majesta Palaco, kiun gi starigis en la Regiona Ekspozicio, salonon,
por ekspozicii la Esperantista Grupo siajn elmetajojn. Plie ankoraií, gi tre afable
difinis monhelpon por tiu bela celo. Jen kiamaniere Esperanto enigas en la ofi •.
cialan vivon. La Valencia Grupo tre danke akceptis tian multvaloran kunhelpon
kaj hodiai.í la Instalajo estas finita kaj tre admirata de giaj vizitantoj, kiuj tre sin
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interesas pri gi. La saloneto estas je kvardek kvadrataj metroj. En angulo, arangita
kiel honora loko, oni metis belan portreton de D-ro Zamenhof ornamita per nia standardo kaj laürobrancoj. Sub gi vidigas kelkaj p-kartoj de nia majstro al Valenciaj
samideanoj.
Sur la kvar salonmuroj oni lokis laülonge la Jibrarelmontrejon; belega kolekto
inter kiuj libroj distingigas la plena kolekto, eldonita gis nun de la firmo Hachette.
Super la librara vidigas kvar vicoj da postkartoj ricevitaj de valenciaj samideanoj.
ordigitaj laü fakoj; nacioficialaj, Esperanto propagandaj, kongresaj, esperantistaj,
portretoj, esperantistaj grupoj, migrantaj p-kartoj, popolaj tipoj, urbaj vidaJoj, k. t. p.
k. t. p.; belega postkartaro kiu mirigas la vizitantojn kaj havigas al ili okazon ekzameni kaj konvinkigi pri la vivanteco de la Zamenhofa kreitajo, car oni pavas diri, ke
per tiu postkartaro estas riprezentita la tuta mondo.
Super la postkartaro, ciam laü longe, de la kvar salonmuroj estas alnajlitaj la
preskaü tuta Esperanta Gazetaro. Interesa kolekto de 142 diversaj esperantistaj
gazetoj.
En la kvar muroj vidigas ses karteloj, du el kiuj surhavas la Esperantan Alfabeton kaj la karakterizajn finigojn de la vortoj kaj verboj en Esperanto. La kvar ceteraj surhavas hispane-kaj-esperante redaktitajn pensojn.
En la angulo kontraüa al la portreto de nia majstro estas elmetitaj surmure la·
dokumentojn pri la Barcelona Kongreso.
En la muroj norda kaj okcidenta de la salono estas du vastaj fenestroj. Sur la
okcidepta fenestrego, dra pirata per verda stofo, estas elmetitaj aro da Esperantaj afisoj
pri la Geneva kongreso, la Bukaresta nacia kongreso, afisoj de la Valenciaj foiroj
cldonitaj de la ci tiea Urbestraro, el la Muzika konkurso de la Konservatoria Valencia, fotografajoj de la kongresanoj de Boulogne-Sur-Mer kaj Kembrigo, Ekspozicia
propagandilo esperante eldonita de la komitato de la Ekspozicio kaj aliaj esperantaj afisoj meze el ciuj vidigas tiu de la Barcelona Kongreso.
Sur tiu fenestra vidigas ankaü komercajoj kun esperanta marko, likvoro Esperanto, ·sólido Esperanto, kul-mortigaj pasteloj, orangoj «Zamenhof» kaj « Verda
Stelo•, k. c. La kvar muroj estas supre cirkaüitaj per pendantaj diversnaciaj flagoj
kvazaü-tapetoj. Centre de la salono staras tablo plena de Esperantaj propandiloj kaj
aligiloj invitante la vizitantojn enskribigi kiel membroj aü helpantoj de nia ideo.
Süpre, sur la plafono granda kvinpinta venia stclo rcgas la instalajon.
Tiu instalago staras inter tiu de la institucio por la virina instruado kaj tiu de la
Lernejo por surdmutuloj kaj blinduloj; super la trairejaj pordoj de nia instalajo vidigas la surskribajo
ESPERANTO
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Sur konvena loko de la muroj ankoraü vidigas kvin kvazaüpergamenoj cirkaüataj
de laürobrancoj kun memoriga skribajo pri la kvin gisnunaj Esperantaj kongresoj.
La koloroj regantaj estas, konpreneble, la niaj, verda kaj blanka.
La Valencia F.speranta instalajo certe estos fruktodona por nia ideo en Valencio,
sed, aukoraü pli certe estas, ke tiu propagando obligo~ dum la postkongresa ekskurso
al Valencia, kiu okazos de la 15ª gis la 18ª Septembro, kun ceesto de D-ro Zamenhof,
kaj despli se gi estas tiel multmembra kiel ni esperas.
De intence ni lasis por la fino danki korege nian samideanon D-ro Jozefo Aguilar
Blanch la senlaca eks-urbkonsilanto, kiu liom klopodis por konduki Esperanton en
la oficialan vivon de Valencia kaj tiel sukcesplene tion atingis.
Gesmnideanoj al Valencia!!!
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Florajludoj
La oficiala templimo por akcepto de manuskriptoj estis la r de Junio sed preserare diris •La Revuo•, 1 de Julio. Tial la komitato ricevis ankorau kelkajn manuskriptojn dum la Junia monato kaj gi ilin akceptis.
Nur du konkursoj restis sen konkursantoj, la numeroj 10 kaj 24.
Tuj kiam la jugo de unu konkurso estos finita, la prezidanto de la responda
jugantaro sciigos al la komitato de l'Floraj Ludoj la devizon kaj numeron de la premiita verko. Tiam la komitato malfermos la koverton portantan tiun devizon kaj
konfidencie avertos la premiiton, petante de Ji ne publike konigu sían sukceson antaií
la festo en Barcelono.
La manuskriptoj premiitaj apartenos dum unu jaro al la donacinto de la premio,
La manuskriptoj nepremiitaj estos bruligitaj kune kun la respondaj kuvertoj, se
iliaj aiítoroj ne petas, antaií la 15ª de Oktobro, ke oni ilin resendu, kunsendante la
koston de la posta resendo rekomendite.
Se en iu konkurso neniu manuskripto sajnas al la jugantaro meriti premion, la
premio ne estos aljugita, kaj estos redonita al la donacinto, aií, se la donacinto tion
akceptas, aljugita kiel dua premio en alia pli feliea konkurso.

Kroniko
Du famkonataj esperantistoj japanaj
mortis: S-ro T. Hasegawa, kiu publikigis
la unuam lernolibron de Esperanto por
japanoj, kaj S-ro Y. lida eksvolapükisto,
verkisto de Japana-Esperanto
vortaro
ne eldonita.
·
Aukau mortis S-ro Eugeno Landoy,
unu el la gazetistoj, kiu plej fervore propagis esperanton en Belgujo.

Crónica

Ni ploras, kun íliaj familioj, la perdon
de niaj karaj propagandistoj.

Dos famosos esperantistas japoneses
han muerto: el Sr. T. Hasegawa, que
publicó el primer Manual de Esperanto
para japoneses, y el Sr. Y. lida exvolapukista, autor de un diccionario inédito
Japonés-Esperanto.
También ha muerto el Sr. Eugenio
Landoy, uno de los periodistas que con
más fervor han propagado el Esperanto
en Bélgica.
Lloramos, con sus familias, la pérdida
de nuestros queridos propagandistas.

Anglujo.-La kvara Skota Kongreso
okazos en 1910.ª ce Glasgow'o.
Nia samaga samideano «The British
Esperantist» raportas pri bonaj agoj de
kvardek-kvar
esperantistaj societoj el
Anglujo.
En Edimburgo kaj Harbone'o, oni
starigis novajn grupojn.
Australio.-Ni ha vas tie alian grupon.
Fondigis en Hornsby'o.
Aüstrujo.-S-ro Geier el Graz'o pro-

lnglaterra.-EI cuarto Congreso Escocés se verificará en Glasgow en 1910.
Nuestro samideano, de la misma edad,
cThe British Esperantist», relata buenos
hechos de cuarenta y cuatro sociedades
esperantistas de Inglaterra.
En Edimburgo y Harborne se han
establecido nuevos grupos.
Australia.-Tenemos
allí otro grupo.
Se ha fundado en Hornsby.
Austria.-EI Sr. Geier de Graz pro-
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1cktas, dum tiu ci somero,

fari ekskur-ion propagante esperanton tra tiu Stiria
lando, kie ankoraü gi ne estas tre konnta.
l~speranta Wien'a Societo tradukis la
trkslon, de programo de la Muzika Konotrrvatorio de Valencia kaj klopodis gian
p11l>likigadon en la cefaj gazetoj de la
lando. Tiel, kiel bone diras nia tiea kara
kolcgo .«Informaj Raportoj», gi propa¡:n11dissamtempe la konkurson, la lingvon kaj la unuigon.
Belgujo.-La belga registaro preparas
por 1910 Grandan Universalan Ekspozicion en Brusela, kaj Iingvo Esperanto
estos reprezentata en speciala sekcio ditinila por la grandaj internaciaj asocioj
kaj institucioj.
Por partopreni en gi, oni <levas peti
informojn de S-ro Gabriel Chavet sekretnrio de Esperantista Centro Oficejo,
a111ar1
la 1ª de la proksima Augusto.
Novaj grupoj fondigis en B0rgerhont'o
kaj Lieg'o.
• Belga Esperantista», nia kara amiko,
ra¡,ortas pri laboroj de ciuj grupoj el
liu lando.
Bohemlando.-Centra
Asocio de Bolw111ajEsperantistoj disdonis cirkuleron
pri la progreso de Esperanto en tiu !ando,
kaj rckomendas, ke ciu esperantista vizitanlc Praga, akiru la esperanlistan ilustritan gvidlibrnn, kaj vizitu la kancclarion
de Esperanto, Ferdinandova trida, 29.
E:-;pcranta kafejo Union,
Ti::a studenta Rondeto deziras interrilntc kun studentoj el ceteraj landoj. Sin
turnu al S-ro K. Kuthan ce la sama kafejo.
N ovaj grupoj fondigis en Schonan 'o
kaj Filippsdorf'o.
En la programo de komercaj lernejoj
<k l'raha, estas enmetita la lernado de
Esperanto.
Tic oni arangas Kongreson esperanlistan de la 26 al la 28 de tiu ci monato,
kaJ okaze gi, ekspozicio por kiu «Bohe111a Unio Esperantista>
petas esperantajujn, kaj invitas al ciuj fremdaj samiJeanoj tien iri kun promesa ilin akcepti
amikege,
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yecta hacer, durante este verano, una excursión propagando
el Esperanto por'.
aquel país Stirio, en el cual no es muy
conocido.
La Sociedad de Esperanto de · Viena
ha traducido el texto del programa del
Conservatorio de Música de Valencia y
procuró su publicación en los principales
periódicos del país. Así, como bien dice
nuestro querido colega de allí, «Informaj
Raportoj ~, aquella propagó al mismo
tiempo el concurso, el idioma y la unión.·
Bélgica.-El Gobierno belga prepara
para 19rn Gran Exposición Universal en
Bruselas, y el idioma Esperanto será representado en una sección especial dedicada á las grandes asociaciones internacionales y á las instituciones.
Para tomar parte en ella, se deben
pedir informes al Sr. Gabriel Chavet, secretario de la oficina central Esperantista, antes del 1.º del próximo Agosto.
Se han fundado nuevos grupos en
Borgerhout y en Lieja.
«Belga Esperantisto~, nuestro querido amigo, se refiere á trabajos de todos
los grupos de aquel país.
Bohemia.-La Asociación Central de
Esperantistas bohemios ha repartido una
circular referente al Congreso de Esperanto en aquel país, y recomienda, que
todo esperantista que visite á Praga, adquiera la g1da esperantista
ilustrada, y
visite la cancillería de Esperanto, Ferdinalldova trida 29, Café Unión de Esperanto.
El Círculito estudiantil de allí desea
relacionarse con estudiantes de los demás paises. Diríjanse al Sr. K. Kuthan, en
el mismo café.
Nuevos grupos se han fundado en
Schonan y Filippsdorf.
En el programa de escuelas comerciales de Praga se ha introducido el estudio del Esperanto.
Allí se dispone un Congreso Esperantista del 26 al 28 de este mes, y con ocasión de P-l una exposición, para la cual
«Unión Esperantista Bohemia• pide cosas
de Esperanto é invita á todos los samideanos extranjeros á ir allí, prometiéndoles recibirlos con grandísima amistad.
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Brasil.-La Dirección General de EsBrazilujo.-Generala
Direktado de
tadística, con motivo de la apertura de
Statistiko, okaze la malfermo de giaj hasus puertas al comercio mundial, ha puvenoj al la monda komerco, publikigis
blicado un folleto relativo á los progrebrosur_on rilate al la Brazilaj notindaj
sos notables del Brasil, en los idiomas
progresoj, en portugala, franca kaj espeportugués, francés y esperanto.
ranta lingvoj.
La muy buena revista de allí «Brazila
Tiea tre bona esperanta gazeto «BraEsperantista• se refiere al constante trazila Esperantisto• raportas pri konstanta
bajo de nuestros colegas de Rio de Jalaboro de niaj samideanoj en Río de Janeiro, Niteroy, Cruzeiro, Guara tinta,
neiro, Niteroj'o Cruzeiro, Guaratinta'o,
Mogy-Mirim'o, Amparo, Queluz'o, ItuMogi, Mirim, Amparo, Queluz, Ituveraverava'o y Palma'o.
va y Palma.
Dinamarca.-La primera reunión
Danujo.-Unua dana jarkunveno okaanual danesa ha tenido lugar en Aarhus
zis en Aarhus'o la l 1an Julio. Kunvenis
el I 1 de Julio. Concurrieron esperantistas
esperantistoj el Odense'o, Vejle'o, Rande Odense, Vejle, Randers, Aalborg,
ders'o, Aalborg'o, Skive'o kaj Ronne'o,
kaj bonan tagon trapasis per paroladoj, , Skive y Ronne, y se pasó un buen día,
con discursos, banquete, concierto, etfestenon, koncerto, k. t. p. kun profito
por la propagando de Esperanto en tiu
cétera, provechoso para la propaganda
del Esperanto en aquel país.
!ando.
Filipinas lnsuloj.-Nia estimata kaj
Islas Filipinas.-Nuestra
estimada y
bonilustrita gazeto «Filipina Esperantisbien ilustrada revista «Filipina Esperanto», raportas pri éiam kreskanta esperantista•, se refiere al movimiento, siempre
en aumento, del Esperanto en aquel país.
ta movado en tiu 12ndo.
Francujo.-Esperanto
estas enkonduFrancia.-El Esperanto ha sido inkita de abato Duvaux en Pariza Seminatroducido por el abate Duvant en el Serio, 391 ruede Vaugirard, kics seminaminario de París, 391 1 ruede Vangirard,
rianoj deziras korespondi kun aliaj.
cuyos seminaristas desean corresponder
con otros.
En Lille'o fondigis nova grupo. An•
En Lille se ha fundado un nuevo grupo. También en Chateaurenard, Chamkaií ce Chateaurenard'o,
Chambery'o,
Cholet'o, Lorient'o, Montes-la-Jolie, St.
bery, Cholet, Lorient, Montes-la-Jolie,
Lo !faj Villencuve St. Georges,
St. Lo y Villeneuve St. Georges.
Gis la 31ª Oktobro estos malfermita
Hasta el 3 I de Octubre estará abierta
Internacia Ekspozicio en Nancj'o.
una Exposición Internacional en Nancy.
En la palaco, kic estas la Ekspozicio
En el palacio en que está la Exposide la Nancj'a Universitato, trovigos mal- ción de la Universidad de Nancy, se engranda esperanta elmetajo, kiu prezentas
cuentra un pequeño aditamento de espetre bone faritan landkarton montrantan
ranto, que representa un plano muy bien
la progresadon de Esperanto tra la monhecho, demostrativo del progreso de esdo kaj multegaj gazetoj, postkartoj kaj
peranto en el mundo, y multitud de pefotografajoj.
riódicos postales y fotografías.
Baldaií aperos Plena Vortaro EspePronto aparecerá un Diccionario comranto-Esperanta y Esperanto-Franca, verpleto Esperanto-Esperanta
y Esperanto
kita de la famkonata esperantisto S-ro
-Francés,
compuesto por el famoso esBoirac.
perantista Sr. Boirac,
Pri la laborado de la grupoj, neeble
Respecto á los trabajos de los grupos,
citi la klopodojn de éiu. Ni donos ideon
es imposible citar los esfuerzos de todos.
pri la afero, dirante, ke éie estas esperanDaremos idea del asunto diciendo, que
tistoj en tiu ]ando kaj oni vete propaganpor todas partes hay esperantistas en ese
das nian lingvon.
país y que en competencia se propaga
nuestra lengua.
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Nia kara kolego kaj majstro «Lingvo
Internada» estis minacata malaperi; kio
estus estinta malfelico por la esperantista
mondo. Manko de mono de «Presa Esperantista Societo• devigis giajn akciulojn
diskuti kion fari, kaj ili decidis la daürigon de tiu gazeto kaj la ceson de la eldonado de )'Grand Dictionaire, donante al
la pagintoj de gia tuta valoro, kompensajon por la nepublikigitaj kajeroj, per
cldonajoj de P. E. S., escepte «Lingvo
lnlcrnacia» kaj «Juna Esperantisto».

Germanujo.-En Frankfurt'o

okazas

<I<·);i roª de Julio «Unua Internacia Aerve1\nada Ekspozicio», kiu daüros gis fino
eleOktobro.

T1ca esperantista grupo, kiu havas
¡,ul>likan oficejon en la ekspozicio mem,
invitas ciujn gesamideanojn por la vizito
<le gi. Informas S-ro Schutze, Konikstrassc, 97, Frankfurt, apud Majn'o.
• Esperan ta Gruparo Berlina>, Kurt,
Zimmcrmann, Berlín O., 112, Pettenkofer st. 27, eldonis belan fotografajon, kie
oni trovas kunigite portretojn de granda
nombro de Esperantaj gazetoj. D-ro Zamcnhof ilin jugas bonegaj propagandiloj.
Novaj grupoj en Dohna'o, Witten•
berg'o, \Veissensee'o, Rostock'o kaj Lippstardt'o, kaj nía antikva amiko «Germana
Esperantisto» rilatas klopodojn, favore al
Esperanto kaj gia divastigo en tiu !ando,
de tridek-ses grupoj.
Hungarlando.-Komitatkunsido
de
.J Iungara Esperanta Societo» sin okupis tre gaje pri la kreskado de Esperanto
en tiu lando.
En Instituto de blinduloj en Budapcst'o vizitante gin lía moilto sinjoro
l\linistro Apponyi, li plezure sciigis, ke
tieaj blinduloj faras esperantan kurson
sub la direkto de S-ro Johano Kleitsch.
lnsulo Madeira.-En la Seminario de
Funchal ekzistas grupo de fervoraj esperantistoj, kaj la Seminaria gazeto «Esperanéa» multe kaj bone sin okupas pri
nia aforo.
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Nuestro querido colega y maestro
«Lingvo Internacia> ha estado amenazado de desaparecer, lo que hubiera sido
una fatalidad para el mundo esperantista.
Falta de dinero de «Presa Esperantista
Societo • obligó á sus accionistas á discutir qué harían, y decidieron la continuación de ese periódico y que cese la publicación de El Gran Diccionario, dando
á los que pagaron su total valor, una
compensación, por los cuadernos no publicados, en cosas editadas de P. E. S.
con escepción de «Lingvo Internacia:o y
«Juna Esperantisto>.
Alemania.-En Frankfurt se verifica
desde el IO de Julio la primera Exposición Internacional de Aeromóviles, que
durará hasta fin de Octubre.
El grupo esperantista de allí, que tiene una oficina pública en la exposición
misma, invita á visitarla á todos los samideanos de ambos sexos. Informará el
Sr. Scht:tze, Konikstrasse 97, Frankfurt,
apud Main.
«Esperanto Gruparo Berlina», Kurt,
Zimmermann, Berlín O. 112, Pettenkoffer St. 27, ha editado una bonita fotogra•
fía en la que se encuentran agrupados
rotratos de gran número de periódicos
esperantistas. El Doctor Zamenhof las
considera como magníficos instrumentos
de propaganda.
Nuevos grupos en Dohna,Wittenberg,
Vvcissensee, Roslock y Lippslardl y nuestro antiguo amigo «Germana Esperantista• hace mención de trabajos favorables
al Esperanto, en aquel país, de treinta y
seis grupos,
Hungría.-EI Consejo de «Hungara
Esperanta Societo:o se ocupa con mucha
satisfacción del aumento del Esperanto
en aquel país.
En el Instituto de ciegos de Budapest,
al visitarlo el Excmo. Sr, Ministro Appo•
nyi,se enteró con satisfacción deque ague•
!los ciegos hacen un curso de Esperanto
bajo la dirección del Sr. Juan Kleitsch.
Isla de Madera.-En el Seminario de
Funchal existe un grupo de fervorosos
esperantistas y el periódico del Seminario «Esperanca» se ocupa mucho y bien
de nuestro asunto.
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ltalujo.-S-ro Morgari deputato eela
ltala Parlamento, tie aludis al Esperanto,
dirante, ke li gin konsideras, kiel la estontan lingvon de la civilizitaj nacioj.
Lia Mosto Papo Pío Xª gratulis fraton Isidoron el Belgujo, kiu proponis en
Napolo eekongreso por blinduloj, enkonduki esperanton en la blindulejojn, kaj
uzadi tiun lingvon dum venontaj por blinduloj kongresoj; kies proponoj estis aprobitaj.
Meksikujo.-En Tezintlan'o, Pue, ee
la Katolika Lernejo de Nia S-ino de
Lourdes, kie oni instruas fraulinojn el la
tuta !ando, tri dek el ili lernas esperanton.
La tiea esperantista societo faras
unuan kaj duan gradon kursojn, kaj plie,
ankau estas privataj gelernantoj.
Oni kalkulas centon da gelernantoj, je
eiuj.
«El Paladín•, Meksika jurnalo, bone
rilatas pri Esperanto kaj honoras nin,
tia!, ke li translokas kelkajn niaj n laborojn al giaj kolonoj.
Moravio.-Nova kaj bona gazeto jus
aperis: «Internada
Pedagogia Revuo•,
oficiala orgaqo de dnternacia Asoc)o de
Instruistoj».Cefredaktoro
S-ro Th.Cejka,
Bistrice-Hostyn, Moravio (Austrujo).
Duono da la unua numero estas okupata per bona literaturo, kaj cetero estas
dedieita por pli mallongaj kaj tre interesaj notoj kaj por informoj el diversaj
fakoj, kiuj koncernas la lernejojn au instruistojn.
Norvegujo.-En la fino de tiu ei monato au komenco de proksima Oktobro,
oni malfermos en Kristianio, esperantan
ekspozicion, pri kiu ni rilatis en nia antaiía numero.
Portugalujo.-La Lisabona gazetaro
sin okupas favore pri Esperanto kaj pri
senéesa laboro por gin propagadi, kiun
faras niaj tieaj estimataj samideanoj.
Rumanujo.-«Bukarest'a
Virina Societo Esperanto•, organizis grandan kamparan feston en la arbaro de Kosmesti'o
apud Marasesti'a vilago. Ili multe amu-
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ltalia.-EI Sr. Morgari, diputado del
Parlamento Italiano aludió en él al esperanto diciendo, que lo considera como la
futura lengua de las naciones civilizadas.
Su Santidad el Papa Pío X felicitó al
hermano Isidoro, de Bélgica, que propuso en Nápoles, en el Congreso para
ciegos, introducir el Esperanto en los
asilos de ciegos y usar esa lengua en los
venideros Congresos para ciegos; cuyas
proposiciones fueron aprobadas.
Méjico.-En Teziutlan'o Pue, en la
Escuela Católica de Nuestra Señora de
Lo urdes, donde son instru ídas señoritas
de todo el país, treinta de ellas estudian
Esperanto.
La sociedad esperantista de allí, hace
cursos de primero y segundo grado, y
además hay estudiantes privados, de ambos sexos.
Se calcula un ciento de ellos, entre
todos.
El «Paladín> diario de Méjico hace
buenas referencias del Esperanto, y nos
honra, porque traslada algunos de nuestros trabajos á sus columnas.
Moravia.-Una nueva y buena revista acaba de aparecer: • Internacia Pedagogia Revuo>, órgano oficial de la «Asociación Internacional de profesores», redactor jefe el Sr. Th. Cejka, Bistrice
Hostyn. Moravia, Austria.
La mitad del primer número está
ocupado por buena literatura y lo demás
dedicado á más cortas y muy interesantes notas y para informes de diversas secciones concernientes á colegios ó maestros.
Noruega.-Á fin de este mes ó principio del próximo Octubre, se abrirá en
Cristianía una Exposición de esperanto
á la cual nos hemos referido en nuestro
número anterior.
Portugal.-La prensa de Lisboa se
ocupa favorablemente del Esperanto y
de la incesante labor que hacen para propagarlo nuestros ~sti mados samideanos
de allí.
Rumanía.-La «Sociedad Esperanto
Femenina de Bukarest» ha organizado
una gran fiesta de campo en el bosque
de Kosmesti cerca del pueblo Marasesti.

ESPERANTISTA

kaj per tiu vidinda kunveno faris
¡,;1.111dan
propagandon.
"I

En tiu urbo kaj en Galatz'o, la poli-

' '"'"J lemas esperanton incititaj de iliaj
, , ,j, kiuj lemas mem.

Ministro de
otJi faru
s111111
Gimnazio
Nova grupo

l'"•kc

Publika Lernado permeesperantan kurson en la
de tiu ci lasta vilago.
fondigis en Roman'o.

Rusujo.-Nia estimata kolego «La
' ,,,,¡., de Esperanto» rilatas pri klopo1 'J

de niaj samideanoj de Moskvo, Kos-

Orenburg'o, Vladikai.í.kazo kaj
F.¡:orjcvsk'o por propagandi esperanton.

lroma'o,

Servujo.-En tiu !ando S-ro Budjevac
f11rn~csperantan propagandon helpita de
S-roJ Krestando, bulgaro, kaj Evstifeieff,
f'll!IO.

Svedujo.-En tiu ci Septembra monaen Stockolm'o la jara kunveno
ele «Svcda Esperantista Societo.»

'º okazos

Svisujo.-Estas
nova grupo en Solo, urno, kaj la malnovaj dai.í.rigas la klopo, )ojn por plibonigi nian aforan.
Usono.-Kvankam
la plimulto el la
i:rnpoj de tiu !ando ne faras Kunsidojn
1 111111la somero,
iom oni laboras kaj la
prn¡,agando ne cesas.
Zululando.-l\iisionisto instruas espe, anton, sukcese, al pli malpli tridck geknnl>oj cnlanduloj.
Hispanujo.-Duonmonata
gazeto ,El
l'orvcnir>, kies unua numero jus eliris
rn Utiel'o, dedicas fakon al nia kara
lín¡.:vo.
1-:11
Barcelona'o estas nova grupo nomita « La kvinpinta stelo.»
l .a grupo «Paco kaj Amo», de Grarin I Barcelono ), en la generala kunsido
11kazinta la 4an de Julio, balotis la jenan
komitaton:
S-roj Samper, Prez.; Alió, Vic.; Brunct, Sek.; Abad A., Vic.; Abad H., Kas.;
C;ispcrt, Kalk; l\íonfort, Bib.; S-ino Conq•pcio Ribera kaj S-roj Ginestá kaj Picorct, vocdonantoj.
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Se divirtieron mucho, y por esa reunión,
digna de verse, hicieron gran propaganda.
En aquella ciudad y en Galatz, los
policías estudian el Esperanto incitados
por sus mismos jefes que también lo estudian.
El Ministro de Instrucción Pública ha
permitido que se haga un curso de Esperanto en el Colegio del Estado de esta
última población.
Un nuevo grupo se ha fundado en
Román.
Rusia.-Nuestro
estimado colega «La•
Ondo de Esperanto~ se refiere á los esfuerzos de nuestros samideanos de l\'loskov, Kostroma, Oremburg, Veladikai.í.kazo. y Egorjevsk para propagar el Esperanto.
Servia.-En aquel país el Sr. Budjevac hace propaganda del Esperanto, ayudado por los Sres. Krestanor, búlgaro y
Evstifeieff, ruso.
Suecia.-En este mes de Septiembre
tendrá lugar en Stockolmo la reunión
anual de la cSociedad Esperantista
Sueca».
Suiza.-Hay un nuevo grupo en Soloturno y los antiguos continúan los pasos para mejorar nuestro asunto.
Estados Unidos de América.-Aunque la mayoría de los grupos de aquel
pafs no tienen Consejos durante el verano, algo se trabaja y la propaganda no cesa,
Zulu.-Un misionero enseña el Esperanto con éxito á, poco más ó menos,
treinta indígenas de ambos sexos.
España.-El periódico quincenal « El
Porveninl, cuyo primer número acaba de
salir en Utiel, dedica una sección á nuestro querido idioma.
En Barcelona hay uno nuevo que se
llama « La estrella de cinco puntas».
El grupo «Paz y Amor• de Gracia
(Barcelona\ en Junta general ocurrida
el 4 de Julio votó la siguiente directiva:
Sres. Samper, Pres.; Alío, Vic.; Brunet, sec.; Abad A. vic.; Abad H, cajero;
Gispert, cont.; Monfort, bib.; Srta. Concepción Ribera y Sres. Ginestá y Picoret, vocales.
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Ideo de S-ro Eugenio Calvo, sendi al
nía kara majstro salutojn sur ilustritaj
postkartoj la 2an ( r 5an) de Decembro
proksima, kiun tagon D-ro Zamenhof farigos kvindek-jara,
pri kio ni rilatis
sur 92ª pago de Julia lasta numero, eble
sukcesos. Nia kara kolego «Franca Esperantista» proponas, ke en la proksima
kongreso oni parolu pri l'afero. Tre
bone! Kiu ajn estu la rimedo saluti nian
superhomon, ni plezure gin akceptos.
Barcelona esperantistaro disdonis beJan brosureton-programon
de la festo tie
arangita, okaze la 22" datreveno de la
apero de la unua lernolibro de Esperanto.
La Bilbao'a urbaj gvardianoj lernas
entuziasme esperan ton.
Nía rusa amiko S-ro Ciklari, jam finigis sian tra Hispanujo ekskurson. Li laste
ceestis en Bilbao kaj Barakaldo, faris paroladojn en ambaií urboj kaj forveturis
Francujon.
Estas nomita meritano de Mahona
Ateneo, memore interesa parolado pri
Esperanto, ke Ji tie faris, nia kara amíko
S-ro Alfonso Sabadell.
En sama societo, kaj kiel preparo por
la Vª Kongreso, artileria leütenanto sinjoro Morató faras esperantan konversacian
kurson,
En alia loko ni sciigas pri Valencia
Postkongreso. Por gia organizado laboris
la tutan Valenci'an grupon sed especiale
nía kara samideano, fervora esperar, tisto
S-ro Andreo Piñó (Piojo'). Li iris Parizon
per propraj elspezoj, Ji tie cion arangis,
kaj de lía reveno, Ji kaj alía ne malpli
fervora kaj estiminda samideano, sinjoro
Josefo Aguilar Blanch, ne cesas ambaií
klopodi por la plejbona sukceso de l'afero
kaj komforto de niaj estimataj vizitontoj.
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La idea del Sr. Engenio Calvo dt
enviar á nuestro querido maestro saludos
en tarjetas ilustradas el 2 ( I 5) de Diciembre próximo, cuyo día el Sr. Zamenhof
cumple 50 años, y respecto de lo cual tratamos en la página 92 del número de
Julio último, es posible que tenga éxito.
Nuestro querido colega «Franca Esperantisto» propone, que en el próximo Congreso se hable del asunto. ¡Muy bien!
Cualquiera que sea el medio para saludar á nuestro hombre extraordinario,
nosotros con gusto lo aceptaremos.
Los esperantistas de Barcelona han
repartido un folleto programa de la fiesta allí organizada con motivo del 22. 0
aniversario de la aparición del primer
Manual de Esperanto.
Los guardias urbanos de Bilbao estudian con entusiasmo el Esperanto.
Nuestro amigo ruso Sr. Ciklari, ha
terminado ya su excursión por España.
Ultimamente estuvo en Bilbao y Baracaldo, hizo discursos en ambas ciudades
y marchó á Francia.
Ha sido nombrado socio del Ateneo
de Mahón, en memoria del interesante
discurso que respecto á Esperanto allí
hizo, nuestro querido amigo el Sr. D. Alfonso Sabadell.
En la misma sociedad, y como preparación para el 5.º Congreso, el teniente
de artillería Sr. Morató hace un curso de
conversación esperanta.
En otro lugar damos cuenta del Postcongreso de Valencia. Para su organización ha trabajado todo el grupo de Valencia, pero especialmente nuestro querido samideano, fervoroso esperantista
D. Andrés Piñó. Fué á París por su cuenta, allí todo lo arregló, y desde su regreso, él y otro no menos fervoroso y estimable samideano, D. José Aguilar Blanch,
ambos no cesan de dar pasos por el mejor éxito del asunto y confort de nuestros
estimados futuros visitantes.
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Spritludoj kaj DiversaJoj
Sub la redakcio de Novejarque(Angelo)
AKROSTIKO
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l'or kompletigi la ci supran penson estas nepre necese transloki en la kvadratfak ..
numere kun la kva1lrutfaketoj. Tiam vi ricevos BELEGAN
PENS0NPRI ESPERANTO,

rt ojn numeritajn la vortojn el la suba Akrostiko, kiuj respondas

1

** ***
******
****
****

***
F***
*****
R****

l.

2.

3. Tio, kio estas la lingvo Esperanto.
4. Vorto de ni tre amata.

:A

T**
***
:E****
*****C*
** ***
*****
****

o

¡lntensivaj gradoj de tuja tempa komparo.

5. ~La sama

gramatika vorteto.

6.
7. Prepozicio.

8. Senmanka.
g. Ciuj ni deziras esti.
IO. Prepozicio.
I 1. Homama unueco.
12. Enlandaj logantaroj.
13. Idioma.
14. La Tero.

(Anstatauu la steletojn per literoj).

RimarkoJ.-La solvojn de tiuj ci Spritludoj ni presos en nía venonta numero.
Ni publikigos la nomojn de la solvintoj, (kiuj gustatempe sendos sian solvon),
111n postvenonta numero.
La solvoj devas esti sendataj po~tkarte.
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Solvoj de la Spritludoj de la Augustanumero
De la Kongresa Spritludo:

---,
---A

I

N I T

R

E

S

O

LA SUNO HISPANA SALUTAS LA PARTOPRENONTOJN DE LA KVINA INTERNACIA KONGRESO
DE ESPERANTO

De la Hieroglijo:

KAT-AL-UNU-JO

Solvintojde la Spritludoj publikigitajen la Julia numero
De la Hieroglifo: S-ro Andrés Pernas Perez.-Villalba(Galida-Hispanujo).

Memorindaj
datrevenojde Septembro
1.-1715.
2.-1894.
3.-1658.
4.-1822.
5.-1897.
6.-1806.
7.-1812
8.- 1645.

Monas en Versalles la franca rego Ludovíko XIV.
Inaugurado de la Kongreso Internada de Higieno en Budapesto.
Mortas Oliverio Cromwell, protektanto de Anglujo.
Supreniras la esafodon en Valencio la generalo Elio.
Malfcrmo de la Internada Kongreso de Geologio en Petersburgo.
Naskigas en Madrido la glora poeto Johano-Eiígenio Hartzembusch.
Batalo de Moskvo.
Mortas la famkonata verkisto kaj poeto hispana Francisko de Quevedo.
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Mortas la hispana dramai:ítoro Henriko Gaspar.
Ateneo kontrai:í la generalo Martínez Campos en Barcelono.
Naskigas la glora poeto Petro de Ronsard.
Mortas en Munich la scienculo Steinhell, elpensinto de la elektra horlogo.
Inai:íguracio de la nova tombejo de Madrido.
Mortas la glorega mondfama klasika itala poeto Dante Alighieri.
Eniro de la Francoj en Moskvon.
Inai:íguracio de la fervojo de Barcelono al Zaragozo (Hispanujo).
Inai:íguracio de la tunelo de Montcenis.
Mortas la cminenta franca oratoro J. B. Massillon.
Sippereo de la krozsipo «Sánchez Barcaiztegui.»
La rego Leopoldo de Belgujo vizitas Parizon.
Inai:íguraciu en Parizo de la unua Universala Ekspozicio,
Okazas en Las Tullerías la festeno de la 20.000 urbestroj el Francujo.
Mortas la inspiriga komponisto V. Bellini.
Naskigas la glora hispana poeto Ramono de Campoamor.
Montrompo de 254.000 pesetoj al Madrida monpruntisto S-ro García
Gutiérrez El Cantinero.
26.-1835. Unua prezentado en Napolo de la opero Lucia di Lamermoore, de Donizetti.
27.- 1892. Inai:íguracio de la fervojo de Jaffa al Jerusalemo (Sirio).
28.-1899. Oni malfermas en Berlino la VIJan lnternacian Kongreson de Geografio.
29.-1834. Mortas la hispana rcgo Ferdinando VIL
30.-1898. Mortas la fama geografiisto Francisko Coello.
9.-1902.
10.-1893.
II -1524.
12.-1870.
13.-1884.
14.-1321.
15.-1812.
16.-1861.
17. -1871.
18.-1742.
19.-1895.
20.-1895.
21.-1851.
22.-1900.
23.-1835.
24.-1817.
25.-1901.

Kolektis kaj tradukis
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«La vortojsimplaj»
Esperanto-Gramatik-Humorajo, originala de esperantisto 10.072

17.206.

« Lasvocessimples»
llumorada Esperanto-Gramatical, original del Esperantista ro.072

IA-NENIA-KIA-TIA-CIA

. la amikino demandis min, pri kia
horno estas sia najbaro, kiu placas al si.
-Mi ne volis respondi tian demandon,
car mi kredas, ke éia persono <levas
elekti sian mortigilon per nenia helpo.

Una amiga me preguntó, qué clase
de hombre es su vecino, que le agrada.
-Yo no quise contestar á tal pregunta, porque creo que cada persona debe
elegir su instrumento de suicidio sin ninguna ayuda.

IAL-NE NIAL-KIAL-TIAL-CIAL

]al vi amas vian fiancinon. Kial/
-Tia!, ke si estas tre bela.
-Se vi nun ne amas sin éial, cu vi
amos sin nenia!, post la malapero de sia
beleco?

Por algo quiere usted á su novia. Porqué?
-A causa de que es muy bella.
-Si usted no la quiere ahora por todas las razones, ¿la querrá usted por ninguna, después de que haya desaparecido
su belleza?
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IAM-NENIAM-KIAM-TIAM-CIAM

1am mi enamigis de sidanta, tre bela
knabino. Kiam si starigis, mi rimarkis,
ke si havas lignan kruron, kaj tiam, mi,
por éiam, juris neniam forgesi, ke «fluanta akvo estas pli pura ol akvo staranta
senmove.:o

Una vez, me enamoré de una bellísima muchacha que estaba sentada. Cuando se puso de pie, noté que tenía una
pierna de madera, y entonces, para siempre, juré no olvidar mmca, que el agua
corriente es más pura que el agua estancada.

IE-NENIE-KIE-TIE-CIE
Egoisto diras, ke ie, kie li sin trovas,
tie, kaj éie, li estas je la dispono de siaj
amikoj; sed li penas, ke nenie oni lin
trovu.

Un egoísta. dice, que en ciealquier
parte donde se encuentre, allí, y eu todas partes, está á la disposición de sus
amigos; pero procura que no se le encuentre en ninguna parte.

IEL-NENIEL-KIEL-TIEL-CIEL

lel, kiel vi vin ornamos, vi estos tre
bela; sed ciel, via laboro estos senutila,
car la horno por kiu vi vin ornamadas,
neniel satas vin tiel ornamita.

De cualqnier modo, como usted se
adorne, estará muy hermosa; pero de todos modos, su trabajo de usted será inútii, porque el hombre para el cual usted
se adorna, de ninguna manera gustará de
usted tan adornada.

IES-NENIES-KIES-TIES-CIES
Mi lernis, ties simplulo sed, ies klera,
bona instruato, kaj kies mi estis granda
amiko, ke tio, kio estas cies estas nenies.

Yo aprendí de ien tal simple, pero
buen discípulo, de algieien instruído y de
qieien fuí gran amigo, que lo que es de
todos, no es de nadie.

IO-NENIO-KIO-TIO-CIO

lo, kion oni havas, ne <levas esti tro
amata, car tio kaj éio farigos nenio.

I masiado
Algo que se tenga, no debe ser deestimado, porque eso y todo se
convierte en nada.

·

IOM-NENJOl\1-KIOM-TIOM-CIOM

Al avarulo oni petis iom da mono.
-Li
diris: Mi ne povas doni tiom,
kiom oni petas de mi, car ciom el mia
kapitalo estas neniom.

Á un avaro le pidieron algi'tn dinero.
-El
dijo: Yo no puedo dar tanto,
cuanto me piden, porque el total de mi
capital es absolutamente nada.

IU-NENIU-KIU-TIU-CIU

éiu devas malmulte sin valori kaj
nenizen malsati, car iu estas dirinta, ke
kiu multe scias, tiu ne sufiee scias.

Cada cual debe valorarse en poco y
á nadie despreciar, porque alguien ha
dicho, que el que mucho sabe, ese no sabe
lo suficiente.

Tipografía Moderna, á cargo de Miguel Gimeno, Avellanas, u-Valencia.
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Petu de la Administrado de LA SuNO HISPANA,Pintor López, 31 Valencia (España) la «verkojn» el esperantista n. 0 10.072, sendante la koston de la mendo, per
kambio, aií per postmarkoj eLkiu ajn. lando.
Pesetoj

Verba Amuza}o, dua eldono. Plena v~rba konjugacio per paroladeto.
Cent-Dek-Tri Humorafoj, du¡i. eldono.
. . . .
Porsonaj Nomoj. Pravo de esperanta nomigado. . . . . . . .
La Perfekta Edzino. Tradukita el ia fama hispana verko de monafio
Ludoviko de Leon ..
La kvar verkoj. .
.
.
Se oni volas ricevi la mendon rekomendite, oni aldonu.
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GRAVAAVIZO
Ofte oni ricevas en tiu éi redakcio anoncojn aií skribajojn troe vastajn, rilate al
aferoj, kiuj ne havas generala'h interesan. Ni ne povas enpresi tiajn dokumentojn kaj
ni konsilas la sendontojn sendi al ni 500 ekzemplerojn, kaj ni plezure ilin enmetos en
niajn disdonotajn gazetojn.

.AJJEliris gvidlibreto pri Barcelono kun ilustrajoj. Gi estos sendata
al ·la Kongresanoj <;lela Vª, al la esperantaj kaj neesperantaj
GRAV
TRE
gazetoj, al la societoj kaj grupoj, kaj al CIU ESPERANTISTO, kiu petos gin per
ilustrita postkarto al unu el la jenaj adresoj:
TUTMONDA ESPERO (~ATALUNA ESPERANTISTO): Paradis, 12, Barcelona.
SOCIETAT D'ATRACCIO DE FORASTERS, Rambla del Centre, 30, Barcelona.

INTERNACIA
ILÜSTRATA
REVUO
Gene'ralajn Informojn kaj literaturojn de
la Ekstrcma Oriento.
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Amrnso: :Japana Esperantisto, llfarunouchi, Tokio, :Japanujo.
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¡¡ Todo el mundo puede ya aprender el Esperanto!! por medio de fa obra que
acaba de publicarse titulada

EL IDIOMA INTERNACIONAL AUXILIAR ESPERANTO
AL ALCANCE

DE

TODOS

POR

fl ettnando

Solett Valls

Ojicial de Tete'grafos, Presidente del Grupo .Esperantista de Enguera

140 páginas de texto.--Precio: 1'50 pesetas.
De venta en las principales librerías y en casa del autor, Enguera (Valencia).
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Niafotogravurajo
Sur nian lastan Junian numeran, ni
enpresis leteron de Sinjoroj Barono de
Menil kaj Bourlet, al Sinjoro Komandanto
Huecas kaj al liaj afablaj gesamideanoj
en Gerona'o, dankante la akcepton, kiu
ilin ricevis en tiea stacidomo, kiam ili
veturis el Parizo en Barcelonon.
Tiam, dekjara kaj okjara infaninoj
Karmeno kaj Mario-Terezo, filinetoj de
S-ro Huecas, kies portretoj ni vidigas,
sub flago de la Gerona Esperantista Grupo, prezentis al la veturantoj garbojn da
floroj kaj per korekta esperanto ilin alparolis:
«Amegataj sinjoroj:
Ni ne ankoraü bone elparolas Esperanton; sed, se vi atente nin aüskultos, vi
komprenos, ke ni estas la ilo, per kiu la
Gerona Esperantistaro montras al vi sian
sinceran amikecon, sian veran fratecon,
sian grandan aman; kaj gianome ni tre
kore petas,akceptu ci-tiujn bukedojn,kiel
donacion al vi, kaj al nía kara Majstro.

Permesu, ke ni aldonu fortajn kaj
korajn kisojn, kiujn vi transdonos al nía
ciam amata Majstro.
Vivu Esperanto! Vivu nia Majstro!»

Vª Kongreso
La 4ªº de Septembro, sabaton, antaütagon de la oficiala akcepto de D-ro Zamenhof, li jam tie estis kun sia fremda
sekvantaro, kaj ankaü al Barcelona'o alvenis, per sama kaj aliaj vojoj, ne hispanaj, kaj hispanaj esperattistoj el la ceteraj hispanaj regionoj.
De tiu momento pliigis la ciam movadon kaj gajecon en tiu urbo, kaj tra la
placoj kaj stratoj, en la kafejoj, en la teatroj, en la kinematografoj, cie, oni vidas
geesperantistoj, kiuj gaje babilas mon-

HISPANA

Nuestrofotograbado
En nuestro número de Junio último
insertamos una carta de los Sres. Barón
de Menil y Bourlet al Sr. Comandante
Huecas y á los amables samideanos y
samideanasdeeste señor en Gerona,agradeciendo el recibimiento de que fueron
objeto en aquella estación en ocasión del
viaje de París á Barcelona.
Entonces, unas niñas de diez y de
ocho años, Carmen y María-Teresa, hijitas del Sr. Huecas, cuyos retratos exponemos bajo la bandera del Grupo Esperantista de Gerona, ofrecieron á los víaviajeros ramos de flores, y en correcto
esperanto les dijeron:
«Amadísimos señores:
Nosotras todavía no hablamos bien
el Esperanto; pero si ustedes nos escuchan con atención, comprenderán que
somos el instrumento, por el cual los
esperantistas de Gerona muestran á ustedes su sincera amistad, su verdadera fraternidad, su gran amor; y en nombre de
ellos, nosotras pedimos á ustedes mu.y
cariñosamente, que acepten estos ramos
de flores como regalo á ustedes y á
nuestro querido Maestro.
Permitidnos que añadamos sonoros y
cariñosos besos, que ustedes transmitirán
á nuestro siempre querido Maestro.
¡Viva el Esperanto! ¡Viva nuestro
Maestro!»

V Congreso
El 4 de Septiembre, sábado, víspera
de la recepción oficial del Dr. Zamenhof,
ya estaba él allí con su comitiva, y también á Barcelona habían llegado por el
mismo y otros caminos, esperantistas no
españoles, y españoles de las demás regiones españolas.
Desde aquel momento aumentó el
movimiento y alegría de siempre en aquella ciudad, y en las plazas, en las calles,
en los cafés, en los teatros, en todas partes se veaín esperantistas de ambos sexos

ESPERANTISTA

t, nnte la taiígecon de nia lingvo
, ulnnte multajn lerni gin.

kaj de-

Jr. la kvina vespera horo, Doktoro
/ ,1111e11hof
vizitis la Urbestraron, la Pro111:anDeputataron, la Generalestro kaj
< ·¡vila Provincestro.
Li estis akompa1,1de la Loka Komitato de la Kongreso,
la Konstanta Komitato, kaj de Akade,.i.111oj.La sekvantaro okupis kvar ve111nl11jnantaiíiratajn de rajdantaj urbaj
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que alegremente charlaban demostrando
la utilidad de nuestro idioma y decidiendo á muchos á aprenderlo.
A las cinco de la tarde, el Dr. Zamenhof visitó al Ayuntamiento, á la Diputación Provincial, al Capitán general y
al Gobernador Civil. Le acompañaban el
Comité Local del Congreso, el Comité
Constante y los académicos. La comitiva
ocupó cuatro carruajes, precedidos de
municipales á caballo.

i&nrdoj.

l .ia Mo§to sinjoro Urbestro

gentile

1,nrolisnian karan Majstron, konstatigante

: , 1:randan honoran por Barcelono akcep1111kaj la ceterajn esperantistojn,
Dok,, 1 rcspondis danke en Iia nomo kaj en
1101110 de
la esperantistaro, pro la
,, a akcepto de Barcelona'o,
Si111ileokazis la akceptoj ce la aliaj
1111t11rilatoj,
kaj dum la vizitoj, S-ro Pujulá
1·,lcrte la prezentadojn, kaj la traduk"I 11 <le la paroladoj.
La urbestrejon kaj la palacon de la
l'rovinca Deputataro, famajn konstruaj, ,p1, kiuj estas kaj enhavas belajn arta111, cslis rigarditaj
kaj tre lauditaj de la
1, 1naj vizitantoj.
1>um la trastratado de S-ro Zamenhof,
t, ,.~lis resp·ektplene-salutata de la plimul,·I la trairantoj, kaj tiel Ji, kiel ciuj la
,..rantistoj, sin montris kontentaj de la
~:,1Lcma Barcelona akcepto.
Vcspere, S-ro Joao Keatin, faris belan
1111mladonpri Brazilujo en la Barcelona
l\cr.nco, kun ceesto de S-ro Mudie, kiu
, ,·zcntis la parolonton, kaj aliaj multaj
¡ ,nantistoj. La festo finigis per gustado
,le laso da bonega Brazila kafo,

Dimancon
Frumatene

komencis

la esperanta
flagoj or1111asmultajn balkonojn. La alvenintaj
,·~iperantistoj promenas tra la urbo, kaj
, 1 la al venantaj vagonaroj kaj vapor§ipoj,
f't11ras en la gastejojn aliajn kaj aliajn ge111111i<lcanojn.
vivo. Tapetoj, kaj esperantistaj

El Excmo. Sr. Alcalde atentamente
habló á nuestro querido Maestro, haciendo constar el gran honor para Barcelona
de recibir á él y á los demás esperantis•
tas, El Doctor contestó agradecidamente
en su nombre y en el de los esperantistas
por el cariñoso recibimiento de Barcelona.
Símilmente se verificaron los recibimientos de las otras autoridades, y durante las visitas el Sr. Pujulá hizo hábilmente las presentaciones y las traducciones de los discursos.
La Casa Ayuntamiento y el palacio de
la Diputación Provincial, famosas construcciones que son y contienen objetos
artísticos, fueron contemplados y muy
alabados por los ilustrados visitantes.
Mientras recorrió las calles el señor
Zamenhof, fué con el mayor respeto saludado por los viandantes, y tanto él
como todos los esperantistas se mostraban satisfechos del hospitalario recibimiento de Barcelona.
Por la tarde, el Sr. Joao Keatin hizo
un bello discurso concerniente al Brasil
en el Ateneo de Barcelona, con asistencia
del Sr. Mudie, que presentó al orador, y
otros muchos esperantistas. La fiesta terminó saboreándose una taza de magnífico café del Brasil.

Domingo
Muy de mañana empezó la esperanta
vida. Tapices y banderas esperantistas
adornaban muchos balcones. Los esperantistas de ambos sexos que habían llegado paseaban la ciudad, y de los trenes
y vapores que iban llegando, entraban en
los hospedajes otros y otros samideanos
y samideanas.
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La kristanaj kongresistoj praktikis
siajn religiajn devojn ce la Pregejo de la
Bonfarada Domo, kie predikis patro Richarson kaj benis la katolikajn esperantistojn je la nomo de Lía Mosto Papo, kaj ce
la evangelia kapelo kun prediko de pastro
Rust,
En la korto de la Azilo, post la Meso
okaz.inta en gia Pregejo, la geinfanoj tie
logitaj, pli ol cent kvin dek, evoluciis,
ludis gimnastikon kaj kantis, inter aliaj
kantajoj, «La Espero,n, kiu estis aplaüdegita.
Je la oka boro estis komencita la alvenon de la ,geesperantistoj al Palaco de
Belaj Artoj. Gi koincidis kun la éeesto tie
de la Studentaj Kolonioj, kiuj revenas de
sia somera ekskurso, kaj tio faris pli gaja
kaj brua nian eeeston,
La urba muzikistaro ludadis belajn
muzikajojn.
La galerioj de la Centra Navo de
la konstruajo estis ornamitaj pcr tapetoj
kaj per flagoj, fremdaj, naciaj, kaj t!sperantistaj.
Je la naüa matene oni malfermis la
akceptejon lokitan en teretajo de la palaco, kaj en gi eniris preskau ciuj la
éeestantoj geesperantistoj por sin informi laúbezone kaj preni korespondadon,
Je la dekunua kaj kvarono, alvenis
Palacon Doktoro Zamenhof akompanita
de sía distinginda edzino kaj de S-roj
Bourlet, Mibs, Boirac, Sebert, Pujulá kaj
de aliaj famaj fremdaj kaj hispanaj esperantistoj,
Bruegaj apl2udadoj salutis ia alvenon
de tiuj éi sinjoroj, dum ili transigís al la
salono nomita Reginta Regino.
Tie, doktoro donis la bonvenon al la
kongresanoj, laudis la barcelonanojn kaj
panegirfaris la esperanton.
Liaj vortoj estis entuziasme akceptataj.
Poste li kaj sia ,ekvantaro transigis al
la Centra Navo. La urba muzikistaro ludís nian himnon «La Espero» kiun kantis
la geespera ntistoj, kaj la publiko freneze
ilin aplaüdis.
La Doktoro kaj la sinjoroj de la komitato salutis la urbestron kaj la ur bestraron.

HISPANA

Los Congresistas cristianos practicaron sus deberes religiosos en la iglesia
de la Casa de Beneficencia, donde predicó el P. Richarson, y bendijo á los ca tólicos esperantistas en nombre de Su
Santidad, y en la Capilla evangélica con
sermón del Pastor Rust.
En el patio del Asilo, después de la
Misa que se dijo en su iglesia, las niñas y
niños, allí albergados, más de ciento cincuenta, evolucionaron, hicieron gimnasia
y cantaron, entre otras piezas, «La Espero», que fué aplaudidísima.
A las ocho había empezado la llegada
de los esperantistas al Palacio de Bellas
Artes. Coincidió con la presencia allí de
las Colonias Escolares, que volvían de su
excursión veraniega, y ello hizo más
alegre y ruidosa nuestra fiesta.
La música del Ayuntamiento tocó
bellas composiciones.
Las galerías de la Nave Central del
edificio estaban adornadas con tapices y
con banderas extranjeras, nacionales y
esperantistas.
A las nueve de la mañana se abrió el
local de recepciones, instalado en el piso
bajo de palacio, y en él entraron casi
todos los esperantistas allí presentes para
informarse de lo que les convenía y recibir correspondencia.
A las once y cuarto llegó al Palacio
el Dr. Zamenhof, acompañado de su distinguida esposa y de los Sres. Bourlet,
Mibs, Boirac, Sébert, Pujulá y otros famosos esperantistas extranjeros y españoles.
Ruidosísimos aplausos saludaron la
llegada de estos señores, mientras se dirigían al Salón llamado Reina Regente,
Allí el Doctor dió la bienvenida á los
congresistas, alabó á los barceloneses y
preconizó el esperanto.
Sus palabras fueron recibidas con entusiasmo.
Después, él y su séquito se trasladaron á la Nave Central. La música del
Ayuntamiento tocó nuestro himno « La
Espero», que cantaron los esperantistas,
aplaudiéndolos el público frenéticamente.
El Doctor y los señores del Comité
saludaron al alcalde y á los concejales.

ESPERANTISTA

S-ro urbestro Layret kaj urba konsilanto S-ro Fuster parolas al la studentetoj.
Tuj, Doctoro Zamenhof laúd1s Ía kofoniajn instituciojn, salutante la morgaüajn
homojn, kiuj scios kompreni kaj disvastigi la esperantan lingvon, tiel fratigante
ciujn terpopolojn.
Vivu'oj al Doktoro Zamenhof kaj al
esperanto esfingis liajn lastájn vortojn.
Tagmeze okazis la inaiíguracio de arta
Ekspozicio organizita de « Esperantista
Vagabonda Klubo> en Salono Parés.
S-ro Chavet,sekretario de Pariza Grupo, malfermis la Ekspozicion per parola<leto, al kiu respondis Doktoro Zamenhof.
Posttagmeze oni ludis pied-pilkon; ti un
feston prezidis D-ro Zamenhof, kun ceesto de multaj geesperantistoj.
Belaj muzikajoj estis luditaj de la
Muzikistaro de la Ruga Kruco, inter ili,
ripetite, «La Espero>.
Je la deka vespera horo okazis koncerto, por la honoro de la kongresistoj,
en teatro nomita Romea. Verkoj de Ch.arpentier, Bayle, Gounod, Suñer, Onia,
Fargas, Le Boux, de l\Ienil, Deutsch, de
la Meurthe y Gluck estis kantitaj de
fr:1ülinoj Marta Prevost, Onia, Fargas,
Mario Brucker, Decourt, Henkel kaj S ro
Masip, geesperantistoj, kun granda ceestantaro, en kiu sufiéegis befa belsekso.
D-ro Zamenhr.>f eeestis kun sia edzino
kaj estis ovaciita.

Lundon
Barcelono estas esperantigita; suficegas esperantistaj flagoj en vendejoj,
balkonoj, kafejoj, tramvojoj, k. t. p.; cie,
oni laiítpublikigas esperantistajn gazetojn; eie oni kantas aií ludas nian himnon
« La Espero".
Frumatene komencis la alveno de
geesperantistoj, al la Palaco de Belaj
A rtoj, in ter kiuj, multaj kaj belaj esperantistinoj.
Gia majesta salono estis arte ornamita. En la centro estas starigita vasta tribuno difinita por la prezidantaro por la
komitato, hj por la fremdaj Delegitoj.
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El Sr. Layret, alcalde, y el Sr. Fuster,
concejal, hablaron á los estudiantes.
Seguidamente, el Doctor Zamenhof
alabó las instituciones coloniales, salu•
dando á los hombres de mañana, que sa•
brán entender y difundir el idioma Esperanto, haciendo de ese modo fraternizar·
á todos los pueblos de la tierra.
Vivas al Doctor Zamenhof y al esperanto ahogaron sus últimas palabras.
Al mediodía se verificó la inauguración de una Exposición Artística organizada por el «Club Esperantista Vagabundo>, en el Salón Parés.
El Sr. Chavet, secretario del Grupo
de París, abrió la Exposición con un <lis•
cursito, al cual contestó el Dr. Zamenhof.
Por la tarde se jugó un foot-ball, fies•
ta que presidió el Doctor Zamenhof, con
asistencia de muchos esperantistas.
Hermosas composiciones musicales
fueron tocadas por la Banda de la Cruz
Roja, entre ellas, repetidamente, «La Espero».
A las diez de la noche se verificó un
concierto en honor de los Congresistas
en el teatro de Romea. Composiciones de
Charpentier, Bayle, Gounod, Suñer, Onia,
Fargas, Le Roux, de Menil; Deutsch, de
la Meurthe, y Gluck, fueron cantadas por
las Srtas. Marta Prevost, Onia, Fargas,
María, Brucker, Decourt, Henkel y señor
Masip, esperantistas, con gran concurrencia, en la que abundaba bdlo, bello sexo.
El Dr. Zamenhof asistió con su señora
y fué ovacionado.

Lunes
Barcelona está esperantizada; abundan banderas esperantistas en las tiendas,
balcones, cafés, tranvías, etc.; por todas
partes se pregonan periódicos esperantistas; por todas partes se canta ó se toca
nuestro himno «La Espero».
De buena mañana empezó la llegaja
al Palacio de Bellas Artes de los esperantistas, entre los cuales había muchas y
bellas esperantistas.
Su majestuoso salón estaba artísticamente adornado, En el centro había levantada espaciosa tribuna designada para
la presidencia, para el Comité y para los
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Malantaüen el la tablo, oni vidas la verdan
standardon kaj busto de la genia elpensinto de esperanto,
Kvarono de la dekunua horo, eniras
Doktoro kun lia sekvantaro; kaj la esperantistaro kaj la publiko, !in salutas per
eksterordinara ovacio. Li okupis; la prezidantan segegon; dekstre sidigas urbestro S-ro Layret, kaj en aliaj lokoj, apud
la tablo, S-roj Pujulá, Bourlet, Mibs, Sa•
badell, kaj Perogordo. Estas gesekretarioj
S-ino Rebours de Pujula kaj S-ro Chavet.
S-ro Mibs, prezidanto de la kvara
Kongreso okazinta en Dresdeno la pasintan jaron, post saluta paroladeto, cedis
la prezidon al S-ro Pujulá.
D-ro Zamenhof, per mallonga parolado, dankas la Regon, la ministrojn, la
Barcelonan urbon kaj la Barcelonan urbestraron, en sia nomo kaj en nomo de
la esperantistoj, pro la protekto donita
al Esperanto.
Ankaií parolis S-ro Pujulá, kaj S-ro
Chavet sciigante, ke Belga registaro sendis por gin riprezenti en la Kongreso al
S-roj Van der Biest kaj Osear Van Choor,
tiu de Norvegujo al S-ro Schibie, kaj tiu
de Usono al S-rojHarriskaj Edvard Reed.
La urbestro, per Katalunja lingvo,
salutis la Kongreson kaj konstatigis la
grandan gojon ke Barcelono sentas esti
gastejo de la esperantismo. S-ro Bremón
tradukis tiun paroladon, kiu estis tre
aplaüdita.
Laü propono de S-ro Zamenhof, oni
salutis telegrafe liajn Mostojn, Hispanan
Regon, Regidon Don Karolo, Ministraron,
kaj S-ro Codorniu.
La delegitoj parolis je la nomo de
siaj reprezentitaj, nome: el tiuj de Usono,
S-ro Rood.
Bohemujo, S-ro Represt.
Brazilo, S-ro Keating.
Anglujo, S-ro Mudie,
Gibraltaro, S-ro Edwart.
Skotlando, S-ro Lutz.
Danujo, S-ro Pinck.
Finlando, S-ro Frenckel.
Francujo, S-ro Decourt.
Kastila lingvo, S-ro Perogordo.
Valencia Urbestraro, S ro Aguilar.

delegados extranjeros. Detrás de la mesa
se veía la bandera verde y el busto del
genial inventor del esperanto.
A las doce y tres cuartos entra el
Doctor con su séquito; y los esperantistas
y el público le saludan con extraordinaria ovación. Ocupa el sillón presidencial;
á su derecha se sienta el alcalde señor
Layret, y en otros sitios de la mesa, los
señores Puju'á, Bourlet, Mibs, Sabadell y
Perogordo. Son secretarios la Sra. Rebours de Pujulá y el Sr. Chavet.
El Sr. Mibs, presidente del Cuarto
Congreso verificado en Dresde el año
pasado, después de un discursito de salutación, cedió la presidencia al Sr. Pujulá.
El Dr. Zamenhof, en corto discurso,
da gracias al Rey, á los ministros, á la
ciudad de Barcelona y al Ayuntamiento
de Barcelona, en su nombre y en nombre
de los esperantistas, por la protección que
han dado al esperanto.
También habló el Sr. Pujulá y el señor Chavet, manifestando que el Gobierno belga había enviado para representarlo
en el Congreso al Sr. Van der Biest y Osear Van Choor; el de Noruega al señor
Schibie y el de los Estados Unidos á los
Sres. Harris y Eduardo Reed.
El alcalde, en catalán, saludó al Congreso, é hizo constar la gran alegría que
siente Barcelona en hospedar al esperantismo. El Sr. Bremón tradujo ese discurso, que fué muy aplaudido.
A propuesta del Sr. Zamenhofse dirigieron telegramas de salutación á S. M.
el Rey de España, S. A. el Príncipe don
Carlos, al Ministerio y al Sr. Codorníu.
Los delegados hablaron en nombre
de sus representados, á saber: de los de
los Estados Unidos de América, Sr. Rood.
Bohemia, Sr. Represt.
Brasil, Sr, Keating.
Inglaterra, Sr. J\ludie,
Gibraltar, Sr. Edwart.
Escocia, Sr. Lutz
Dinamarca, Sr. Pinck.
Finlandia, Sr. Frenckel.
Francia, Sr. Decourt.
Lengua castellana, Sr. Perogordo.
Ayuntamiento de Valencia, Sr. Aguilar.
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Vaskonia lingvo, S-ro Allende.
Astura lingvo, S-ro Fraga.
Katalunja lingvo, S-ro Bremon.
Germanujo, S-ro Arnold.
Holandujo, S-ro Wermans.
Hungarujo, S-ro Marich.
Italujo, S-ro Tellini
Polonio, S-ro Grabowski.
Rusujo, S-ro Orwstrowsky.
Kaükaso, S-ro Ciclaris.
Samoa'o, S-ro Stamitiades.
Svisujo, S-ro Privat.
lrlandujo, S-ro Parker, k. t. p.
Oni legis la multajn ricevitajn aligojn.
Paroladoj de D-ro Zamenhoj kaj de
S-ro Pujulá malfermas la kunsidon, kaj
dum la unua, piede la ceestantaro, oni dedicas rememoron al fraülino Schroder,
kiu mortis en Svisujo dum sia vojago al
la Kongreso.
Kvarono antaü la unua boro :finigis la
matena kunveno.
Je dudek minutoj de la kvara horo
daiírigis la kunsido. La ceestantaro estis
tiel multenombra, kiel matene.
Parolis S-ro Schwar reprezenta.nto de
la Bosnioj kaj Herzegovinoj, kaj tiu de
Dalmacioj.
S-ro Richardson reprezentanto de la
Franca Federacio de Industrio kaj komerco, pri gia disvastigo.
Pri komerca propagando kaj pri. Banko Esperantista Organizita de S-ro Cefee,
S-roj Mann kaj Blaisse.
S-ro Cart pri konitaj esperantaj slosiloj.
· S-roj Allende kaj Privat, pri la propagando de gazetoj.
S-ro Sekretario legis leteron de Centra Oficejo rilate al insignioj por koni la
naciecon.
Je la kvina boro finigis la unua kunsido.
La Esperantista klubo arangis muzikan-teatran kunvenon en teatro Romea,
kun eeesto de D-ro Zamenhof, kaj la
plimulto de la kongresanoj, kelkaj kun
naciaj kostumoj. Oni faris bonan muzikon, kaj S-ro Urbes deklamis esperantan monologon de S-ro Pujulá. Cio estis
aplaüdegita.
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Lengua vascongada, Sr, Allende.
Lengua asturiana, Sr. Fraga.
Lengua catalana, Sr. Bremón.
Alemania, Sr. Arnold.
Holanda, Sr, Wermans.
Hungría, Sr. Marich.
Italia, Sr. Tellini.
Polonia, Sr. Grabowski.
Rusia, Sr. Orowstrowsky.
Cáucaso, Sr. Ciclaris.
Samoa, Sr. Stamitiades.
Suiza, Sr. Privat,
·t
Irlanda, Sr. Parker, etc.
Se leyeron las muchas adhesiones recibidas,
Discursos del Dr. Zamenhof y del señor Pujulá cierran la sesión, y durante el
primero, con el auditorio de pie, se dedicó un recuerdo á la Srta. Schroder, que
murió en Suiza durante su viaje al Congreso.
A las doce y tres cuartos terminó la
reunión de por la mañana.
A las tres y veinte minutos continuó
la sesión. Los asistentes fueron tan numerosos como por la mañana.
Habló el Sr. Schwar, representante de
los Bosnios y Herzegovinos, y el de los
de Dalmacia.
El Sr. Richardson, representante de
la Federación de la Industria y el Comercio, franceses, por su difusión.
Respecto á propaganda comercial y
respecto al Banc9 Esperantista organizado por el Sr, Cefee, los Sres. Mann y
Blaisse.
El Sr. Cart, de las conocidas claves de
Esperanto.
Los Sres. Allende y Privat, de propagación de periódicos.
El señor secretario leyó una carta de
la Oficina Central, referente á insignias
para conocer la nacionalidad.
A las cinco terminó la primera sesión.
El Club Esperanfü:ta organizó una
reunión músico-teatral en el teatro Romea, con asistencia del Dr. Zamenhof y
la mayor parte de los congresistas, algunos con trajes nacionales. Se hizo música,
y el Sr. Urbe~ dijo un monólogo en esperanto del Sr. Pujulá. Todo fué aplaudidísimo.
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Mardon
Komencas la kunsidoj en la Universitato.
Je la deka matena horo, S-ro Zamenhof akompanita de S-roj generalo Sébert,
Mibs, Pujulá, kaj aliaj kongresistoj, vizitis en lia oficejo al Barono de Bonet, gia
rektoro. Inter la vizitato kaj la vizitantoj
intersangigis gentilaj frazoj.
Post_ Doktoro, kaj lia sekvantaro eniris eh la precipan palacsalonon, kie jam
estis multe da geesperantistoj, kaj Doktoro malfermis la kunsidon.
S-ro Mudie prezidanto de «Universala Esperanta Asocio» salutis la esperantistaron, kaj kuragis ilin, por ke ili daurigu la propagandan agon.
S-ro Hadler, direktoro de la gazeto
«Esperanto> per vasta parolado lernis la
sciadon, rilate al la lingvo esperanto.
Oni legis tclegramojn responde de
Liaj l\lostoj Rego kaj Ministraro.
Salutita per grandaj aplaudoj starigis Doktoro Zamenhof, kiu salutis la
anojn de U. E. A., kaj diris, ke gi estas
nun la plej grava institucio de l'esperantismo, kaj ke gi estas, tiu, kiu organizis
la esperantistojn.
Kiam Ji finis lian paroladon, per tri
daürigitaj, bruegaj aplaudoj, oni salutis lin.
S-ro Ronssea faris paroladon pri nia
lingvo.
Oni faris la disdonon de diplomoj al
la esperantistoj ekzamenitaj kaj aprobitaj por profesoroj.
S-ro Privat parolis pri vivantaj lingvoj, rilate kun Zamenhofa lingvo.
Je la unua horo disigis la esperantistoj.
Matene kaj vespere okazis ankaü kunvenoj de farmaciistoj, de lcgistoj kaj de
medicistoj. Tiu éi estis prezidita de Doktoro Zamenhof kaj decidis, ke de nun la
notinda gazeto «Voco de Kuracistoj» difinu du pagojn por la «Kuracista Asocio>,
Aliaj geesperantistoj vizitis kelkaj n
medicistajn klinikojn, la urbestrejon, la
Diputaciejon, la arhivon de la Aragon'a
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Martes
Empiezan las reuniones en la Universidad.
A las diez de la mañana, el Sr. Zamenhof, acompañado de los señores general Sébert, Mibs, Pujulá y otros congresistas, visitaron en su despacho al
Rector Barón de Bonet. Entre el visitado
y los visitantes se cambiaron atentas
frases.
Después el doctor y su séquito entraron en el salón principal del Palacio,
donde ya había muchos esperantistas, y
el doctor abrió la sesión.
El Sr. Mudie, presidente de la «Asociación Universal de Esperanto•, saludó
á los esperantistas y los animó para que
continuaran la acción propagadora.
El Sr. Hadler, director del periódico
«Esperanto>, en extenso discurso, estu•
dió las ciencias con relación al esperanto.
Se leyeron telegramas de contestación de S. M. el Rey y del Ministerio.
Saludado por grandes aplausos se levantó el Dr. Z1menhof, que saludó á los
socios de U. E. A., y dijo que esta es
ahora la más importante institución del
esperantismo y que es la que ha organizado á los esperantistas.
Cuando acabó su discurso, por tres
continuados estruendosos aplausos, fué
saludado.
El Sr. Ronssea hizo un discurso referente á nuestro idioma.
Se hizo la distribución de diplomas á
los esperantistas examinados y aprobados para profesores.
El Sr. Privat habló de lenguas vivas,
con relación á la lengua de Zamenhof.
A la una s~ separaron los esperantistas.
Por la mañana y por la tarde se verificaron también reuniones de farmacéuticos, de abogados y de médicos. Esta fué
presidida por el Dr. Zamenhof y decidió
que desde ahora la notable revista «Voz
de los Médicos», dedique dos páginas
para la Asociación de Médicos.
Otros esperantistas visitaron algunas
clínicas de médicos, la casa Ayuntamiento, la de la Diputación, el Arclii vo de la
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Krono, la Muzeon de Sanktino Gadea, la
Katedralan Pregejon, kaj aliajn vidindajojn. Aliaj faris ekspedon al la proksima
pentrinda vilago Sitges'o.
Unu el la plej bonaj aktoj de la kongreso estis la koncerto, kiu okazis en la
Palaco de Belaj Artoj. La fama organo
estis bonege ludita de S-ro Daniel, kiu
atingis multajn aplaiídojn, same kiel la
fioroj. La Salono estis lumigita kaj
eksterordinara estis la ceestantaro.

Merkredon
Matene, je la deka kaj tri kvaronoj,
sub la direktado de Lia Mosto S-ro
franca Generala Priou, okazis en la Parko
eksperimentoj de la «Ruga Kruco> dum
kiuj, oni nur uzis la esperantan lingvon.
éeestis ankaií, plie, S-ro Priou, D-ro
Zamenhof kun sía aminda edzino, la
delegito de la «Ruga Kruco» en la Katatalunaj provincoj, S-ro Montaner, la Regiona Prezidantino S-ino Rozo Alier, la
Vicprezidantino vidvino Sanz, la Sekretariino S-ino Estansen kaj multenombrega publiko, la plimulto esperantista.
Tagmeze, kongresistoj eniris en placeton, kie staras statuo de fama katalunjano poeto Aribaií, kiu antaiídiris lingvon,
kiu fratigus ciujn popolojn.
Tic S-ro Pujulá parolis esperante kaj
katalane, pri esperantista devo tributi rememoran al defendinto de lingvo internacia, kaj Doktoro Zamenhof laiídis la
Barcelonan diveniston.
Surskribita metala tabulo, kie oni
legas La esperantistoj dum la V.ª Aongreso al Ariban, Barcelona 1909, estis
maltegita, per rekuro de esperantista
flago, kiu gin tegis.
Dankis en la nomo de la urbo, la vicurbestro S-ro Puig.
S-inoj de Zamenhof, de Pujulá, kaj de
Sebert demetis grandajn bukedojn sur la
monumenton.
La publiko aklamis sinjoron Zamenhof.
La «Floraj Ludoj» estis carmanta
festo. La granda salono de ((La Borso,
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Corona de Aragón, el Museo de Santa
Gadea, la iglesia Catedral y otras cosas
dignas de verse. Otros hicieron una expedición á la pintoresca villa de Sitges.
Uno de los mejores actos del Congreso fué el concierto que tuvo lugar en
el Palacio de Bellas Artes. El famoso
órgano fué tocado por el Sr. Daniel, que
obtuvo muchos aplausos, como también
los coros. El salón estaba iluminadí'!imo
y era extraordinaria la concurrencia.

Miércoles
Por la mañana, á las diez y tres
cuartos, bajo la dirección del excelentísimo señor general francés Mr. Prion, se
hicieron en el Parque experimentos de la
«Cruz Roja», durante los cuales sólo se
hizo uso del Esperanto.
Estuvieron, además del Sr. Priou, ei
Doctor Zamenhof con su apreciable esposa, el delegado de la «Cruz Roja, en
las provincias catalanas Sr. Montaner, la
Presidenta Regional Sra. Rosa Alier, la
vicepresidenta Sra. Sanz, la secretaria
Sra. Estansen y numeroso público, en su
mayoría esperantistas.
Al mediodía los Congresistas fueron
á la placeta donde está la estatua del famoso poeta catalán Aribau, que predijo
una lengua que fraternizaría todos los
pueblos.
Allí el Sr. Pujulá habló en Esperanto
y catalán del deber esperantista
de tributar un recuerdo al defensor de una
lengua internacional, y el doctor Zamenhof elogió al vate de Barcelona.
Imcripta placa de metal donde se lee
(traducido al castellano): Los esperantistas durante el V Congreso d Aribau,
Barcelona 1909, fué descubierta, descorriendose una bandera esperantista que
la cubría.
Dió gracias en nombre de la ciudad,
el teniente alcalde Sr. Puig.
Las Sras. de Zamenhof, de Pujulá y
de Sébert depositaron grandes ramos de
flores sobre el monumento.
El público aclamó al Sr. Zamenhof.
Los «Juegos Florales» fueron una fiesta encantadora. El gran salón de la «Bol-
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estis ornamita per tapisoj kaj prezentis
bonegan aspekton.
Meze, trono atendis la Reginop de la
Festo.
Je la kvara vespera horo, kaj ludante
marson la urba muzikistaro, eniris en la
salonon doktoro Zamenhof akompanata
de la prezidanto de la Floraj Ludoj S-ro
Bourlet, de S-ro Pujulá, kaj aliaj esperantistoj. S-ino de Zamenhof, Rebours
kaj aliaj okupis preferajn lokojn. En tiuj
difinitaj por ai:ítoritatoj estis la urbestro
kaj kelkaj urbkonsilantoj, la Prezidanto
de la Provinca Deputataro, kaj aliaj Sinjoroj. La salono estis plenigegita.
Sinjoro Urbestro anoncis, ke la festo
estas komencata.
S-ro Bourlet faris bonegan paroladon,
kiu estis kelkaj fojoj interrompita per
entuziasmaj ovacioj.
S-ro Roirac sekretario, de la Ludoj,
Iegis la premiitajn verkojn.
Trafis la Bukedon de nat11raj jloroj,
Dresdena fraiílino Mario Hankel, verkistino de kelkaj libroj germane kaj esperante skribitaj.
Kiam S-ro Rektoro Boirac legis sían
nomon, deliranta ovacio estis al si farita
de ciuj la ceestantoj, piede. Li donis sin
lian brakon, urba muzikistaro ludis marson, kvar urbogardistojn, para de vestitaj
iris post la paro, kaj fraulino Hankel,
Jam Regino de la Festo, okupis la tronon,
Tuj S-ro Chavet legis sian poezion.
jen.
LA.
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sa• estaba adornado con tapices y presentaba un magnífico aspecto.
En medio, un trono esperaba á la
Reina de la Fiesta.
A las cuatro de la tarde y tocando
una marcha la música del Ayuntamiento,
entraron en el salón el doctor Zamenhof
acompañado del presidente de los Juegos
Florales Sr. Bourl.et, del Sr. Pujulá y de
otros esperantistas. La Sra. de Zamenhof Rebours y otras, ocuparon lugares
preferentes. En los destinados para autoridades estaban el alcalde y algunos consejeros, el presidente de la Diputación
Provincial y otros señores. El salón rebosaba.
El señor alcalde anunció que la fiesta
estaba comenzada.
El Sr. Bourlet hizo un magnífico discurso, que fué algunas veces interrumpido por entusiastas ovaciones.
El Sr. Boirac, secretario de los Juegos
leyó las obras premiadas.
Alcanzó el Ramo de flores naturales
la Srta. de Dresden María Haukel, compositora de algunos libros en alemán y
en esperanto.
Cuando el Sr. Rector Boirac leyó el
nombre de ella, los asistentes, e9 pie, la
hicieron una delirante ovación. E! la dió
el brazo, la música del ayuntamiento
tocó una marcha, cuatro municipales de
gala fueron detrás de la pareja, y la señorita Haukel, ya Reina de la Fiesta,
ocupó el trono.
En seguida el Sr. Chavet leyó la poesía de ella. Hela aquí:
DE
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(El simbolo del Am~r)

Rozujo sovaga, simbolo de !'amo,
En vintro vi staras sen ia ornamo!
En kampo vi nuda cagrenas dezerte,
Rozujo, malvarmo mortigos vin certe.
Mallai:íte tre dolca voeeto elsonas:
«Silentu, silentu, mi dormon bezonas:
»Min nutras denove patrino la tero,
»Pacience atendas mi gis !a somero.
Dormantan rozujon printempo vekigis
Somero gin rice kaj bele florigis.

Ho, donu al mi nun kroneton belfloran,
Girlandon balancan kaj bri!ekoloran!
«Ne tusu; ne siru floraron, la mían,
»Mi pikos, mi vundos la manon, la vian,
»Pro amo mi miajn floretojn defendos,
»Pro amo mi miajn pikilojn forsendos.
Al vento gí florofoliojn oferis,
Ai:ítune la fruktoj fiere aperis:
Rozujo simbolo de !'amo vi restas,
Pacienca, alloga, kuraga vi estas.
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Poste S-ro Bline el Polonio, legis paroladon de S-ro Grawouski, de Varsovia.
Ceteraj premioj estis disdonitaj.
La gajnantoj, kiuj eeestis, estis S-roj
Privat, Hickell, Chavet, Laveri, Clerement,
Rogensson, Vanschou, Bousson, Bria,
Dalmau kaj Inglada, tiuj du lastaj, hispanaj.
Nía premio estis gajnita de S-ro Rudolf Sprolte, norvego.
Inter la aliaj premiitoj, estis kelkaj
fraiílinoj.
Post la disdono depremioj S-ro Bourlet
faris mallongan paroladon, kiu finigis per
Vivu esperanto! ripetegita. S-ro urbestro
diris: La fes to estas /ermita. U rba muzikistaro ludís himnon «La Espero» kaj
samtempe kongresanoj gin kantis.
Longe dauris la foriro, kaj kiam nia
kara majstro eliris el la «Borso>, estis
entuziasme ovaciita.
Vespere, en la teatro cEl Bosqrie>
(La Bosko ), por honori la esperantistoj,
oni kantis Lohengrin, esperante la kantparolon de kavaliro Gral, kaj «Akcepto>,
Oni dancis la baleton «Studento Parigini> kaj finigis la prezentado per alegorío de esperanto.
La partero estis ornamita per esperantistaj tlagoj. Estis multe da kongresistoj kaj cio estis tre aplaudita.
Ankaü vespere S-ro Luis Carlos faris
interesan paroladon en la Ateneo, pri la
neceso de helpa lingvo inter la oficistaro
de la tutmonda presistaro. Li estis tre aplaüdita de la ceestantoj kongresanoj.

Jaudon
Matene, kvarono de deka horo, komencis en la Universitato la kunsidoj de
la Lingva Kowitato, kiuj rezultis tre intcresaj.
Je la deka horo, en alia salono oni
decidís prezenti, skribe, proponon pri tio,
ke la delegitoj de esperantistaj Societoj
havu jugan personecon antaü la naciaj
Registaroj.
Posttagme.ze oni faris ekskursoj r, per
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Después el Sr. Bline de Polonia leyó
un discurso del Sr. Grawouski de Varsovia.
Fueron repartidos los demás premios.
Los agraciados que estaban presentes
eran los Sres. Privat, Bickell, Chavet, Laveri, Clerement, Rogensson, Vanschou,
Bousson, Bría, Dalmau é Inglada, estos
dos últimos, españoles.
Nuestro premio lo ganó el Sr, Rudolf
Sprolte, noruego.
Entre los otros premiados hubo algunas señoritas.
Después de distribuídos los premios,
el Sr. Bourlet hizo un corto discurso que
terminó con un ¡Viva el esperanto!, extraordinariamente repetido. El Sr.Alcalde
dijo en esperanto: La fiesta ha terminado. La música del Ayuntamiento tocó el
himno «La Espero» y al mismo tiempo
Jo cantaron los congresistas.
El desfile duró mucho, y cuando nuestro querido maestro salió de la «Bolsa>,
fué ovacionado con entusiasmo.
Por la noche, en el teatro ~El Bosque»,
en honor de los esperantistas se cantó
Lohengrin, en esperanto el recitado del
caballero Gral, y «Akcepto~.
Se bailó «El estudiante Parigini• y
terminó la representación por una alegoría del esperanto.
El patio fstaba adornado con banderas esperantistas. Había muchos congresistas, y todo fué muy aplaudido.
También por la noche el Sr. Luis
Carlos hizo un interesante discurso en el
Ateneo, referente á la necesidad de una
lengua auxiliar entre el personal de la
imprenta mundial. Fué muy aplaudido.

Jueves
Por la mañana, á las nueve y tres
cuartos, empezaron en la Universidad las
reuniones del Comité de la Lengua, que
resultoron muy interesantes.
A las diez, en otro salón, se decidió
presentar, por escrito, una proposición
para que los delegados de Sociedades
esperantistas tengan personalidad jurídica
ante los Gobiernos de las naciones.
Por la tarde se hicieron excursiones,
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tramvojoj,al montoTibidabo kaj al vilago
Vallvidrero.
Je la kvina horo vespere, kunvenis en
Kontinentala Kafejo la komercistoj, kaj
je la natía horo en Farmacia Kole~io, la
farmaciistoj.
En la teatro Romea oni prezentadis
la dramon «Mistero de Doloro» esperante tradukitan.
La esperantistaj aktoroj, la verkisto,
kaj la tradukinto, tiel kiel Doktoro Zamenhof, kiu alestis al la teatro, estis tre
aplaüditaj de la multenombra publiko,
kiu gin plenis.
La urbestraro voedonis kvin mil pesetojn por adiaüi la kongresanojn.

Vendredon
Matene, «Lingva Komitato> kaj «Esperanta Universala Asocio» denove havis
kunsidon en la Universitato, kaj ankaü la
«Fervojistoj», Katolika Unuigo» kaj la
«Internacia Asocio de Majstroj ~, kiu estis
prezidita de S-ino Chelmot, kun ceesto
de pli ol cent geanoj.
Posttagmeze okazis en la «Parko» la
kuradoj de motocikletoj kaj bicikletoj.
La ceestantaro estis cksterordinara,
kaj Doktoro Zamenhof okupis lokon inter
la jugantaro, tiel kiel sia edzino, tiu de
S-ro Pujalá kaj multaj esperantistoj.
Motocikletoj kuris kaj gajnis la premion S-ro Aparg.
La kurantoj de bicikletoj sin disputis
la «Pokalon Esperanto•, ili estis sep, kaj
gajnis S-ro Magdalena la pokalon, kaj
Sinjoroj Borrás, Quirante kaj Barnola, la
<luan, trian kaj kvaronan prcmiojn.
La venkintoj estis ovaciitaj.
Vespere, je la sepa kaj kvarono,
S-ro Zamenhofakompanita de gesinjo_roj
Pujulá, de S-ro Mann kaj de aliaj distingindaj kongresanoj vizitis la «Katalanan
Vegetariavan Ligon». Li estis salutata de
doktoroj Falp kaj Pallejá, kiuj !in sciigis,
ke Ji cstis nomita societano de ilia Asocio.
la

Fraülino Eliso Gallinat ludis bonege
«Himnon Vegetarianon» kaj aliajn
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por tranvías, al monte Tibidabo y á la
villa de Vallvidrera.
A las cinco de la tarde se reunieron
en el Café Continental los comerciantes,
y á las nueve en el Colegio Farmacéutico
los farmacéuticos.
En el teatro de Romea se representó
el drama «Misterio de Dolores• traducido al esperanto.
Los actores esperantistas, el autor y
el traductor, así como el Doctor Zamenhof, que asistió al teatro, fueron muy
aplaudidos del numeroso público que lo
llenaba.
El Ayuntamiento votó cinco mil pesetas para despedir á los congresistas.

Viernes
Por la mañana, el «Comité de la Lengua» y la «Asociación Universal de Esperanto» tuvo una nueva reunión en la
Universidad, y también los «Empleados
de Ferrocarriles•, cLa Unión Católica• y
la «Asociación Internacional de Maestros», que fué presidida por la Sra. Chelmot, con asistencia de más de cien socios
de ambos sexos.
Por la tarde tuvo lugar en el «Parque>
las carreras de motocicletas y bicicletas.
La concurrencia fué extraordinaria, y
el Doctor Zamenhof ocupó un sitio en el
Jurado, así como su esposa, la del señor
Pujulá y muchos esperantistas.
Corrieron las motocicletas y ganó el
premio el Sr. Aparg.
Los corredores de bicicletas se disputaron la «Copa Esperanto», fueron siete,
y ganó el Sr. Magdalena la Copa, y los
Sres. Borrás, Quirante y Barnola, el se•
gundo, tercero y cuarto premios.
Los vencedores fueron ovacionados.
Por la tarde, á las siete y cuarto, el
Sr. Zamenhof acompañado de los señores de Pujulá, del Sr. Mann y de otros
distinguidos congresistas,
visitaron la
cLiga Vegetariana Catalana». Fué saludado por los doctores Falp y Pallejá, que
le manifestaron que había sido nombrado
miembro de la Asociación.
La Srta. Elisa Gallinat tocó magnificamentc el «Himno Vegetariano• y otras
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mt:zikajojn, kaj S-roj Falp, Mann kaj
Zamenhof laiídis vegetarismon,
Antaií la disigo, ciuj la ceestantoj
~ustumis bongustan fruktan vespermangcton.
Belega internacia balon okazis en la
Palaco de Belaj Artoj.
Oni dancis «La Rondon» kiu tre placis kaj katalunjajn dancojn.
Multaj el la fremdaj kongresistoj al•
cstis kun iliaj naciaj kostumoj. La autoritatoj honoris la feston, kaj ankaü doktoro
Zamenhof, kiu estis ovaciita.
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piezas de música, y los Sres. Falp, Mano
y Zamenhof, alabaron el vegetarisrno.
Antes de la disolución, todos los presentes saborearon una gustosa merienda
de ftutas,
Magnífico baile internacional se verificó en el Palacio de Bellas Artes.
Se bailó «La Rondo» que gustó mucho y bailes catalanes.
l\Iuchos de los congresistas extranjeros asistieron con sus trajes nacionales.
Las autoridades honraron la fiesta y también el Doctor Zamenhof, que fué ovacionado.

Sabaton

Sábado

Matene kunigis en la Universitato la
Fakoj» de Vegetarianoj,
Publicistoj, Scienculoj, Stenografiistoj,
Stataj Oficistoj, Ruga Kruco kaj aliaj,
pritraktante ciuj pri siaj internaj aferoj.

Por la mañana se reunieron en la
Universidad las Secciones Esperantistas
de Vegetarianos, Publicistas, Sabios, Taquígrafos, Empleados del Estado, Cru:i.
Roja y otras, tratando todos de sus especiales asuntos.
A las diez y media hubo una sesión
general, bajo la presidencia del doctor
Zamenhof, y se decidió nombrar uno por
cada mil esperantistas de cada país, para
cuidar de la parte financiera de las
Sociedades generales de los diversos
países.
En el Palacio de Bellas Artes, á las
cua~ro, el Sr. Pujulá abrió la «Sesión de
Clausura•, hall.índose presente el doctor
Zarnenhof y casi todos los Congresistas.
El Sr. Chavet, Secretario general,
leyó las actas de los anteriores Congresos, que fueron aprobados. Manifestó que
el número de Congresistas era aproximadamente de mil trescientos.
El Dr. Dor propuso que se pidiera
para el Dr. Zamenhof el premio Nobel.
El Dr. Zamenhof pide que tal proposición no prospere.
El Sr. Keating manifiesta que, por
carta que acaba de recibir de Río Janeiro, el sexto Congreso de Médicos, que
acaba de verificarse en aquella ciudad,
ha adoptado el esperanto como una de
las lenguas oficiales y da gracias á los
barceloneses por sus atenciones con los
extranjeros esperantistas.
El Secretario de la «Asociación Cien-

«Esperantistaj

Je la deka kaj duona horo estis generala kunsido, sub la prezido de D-ro Zamcnhof, kaj oni decidís nomi po unu el
mil esµerantistoj de ciu lando, por zorgi
la f111ancanparton de la generalaj Societoj
el diversaj landoj.
En la Palaco de Belaj Artoj, je la
kvara horo, S-ro Pujulá malfermis la
«Ferman Kunsidon» ccestante D ro Zamenhof kaj preskau ciuj la kongrcsanoj.
S-ro Chavet, generala Sekretario, legis la aktojn de la antaiíaj kongresoj,
kiuj estis aprobitaj. Li sciigas, ke la numero de kongresistoj estas proksimume
mil-tricent.
D-ro Dor proponis, ke oni petu por
D-ro Zamenhof la premioo Nobel.
D-ro Zamcnhof petas, ke tian proponon ne sukcesu.
S-ro Keating sciigas, ke laií letero,
kiu li jus ricevis de Río Janeiro, la sesa
Kongreso de Kuracistoj, kiu jus okazis
en tiu urbo akceptis esperanton, kiel unu
el la oficialaj lingvoj kaj dankas la barcelonanojn, pro la gentilajojn je la fremdaj e!-perantistoj.
La Sekretario

de «Scienca Asocio»
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sciigas, ke giaj decidoj estos publikitaj
en la protokolo de Kongreso.
S-ro Allende proponas, ke oni petu
al la Registaro, ke oni instruu esperanton en la lernejoj. S-ro Bremon kredas,
ke tion devas esti interesita al riprezentantoj de la Nacio por gia peto, kaj
S-ro Prezidanto diras, ke oni ne povas
<liskuti pri tio, car oni ne prezentis justatempe la proponon.
S-ro Sekretario legis telegramon de
S-ro Steffeief, kiu ne povis alveni al la
Kongreso, kaj deziras gian sukceson;
nomaron de la propozicioj aprobitaj de
la Kongreso kaj sciigo, Ice estas tridek
tri la nacioj riprezentitaj en la Kongreso.
S-ino Rebours petas aplaudan por la
urbaj gvardianoj, sciantaj esperanton, kaj
<liras je la nomo de la urbagvardiestro
ke ciuj la gvardianoj lernos esperanton.
S-ro Bourlet dank:is la komitaton pro
la granda sukceso atingita.
S-ro Pujulá respondas ke la alvenintoj
sukcesigis la Kongreson kaj dankas la
autoritatojn pro la hdpo donita al gi.

Doktoro Zamenhof dankas al ciuj, kaj
finigas la Kongreson.
Vivu'oj al esperanto kaj al Zamenhof,
kaj kanto de «La Espero», kronis nian
memorindan V.an Kongreson.
La VI.a okazos en Washington kaj la
VILª en Antverpeno.
La Urbestraro akceptis adiaüdire la
esperantistoj. IIi alkuris preskaü ciuj al
la Palaco de Belaj Artoj, belege ornamita
per floroj kaj kreskaJoj, Tie estis la urbestro kaj kelkaj urbkonsilantoj, kaj post
gentilaj reciprokaj salutoj, oni konsumis
delicatan lunéon, dum la elektraj organoj
ludís belajn muzikajojn.
Alestis ankaii al la festo, Jiaj mo~toj
sinjoroj Kapitano Generala, Provincesto,
Prezidanto de la Provinca Diputacio kaj
aliaj aútoritatoj.
Kiam la festo finigis, himno «La Espero» estis kantata, kaj Doktoro Zamenhof kaj ni, ciuj dankegaj al la gastema
Barcelona kaj kontentegaj pro la sukcesego de la K vina, komencis senti la cagrenon de la necesa disigo.
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tífica» manifiesta que las decisiones serán
publicadas en el protocolo del Congreso.
El Sr. Allende propone que se pida
al Gobierno que se enseñe el esperanto
en las escuelas. El Sr. Bremón cree que
eso debe ser procurado de los representantes de la Nación para que lo pidan, y
el señor Presidente dice que no se puede
discutir respecto á eso, porque no se ha
presentado á tiempo la proposición.
El Sr. Secretario leyó un telegrama
del Sr. Steffeief, que no pudo venir al
Congreso y desea su éxito; relación de las
proposiciones aprobadas por el Congreso
y noticia de que son treinta y tres las
naciones representadas en el Congreso.
La Sra. Rebours pide un aplauso para
los municipales que saben esperanto, y
dice en nombre del jefe de ellos que todos aprenderán el esperanto.
El Sr. Bourlet da gracias al Comité
por el gran auxilio alcanzado,
El Sr. Pujulá contesta que los que han
venido han ocasionado el éxito del Congreso y da las gracias á las autoridades
por el auxilio que le han prestado.
El Doctor Zamenhof da á todos las
gracias, y concluye el Congreso.
Vivas al esperanto y á Zamenhof y
canto de «La Espero• coronó nuestro
memorable V.° Congreso.
El VI,º tendrá lugar en Washington
y el VII.º en Amberes.
El Ayuntamiento despidió con una
reunión á los esperantistas. Concurrieron
casi todos al Palacio de Bellas Artes, her•
mosamente adornado con flores y plantas.
Allí estaban el Alcalde y algunos concejales, y después de atentos recíprocos saludos, se tomó un delicado lunck, mientras
los órganos eléctricos tocaban bellas piezas.
Asistieron también á la fiesta los excelentís-imos señores Capitán general,
Gobernador civil, Presidente de la Diputación provincial y otras autoridades,
Cuando terminó la fiesta, fué cantado
el himno <La Espero», y el Doctor Zamenhof y todos nosotros, agradecidísimoá la hospitalaria Barcelona y contentísimos por el exitazo del Quinto Congreso,
empezamos á sentir pena por la necesaria separación.
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La organiza Komitato donacis al Dokinsignion de la kvina Kongreso,
forit.a el delikataj met~loj ornamita per
~nialjajo kaj brilantoj. Gi estas granvalorn artajo, Kaj la lernantoj de la lndustna Lernejo de Teksajoj de Sabadello'o,
lmn portreton silkteksitan.
loro
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El Comité organizador regaló al doctor la insignia del quinto Congreso, hecha
de metales preciosos y adornada por
esmalte y brillantes. Es un objeto artístico de gran valor. Y los alumnos de la
Escuela Industrial de Tejidos de Sabade11, su retrato tejido en sedas,

Memorindaj
datrevenoj
de Oktobro
l.- 1684. Mortas la mondfama franca poeto kaj tragedia ai:ítoro Petro Corneille.
2.-1898. Socialista Kongreso en Stuttgart.
3·-1568. Mort;:,s Isabelo de Valois, tria edzino de Felipo II de Hispanujo.
4.-1 t 82. Naskigas Sankta Francisko de Asis.
5.-1890. Oni malfermas la Katolikan Kongreson de Zaragozo (Hispanujo).
6.-1892. Mortas la angla poeto Tennyson.
7.-1571. Memorinda sipa bataio de Lepan to.
8.-1881, Inaugurado de la fervojo de Cáceres(Hispanujo) al Portugalujo.
9.-I ,:;47. Estas baptita en Alcalá de Henares la mondfama autora de la «Kifioto>,
:\lifiaelo Cervantes de Saavedra.
10.-I 830. Naskigas la hispana regino Isabelo II.
11.- 1627. Mortas la fama hispana poeto Bernardo de Balbuena.
12.-1492. Kristoforo Kolombo eltrovas Amerikon.
13.-1873. Martas en Madrido la glora hispana poeto Manuelo Bretón de los
1lcrreros.
14.-1803. Naskigas la franca verkisto Prospero Merimée.
15.- 1582. Mortas la fama hispana poetino Sankta Terezo de Jesuo,
16.--1 793. Estas gilotinmortata la franca regino 1\lario Antonieto.
17.-176o. Naskigas Saint Simon, fama socialisto franca.
18.-1892. Inai:íguracio de la telefono inter Novjorko kaj tikago.
19.-1735. Naskigas en Braintree (Massachussetts) Johano Adams, presidento de
l lsono.
20.-1820,
Mortas la fama hispana historiisto Josef Antonio Conde.
21.-1790. Naskigas en J\1ai,;onla famkonata poeto Alfonso de Lamartine.
22.- 1613. Martas la fama satira poeto Regnier.
23.-1872. Martas la fama franca literaturisto Te6filo Gautier.
24.-1905. Parado en Carabanchel (Madrido) ceestante la franca presidento S-ro
l .oubct.
25.-1878. Oliva ateneas kontraií la rego Alfonso XII.
26.-7852. Mortas en Parizo la fama filosofo kaj literaturisto Vicente Gioberti.
27.- 1840. Mortas en Nizo la mondfama violonludisto Nikolao Paganini.
28.-1893. La hispana generala i\Iargallo mortas sur la batalkampo de)\1eliljo.
29.--I 808. Eliras el Parizo al Hispanujo la imperiestro Napoleono.
30 -1762. Naskigas en Konstantinoplo Andreo Chenier, lirica poeto franca.
31.-1783. Naskigas en Florenco J. R. Niccolini, dramai:ítoro.
Kolektis kaj tradukis.
ESPERANTISTO
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Solvo de la Spritludoj
presitaj en la Septembranumero
DE LA AKROSTIKO
EL «BELA PENSO PRJ ESPERANTO»
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:Ju pli jrue divastigos la internacia
lingvo Esperanto tra la tnta mondo,
des pli .frtte sekvos la .felica Jrateco
de la uac ioj.

Solvintojde la Spritludojpublikigitajen la Augusta numero
De la Kongresa Spritludo: F-inoj Josefino Estopiñá kaj Mario Balanzá, de Valencia; S-ro Andres Pernas Pérez, de Villalba (Lugo) Hispanujo; S-ro Julien Heria, de
Verviers (Belgujo); S-ro Eduardo Tomás Pla, de Valencia (Hispanujo).
PENSO
Virinbeleco estas rekomenda karto
nur dum mallonga limtempo.-(Ninón
de
Lenclós.)
ANEKDOTO

*

Saga respondo.
La regadon de Kristenino de Svedujo
oni pricitas pro gia prudenteco, kiu konservadis la pacon de la reglando,
Krístenino neniam volis edzinigi, kaj
al la ripetitaj petegdemandoj de la_ §tatoj
si ciam respondis:

-Mi preferas nomi bonan princon aií
posteulon, kiu estu kapabla regi kun
gloro.-Ne devigu min edzinigi car same
povus naskigi el ni unu Neron'o ol unu
Augnsto.

*

SPRITAJO
Bedauro.
- Cu la notario ceestas hejme? Mi bezonas paroli kun Ji.
-Nu. .. cu vi ne scias kio okazis?·
Hieraü, automobilo surpremis kaj dispecigis !in sur la strato.
-Ho, Dio!... Kiel malfelica mi estas!

Tipografía Moderna, á cargo de Miguel Gimeno, Avellanas, u-Valencia.
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Direkto ro-rld mi nistranto

PINTOR

*

Diredor-Rd ministrador

augusto
Jlmenez
Lolra
= V A U E~ CIA.
LÓPEZ,

3

La Redakcio korektos la manuskriptojn laübezone, kaj la nepresitajn
:t~NHA VO: Niaj juveloj.-Gravega
lrevenoj

Sciigo.-La

Poslkongreso

gi ne resendos

en Valencio.-Nekrologio.-Memorindaj

da-

de Novembro.-Dankon.

Niaj juveloj
Ni kuragis peti de S-ino Klara de Zamenhof portreton por publikigi gian kopion en nian gazeton LA SuNo HrsPANA. Si estis tiel
bona, tiel gentila,
ke gin sendis al
ni kun aminda Ietero, kie, ínter
aliaj estimindajoj,
!li diras:
...Roregan saluton al vi ka} al
éiuj niaj valencia}
amikoj.
La valenciaj
esperantistoj, kiuj
de kiam vizitis
nian urbon la simpatiaj geedzoj ciutage rememoras
ilin, de nun kaj
por é:iam sin sentos fieraj ne esti
forgesitaj de ili.

La redakcio de

LA SuNo H1sPANA

Nuestras
joyas

Tuvimos el atrevimient0 de pedir á la
Sra. Clara de Zamenhof su retrato, para
publicar la copia
en LA SuNo HrsPANA.Fué aquella
tan buena, tan fina,
que nos lo mandó
con afectuosa carta, en la cual, entre otras cosas
apreciables,
decía:
..... Cariñosísimo saludo d usted
y á todos nuestros
amigos valencianos.
Los esperantistas valencianos,
que desde que visitaron nuestra
ciudad los simpáticos esposos, diariamente los recuerdan, desde
ahora y para siempre se sentirán
orgullosos de no
haber sido olvidade aquéllos.
¡______
_ dos La
redacción
de LA SuNo HrsSinjorino Klara de Zamenhof
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metis en gian juvelujon, kie estas po§tkartoj de D-ro Zamenhof kaj aliaj notindajoj, la portreton kaj la leteron de la
neniam sufice estimata Doktoredzino.

GravegaSciigo
Lia Rega Hispana Mo§to nomis Komandoro de Elizabeto la Katolika, nian
karegan Doktoron S-ro Lazaro Ludoviko
Zamenhof.
LA SuNO H1sPA,NAgojege gratulas la
eminentan ordeniton kaj salutas la nediskuteblan trunkon de la hispana esperantistaro, S-ro Codorniu, kiu estis la unua
kiu povis doni tiel bonan sciigon al ni kaj
al ciuj.

PANA colocó en su joyero, donde hay
postales del Dr. Zamenhof y otras cosas
notables, el retrato y la carta de la nunca
bastante estimada señora del Doctor.

Importantísima
noticia
S. M. el Rey de España ha nombrado
Comendador de Isabel la Católica, á nuestro queridísimo Doctor el Sr. Lázaro
Luis Zarnenhof,
LA SuNo HlsPANAcon júbilo felicita
al eminente condecorado y saluda al indiscutible tronco de los esperantistas españoles, al Sr. Codorníu, que fué el primero que pudo dar tan buena noticia á
nosotros y á todos.

La Postkongreso
en Valencia
14ª de septembro
La 14ª de septembro estas la tago en
kiu la Esperantistoj <levas alveni Valencion. Jam kelkajn tagojn antaüe vizitis
nin fremdaj ekskursantoj, kiuj venís dise,
eu el Barcelona, cu el Balearaj Insuloj,
far ne ciuj fidele sekvis la programan de
la Kongreso kaj iris en monton Monserrat. Sed en la 14ª estas anoncita la alveno de doctoro Zamenhof kaj la plej granda parto de la ekskursantoj. Kiam la alvena horo alproksimigas oni rimarkas
grandan esperantistan movadon en la
urbo de la floroj kaj la cirkauajo de la
Norda stacidomo prezentas la eksterajon
de la grandaj festotagoj. Multaj personoj
sin direktas al la stacidomo por akcepti
la ekskursantojn, multaj veturiloj atendas
ekstere kaj popolamaso alkuras scivoleme por alesti al la grandioza okazo.
Nur kelkaj minutoj mankas por la alveno de la ekspresa vagonaro kaj la stacidomo montrigas nesuficloka por enteni
tiom da publiko. Tie estas la urbestro, kun

S-ino Elisa Gómezde Perógordo,
Toledo, 66, 3.0 Madrid. (Hispanujo). ,
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la urbkonsilantoj S-roj Sempere, Aranda, Roig, Olsina, Cano kaj la sekretario S-ro Jimenez Valdivieso, kiujn akompanas la gardistoj kaj la urba muzikbando; la prezidan.;
to de la komitato de la Ekzpozicio, S-ro Trenor, kun komitatanoj S-roj Ribera kaj
Settier; S-ro Martínez Aloy, kronik:isto de Valencio, S-roj Amorós, Bellver kaj Martínez el la Muzika Konservatorio, kaj eiuj membroj de la Grupo Esperantista, ínter
kiuj ni rememoras, S-rojn Aguilar Blanch, oficiala delegito de la Valencia urbkonsilantaro en la B1rcelona Kongreso, Inglada, Jimé11ez Loira, Marzal, Duyos, Bellido,
Escuin, Novejarque, Anguiano, Pérez, Mateu, Pardo, Piño), Belenguer, el Tervelo,
Pérez López, S:rnchez Roglá, Talens, el Carcagente, akompa11ita de multaj gesamideanoj el tiu urbo, kaj multenombra aro de geesperantistoj el la Valenciaj vilagoj, kiuj
ope venís por eeesti la Postkongreson,
Ankai:í estas in ter la atendantoj la simpatía, de ei uj konita, samideano kapitano
Perogordo, prezidanto de la Madrida Grupo Esperantista, kun sia bela edzino S-rino
Elisa Gomez, S-ro Subkolonelo Ayza, eksprezidanto de la Hispana Societo por propagando de Esperanto kaj honorprezidanto de la Valencia grupo, la distinginda kaj
afabla Pastro Guinart, kiu venis el Utiel por alesti la Postkongreson, S-ro Majoro Ribot, kiu jus venis el Barcelono, S-ro Serra el Liria kun sía earma filino, klj aliaj konataj geesperantistoj, kies nomojn estas neeble memori kaj kies listo okupu3 multe da
loko.
Kiam la emocia momento alvenas kaj la vagonaro eniras en la stacidomon, granda
cntuziasma áplai:ídado sonas, dum la urba muzikbando ludas da Esperon», kiun hore
kantas eiuj ekskursantoj, kaj oni aií ias kriojn <Vivu Zame11hof•, «Vivu Esperanto>.
L'i entuziasmo estas tiel eksploda, kaj tiel multenombra la amaso kunpusiga11ta en la
stacidomo, ke en la unuaj momentoj estas neeble preskaií sin movi kaj saluti la karajn
alvenantojn, D-ro Zamenhof kaj lia edzino malsupreniras el la vagonaro, kaj sinjoro
D-ro Aguilar Blanch prezentas ilin kaj ankai:í S-ron Generalon Sebert kaj lían edzinon, al ciuj urbaj, ilin atendantaj, eminentuloj. La urbestro donacas tuj belan grandan
bukedon al Doktoredzino Zamenhof, kiu tuj ricevas alían. Oui faras la prezenton de
b Esperantistoj al la valencianoj, Inter la ekskursantoj venas ekster la jam cititaj Gesinjoroj Zamenhof kaj Gesinjoroj Sebert, S-ro Moscheles, S-ro Cario Buurlet, Direktoro de La Revuo, S-ro B1rono de Menil, S-ro Alfonso Sabadell, vicprezidanto de
la Vª Kongreso de Esperanto, akomp1nata de liaj c:irm1j edzino kaj filino, S-ro Andreo P1ñ5, sekretario de la Postk0ngresa Komitato, Gesinjoroj Cazeaux, F-ino Hofman, S-roj Ferri, Teltschik, Tellini, Farges, Gesi11joroj B1stié, F-ino Gregaria Pérez,
S-roj Villarroya, Mattes, Puig, k. t. p.
Kiam la prezentoj estas faritaj, meze de entuziasma bruego la ekskursantoj eliras
el la stacidomo kaj sin direktas al la vetLiriloj. L'i publiko ekstere atendanta akceptas
perlonga aplaudo la aperon de D-ro Z1menhof kaj la am1so de la veturiloj komen<:as deiri inter multenombraj vicoj de personoj, kiuj sur la trotuaroj kaj en la strato
mem goje partoprenas en la esperantista festo. En la unua veturilo iras D -ro Zamenhof, klln S-ro. U rbestro, S-ro Prezidanto de la Komitato de la Ekspozicio, kaj
D-ro Aguilar Blanch. En alia veturilo 0-Jktoredzi110 Zamenhof gaje parolas kun
S-rino Eliso G'.lmez de Perogordo kaj F-ino Ernestino Serra, akompanataj de sinjoro Aranda; en alia iras S-roj Ayza kaj Inglada; en alia S-roj Gimenez Loira, Perogordo, Ribot kaj AngL1iano;en aliaj, pli ol dek, la ceteraj alvenintoj kaj akceptintoj. Ne
eble memori eiujn nomojn.
Dum la marsado de la veturiloj la publiko varme aplaiídadas, multaj pers:rnoj sin
clsovas tra la balkonoj por vidi tian interesan spektaklon k:lj kiam la veturilo de
D-ro Zamenhof tratas la Palace Hotel, kie li <levas logi, la aspekto de strato Paz kaj
la publikaklamoj estas vere imponantaj. O-ro Zamenhof eniras la Palace Hótel kaj la
aplai:ídoj ne cesas. Li devas sin montri al la publiko en la balkono por danki gin kaj
akcepti anl<orai:í novajn aklamoja. Amb1ufbnke de la balkono, kie aperas Nia Majs-
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tro, oni vidas du belegajn tapisojn de floroj, arte kaj bele faritajn, kiuj vertikale estas
almetitaj kaj lasas vidi du grandajn skribojn el floroj, kiuj diras: «Vivu D-ro Zamenhof», «Vivu Esperanto».
Kiam la aplaüdoj iom ekcesas D-ro Zamenhof eniras en sian belan akceptocambron kaj tie Ji babilas kun multaj urbaj eminentuloj kaj Esperantistoj avide dezirantaj !in alparoli kaj aüdi.
La momento vespermangi alproksimigas kaj ciuj disiras por plenumi tiun neprokrasteblan postulan de la korpo. Tiamaniere la tempo rapide forpasas kaj la naüa
vesperhoro difinita por la inaüguracio de la Postkongreso fine sonoras.
La solenajo okazas en la belega kunsidsalono de la Ekspozicio, kiu kun sia hela
lumeco lasas vidi amason da belaj sinjorinoj kaj fraülinoj, sidantaj en la logioj; la segoj ankaü estas okupitaj de la ekskursantoj, hispanaj Esperantistoj kaj personoj kiuj
venis scivoleme por alesti la feston, kaj en la teatro estas neniu neokupita loko. La
urbkonsilantaro de Valencia kun S-ro Urbestro eniras solene la salonon kun siaj antaüirantaj festvestitaj gardistoj, kaj sur la prezida strado sidas D-ro Zamenhof, kiu
havas apud si, S-rojn Urbestro, Trenor, prezidanto de la Ekspozicía Komitato, Generalo Sebert, Bourlet, Moschelles, Sabadell, Barono de Menil, Jimenez Loira, Mibs,
Duyos, Pastro Guinart, Jimenez Valdivieso, Piñó, Romero, Bellido, Aguilar Blanch,
Martinez Aloy kaj la urbkonsilantojn S-rojn Sempere, Roig, Olsina kaj Aranda.
La festa komencigas per la Ekspozicia himno, kiun maj~tre ludas la urba muzikbando kaj tre bele norkantas la orfeonoj Vega kaj Micalet. Gi kaüzas tian placan impreson ce la aüdantaro, ke oni devas denove gin ludi kaj kanti, meze de frenezaj
aplaüdoj.
Poste S-ro Inglada, prezidanto de la Valencia Grupo Esperantista, sin levas, kaj
faras la sekvantan parolon:
Altaj Registaj Mostoj, Sinjorinoj, Sinjoroj:
Kiel prezidanto de la ci tiea Grupo Esperantista, mi ha vas la honoron prezenti at
vi la genian aütoron de Esperanto, D-ro Zamenhof, lian carman edzinon, kaj tiujn ci
eminentajn fremdajn Esperantistojn, el kiuj mi nur citos, por ne trouzi vian atenton,
Lian Generalan Moston S ron Sébert, Membro de la Franca Akademiaro, S-ron Cario
Bourlet, doktoro de sciencoj, kaj por ni la tiel kara Dírektoro de La Revuo, S-ron
Baronon Menu de Ménil, ínspirita aütoro de nía bela himno «Espero», S-ron Mybs,
glora prezidanto de la IVª Dresdena Kongreso, S-ron Moschelles, kiu en sía jam kaduka ago tiel fervore propagandas nian aferon, kaj S-ron Alfonso Sabadell, vicprezidanto de la Vª Kongreso de Esperanto en Barcelono. lli ciuj venas viziti nian urbon
kaj tiun ci Ekspozicion, kiu estas kaüzo de fierigo por Hispanujo.
Dank' al la mirindaj ecoj de Esperanto, kiel artefarita internada lingvo kaj al la
fervora dudekdujara propagando de ciuj Esperantistoj, kiuj en laboro paca ne lacigis,
gis la bela songo de l'homaro, jam plej bele nun efektivigis, nia aforo antaüeniras
per rapidegaj pasoj kaj nia forta kunfratíga voko per flugiloj de facila vento rapídflugªs nun de lok' al loko.
Ciujare la nacioj disputas inter si la honoron akcepti la kongresanojn de Esperanto kaj ame havi ce si tiun éi ciam pli multenombran amason de Esperantistoj, kiuj
sur neütrala lingva fundamento, komprenante unu la alian, faris jam en frata korkonsento unu grandan rondon familian.
En la nuna jaro tiu ci alta honoro estas difinita al Hispanujo. Jus okazis la.
Vª Kongreso en Barcelona, kie ciuj urbanoj konkuris por regali la Esperantistojn,.
por supersuti ilin per plezuroj, por fari al ili plej agrabla la restadon en la kongresurbo. Ili logas nun en Valencio; de hodiaü ili estas niaj gastoj. Mi ne dubas,-car
dubí
tion estus vin ofendi-ke
tie ci ciuj urbanoj akceptos ilin plej kore, ke tiu éi nova
sento, kiu venís en la mondon tuj post la naskigo de Esperanto, regos ankaü en la
koroj de la valencianoj, kaj la Esperantistoj trovos familian hejmon en tiu ci bela gas-
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tnma urbo, kiun ni, hispanoj, prave nomas la urbo de la floroj kaj la gardeno de Hispanujo. (Longedaiíra aplaudado premias la belegan paroladon de S-ro Inglada, kiu estas
clcvigata starigi kelkajn fojojn por emociplene danki la internacian eeestantaron. Ee la
neesperantista publiko aplaudas tre fervore aiídinte elparoli tiel flue nian belsonan
lingvon, pro kio sen ia dubo, kaiíze de tio, ni <levas esperi, post ne Ionge, riean espe.1
rantan rikolton en nia urbo.)
,
S-ro Prezidanto de la Komitato de la Ekspozicio per elokventa parolo salutas
D-rnn Zamenhof kaj ciujn gekongresanojn kaj esprimas sian varman deziron, ke la
E~pcrantistoj trovu agrabla sían· restadon en Valencia kaj ke nia afero trafu rapide
11in11
finan triumfon. S-ro Ayza tradukis tiut1 ci paroladon.
La urbestro de Valencio faris paroladon, kiun tradukis S-ro Marzal dirante: Unuct
11Mlutis la respektindajn sinjorinojn kaj ciujn esperantistojn, kiuj partoprenis en la
ck~kurso al Valencia, dezirante al ili estu tiel agrabla la restado en la urbo kiel
'-!randa estas nia plezuro akceptante ilin.
'
l'w1tc Ji salutis respektege nian karan Majstron dirante, ke lia nomo sendube pasos al
111historio ínter tiuj de la personoj kiuj
pl<~jgrandajn servojn faris al la homaro. Li
nldonis, ke li estas tre fiera parolante en la
1111m,,de la valencia urbkonsilantaro, kiu
r!ltis la unua en Hispanujo kiu kunhelpis
oticiale nian amatan lingvon, kaj, ke se ciuj
nrh:ij korporacioj estus farintaj la samon
jarn ni cstus atingintaj nian venkon. Fine
li kore vocdonis por la baldaiía kaj definitiva triumfo de Esperanto.
Kiam D-ro Zamenhof sin levas por paroli, en la salono eksplodas longa aplaudo
j
kaj regas freneza entusiazmo. Per belaj
'.1
kaj degantaj frazoj nia majstro salutas la
url>L:stron, la Komitaton de la Ekspozicio
··"
kaj la Valencian popolon, kaj dankas ilin
por la tre afabla akcepto, kiun i1i al Ji jus
foris.
c'iam inter aplaiídoj D-ro Zamenhof
F-ino Ernestina Serra
<!aurigas dirante, ke kiam en Dresdeno oni
decidís la pasintan jaron, ke la V.ª Kongre- Libertad, 20, Liria (Valencia)Hispanujo
110 de Esperanto
estu en Hispanujo, eiuj
<fomandis sin, cu eble ne estas ankoraií gustatempe arangi la hispanan? sed veninte
Barcelonon kaj vidinte la grandan sukceson, li goje konstatis, ke la realeco superis
sian esperon. Ke kiam oni ankau decidís la Valencian Postkongreson, oni eble kredus en la unua momento, ke tío ci estos nur ia sengrava aldono, sed en la nuna
momento Ji konstatas, ke ekzistas tie ci multaj fervoraj Esperantistoj, ke la festo estas
<"kstcrordinara kaj ke gi estos tre fruktoporta por la triumfo de nía idealo.
Li finas la belegan paroladon farante grandan laudon de Valencio, kies nomo jam
r.11tiskonata de la fremduloj, sed kiu nun ankoraü pliglorigos dank' al la granda
11ukceso de gia Ekspozicio kaj Esperantista Postkongreso.
Kiam D-ro Zamenhof sidigas la aplaudoj estas bruegaj kaj la entuziasmo debordigas. La publiko montras grandan deziron koni la tutan enhavon de la parolado
rlc nia Majstro. S-ro Inglada, petita de kelkaj Esperantistoj sin levas kaj faras la hispanan tradukon de la parolado de D-ro Zamenhof, kiu estas ankaií varme akceptata
pcr aplaudoj.
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Poste, la urba muzikbando ludas la himnon «Espero», kiun kantas hore la orfeonoj de La Vega kaj Micalet k¡;j ciuj Esperantistoj kaj la imuguracia
kunsido finigas
per entuziasmaj aklamoj kaj krioj «Vivu Zamenhof» kaj « Vivu Esperanto».
Elirinte el la kunsida salono, la Esperanlistoj sin dedicas promeni tra la Ekspozicio
vizitante la palacojn kaj alestante al la prezentado de opero «Ayda», kiun oni faras
en la Teatro-Cirko.

15ª de septembro
Matene la ek~kutsantoj akcn:pr,nataj de la Valenciaj esperantistoj dedicas sin
viziti la urbajn monumrntojn.
Kelkaj prefEras iri Grao'n, kaj tie rigardi la belan
havenon kaj la apudajn marbanejojn. Aliaj vizitas la Eksr ozicion, en kies kunsidan
salonon alvenas multaj esperantistoj, ínter kiuj la organiza komitato por pretigi la
programan de la unika kunsido de la Postkongreso, kiu okazos je la sesa samtage.
D-ro Zamenhof ankau iras en veturilo viziti la cefajn urbajn monumentojn.
Je la
dekunua horo, invitita de la tminenta Valencia fotografisto S-ro Novella, li permesas
ke oni faru kelkajn fotografajojn de lia persono rn la lukrn fotografejo »taranta apud
la Postkongresa Oficejo. Laü deziro de nia Majstro, S-ro Novella faras fotografajon,
en kiu trovigas D-ro Zamenhof hj la prezidanto de la Valencia Grupo Esperantista
S-ro. Inglada.
Kiam la fotografajoj estas faritaj, D-ro Zamenhof kun generalo Sébert, acompanitaj de S-roj D-ro Aguilar Blanch, Ayza kaj Inglada, iras viziti la urbestrojn de
Valencio. D-ro Zamenhof kaj generalo Sébert, estas tre afable akceptitaj de Lia
Generala Mosto, S-ro Jiménez Castellanos, Regiona Militestro; ankaií. ili iras en la
nemilitistan Provincestran oficejon, sed Lia Provincestra Mosto ne povas ilin akcepti,
car Ji estas en grava kunsido, en kiu oni pritraktas aferon pri la Valencia haveno.
Poste oni faras ankaií. viziton al la Valencia Muzika konservatorio, kiu malfermis gravan
tnuzikan konkurson, kies esperanta programo estas sendita al ciuj fremdaj muzikaj
Proft:soroj kaj Societoj. Profitante la apudecon de la Paleontología Muzeo D-ro Zamenhof kaj Generalo Sébert restas en gi ducnhoron kaj interese rigardas ciujn skeJetojn k2j apartajn ostopecojn de kelkcj rimarkindaj antaühistoriaj bestegoj.
Fine ili sin direktas viziti la Valencian urbestron, kiu akceptas ilin plej afable kaj
invitas éiujn Esperantistojn al teo donacota la morgauan tagon je la I 1ª vespere en
]a Palaco de la Urba konsilantaro rn la Ekspozicio.
Posttagmeze la Esperantistoj
iras en grupetoj viziti la Ekspozicion. Ili eniras en
kelkajn éefajn palacojn kaj rigardas éiujn instalajojn kun granda intereso. La Valenciaj Esperantistoj klarigas al ili la rimarkindajn
detalojn kaj la ekskursantoj varme
laudas la konstruajojn de la Ebpozicio.
Granda gru¡:o da esperantistoj, inter kiuj bedaurinde ne estas D-ro Zamenhof,
kolektas sin en la grand2n arenon de la Ekspozicio, kie oni faras tre belan fotografajon, en kiu ili aperas ,;mase starantaj unu apud la alia, escepte kelkaj feliculoj, kiuj
sidas en la unua vico apud tre belaj Esperantistinoj.
Dume, D-ro Zr,rnenhof, lia tdzir,o, generalo Sébut kun la sia, kaj aliaj valenciaj
Esperantistoj komforte sidas sur la teraso de la Fonta Lumo. Tie fraülino Lacruz
ven turnas per sia ventumilo D-ron Zamenhof kiu sidas apud si,kaj per sia rapida kaj
sprita babilado si igas ridi éiumomente la éeestantojn.
Iu esperantisto serce diras
al DoktorEdzino Zarnenhof, ke si ne jaluzu pri fraiílino Lacruz, kaj alia aldonas, ke
inter esperantistoj jaluzo ne povas ekzisti, car nur regas en ilia koro amo kaj konsento.
Estas jam la sesa horo, difinita por la komenco de la kunsido, kaj neniu volas sin
levi de la sego, car en la teraso oni vidas tre belan panoramon kaj la vetero ne estas
varma.
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D-ro Aguilar Blanch, Prezidanto de la Organiza Komitato, mallaiíte parolas kun
S-ro Inglada pri la komenco de la kunsido, sed ili ne kuragas diri tion al D-ro Zamcnhof, car li sajnas agrable ripozi sur la teraso kaj levigi !in sajnas al ili gena tru<leto. Iu el la ceestantoj eltiras sian horlogon, donas malagrablan sciigon, ke jam estas
iom malfrue, kaj la devo premanta kaj maloportuna, kondukas ciujn de la bela kunsido sur la teraso de la Fonta Lumo, al la kunsido de la Postkongreso, kiu felice por
0iuj ne havos la karakteron de ceremonia oficiala solenajo, sed tiu de intima senetiketa korfesto.
Kiam la unika kunsido de la Postkongreso komencigas estas jam la duono de la
sepa. La salono de la Ekspozicio aspektas plej brile; la logioj estas plenaj je belaj
virinoj: en la segoj sidas multenombra publiko kaj de la balustradoj de la logioj
pendas standardoj kun la verda stelo. Sur la prezida loko de la estrado sidas D-ro
Zamenhof, generalo Sébert, D-ro Cario Bourlet, direktoro de La Revuo, Barono ·
Menu de Ménil, S-ro Mibs, Prezidanto de la 4 ª Kongreso de Esperanto, S-ro Sabadell,
Vicprezidanto de la va,D-ro Aguilar Blanch, Prezidanto de la Organiza Komitato de
la Postkongreso, Subkolonelo Ayza, Kapitano Perogordo, Prezidanto de la Madrida
Grupo, Pastro Guinart, S-roj Moschelles, Marzal, Duyos, Bellido, Talcos, Jiménez Loira, direktoro de «La Suno Hispana», kaj lnglada, Prezidanto de la_Valencia
Grupo.
D-ro Aguilar Blanch malfermas la kunsidon, dirante ke gi estas nur intima kunveno, kies cefa celo estas konvinki la publikon pri la komprenebleco de Esperanto,
por kio gi aiídos la parolon de diverslandaj Esperantistoj.
S-ro Inglada raportas pri la aligoj al la Postkongreso, inter kiuj Ji legas du telegramojn senditajn de S-ro Casas, Sekretario de la Hispana Societo por propagando
de Esperanto, en kiuj oni salutas D-ron Zamenhof kaj ciuj Postkongresanojn. Li
legas ankaií resuman de letero de S~ro l\fajoro Huecas, el Gerono, kiu bedaiíras ne
povi alesti al la Postkongreso; car tion malpermesas al li liaj militistaj devoj, kaj kore
salutas la Esperantistojn tie ci kunestantajn. Ankaií li raportas pri letero de S-ro
Pastro Lorenzo G. Sempere, kiu restas en Jativa pro religiaj devoj, kaj varme aplaudas la cclon de la Postkongreso, aldonante ke li plej kore salutas Nian Majstron kaj
eminentajn esperantistojn, al kiuj li esprimas sian profundan kaj sinceran admiron.
Li ne dubas ke nia csperanta afero placas al Dio kaj li finas dirante en la letero: <Dio
ilin benu kaj iliaj agoj prnspcru por la bono de la homaro. Vivu D-ro Zamenhofl
Vivu la Esperantistoj! Vivu Valcncio kun Esperanto!»
Ankaií oni legas telegramon de S-ro Ricardo Codorniu, en kiu li sciigas, ke ni~
registaro intencas ordeni D-ron Zamenhof, nomante !in Komandoro de Elizabeto la
Katolika.
Longaj aplaiídoj akceptas tian gravan kaj gojigan sciigon kaj S-ro Inglada finas
proponante, ke la Postkongreso esprimu sian dankon al la Urba konsilantaro de
Valencio (aprobaj aplaudoj), al la Komitato de la Ekspozicio (aprobaj aplaudoj) kaj al
S-ro Codorniu kaj al Lia Ministra Mosto S-ro La Cierva por la granda helpo, kiun ili
donis al nia afero (Longa entuziasma aplaudado).
Kiam la aplaiídoj cesas S-ro Moschelles, en nomo de la anglaj esperantistoj, faras.
belan kaj mallongan paroladon kun gratulo pri la Postkongreso kaj saluto al ciuj
karaj samideanoj kaj al la urbanoj de Valencio.
Poste D-ro Talens parolas en la nomo de la Esperantistaj Grupoj de Carcagente
kaj Tabernes kaj proponas kun saluto al D-ro Zamenhof belan fotografajon de li
mem faritan en kiu estas la portretoj de la hispana konsularo de Esperanto. La donaco tre placas al nia Majstro: en la mezo de la fotografaJo aperas inter nuboj llll
kvinpinta stelo de Esperanto kaj en gi la vizago de D-ro Zamenhof kaj cirkau gi,
formante rektangulon, vidigas la portretoj de ciuj hispanaj konsuloj de Esperanto,
kaj sub ili la respektivan nomon kaj urbon.
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S-ro Ferri, el Dalmatujo, parolas en la nomo de siaj samlandanoj; li afable salutas
tiujn esperantistojn kaj esprimas varman gratulon pro la sukceso de la Postkongreso
kaj koran dankon pro la afabla akceptado, kiun Valencio faris al Esperanto kaj al
giaj adeptoj.
F-ino Lacruz, el Utiel, montras sian belan elegantan figuron sur la lo]rnn de la scenejo difinita al la parolantoj. Sía apero kaiizas ce la publiko tre placan impreson kaj
si antaií ol paroli ricevas veran ovacion.
Kun tiu mirinda simpleco kaj senartifikeco,
kiu estas kutima ce sia parolado kaj faras
gin tiel carma, si ellasas torenton da vortoj
kun varma alvoko al ciuj Valenciaj virinoj
por ke ili lernu tuj Esperanton. La publiko
montras grandan intereson kaj F-ino Lacruz, e ble kuragigita de tia favora akcepto,
dai:irigas sían paroladon, ciam pli flue kaj
rapide gis alvenas momento, kiam eble pro
la emocio de la okazanta festo, si iom konfuzigas, subite hnltas, kaj diras per sincera
ekpuso de nobla koro: « ... pardonu, mi ne
trovas la gustan vorton!, Tiu ci senafekteco
entusiasmigas pli la publikon, kiu per aplaiídoj preskai:i ne lasas dai:irigi sian parolon.
Kiam fine la aplaüdoj cesas, F-ino Lacruz
finas sian carman paroladon, ciam afable
akceptatan de la ai:idantaro.
En tiu ci momento S-ro Cario Bourlet,
F-ino Julia Lacruz
levas sin el la sego kaj estas preta paroli.
La publiko komencas entuziasme aplai:idi;
Utiel, (Valencia) Hispanujo
ciuj en Valencio konas jam la altajn meritojn de la direktoro de «La Revuo». Lia alta belsintena figuro tuj kaptas la simpation
de la ai:idantaro. Kaj per tiu varma, vivoplena elokventeco, kiu karakterizas S-ron
Cario Bourlet, Ji komencas paroli per frazoj sendifektai, sentoplenaj, kaj guste esprimantaj la sincerecon de lia nobla kaj fidela koro. Neeble estas guste traduki cion,
kion Ji diris en tiu memorinda festo, car la plumo iradas latí mallerta malrapideco
de testudo kaj ne povas sekvi la majestan rapidiron de lia parolo, sed Ji faris aludon
al la grandaj progresoj de Esperanto en la Norda Hispanujo, kiuj kredigis lin, ke
eble en la aliaj urboj de la sama ]ando, Esperanto ne enigis ankorau tiel profundajn
radikojn, sed felice tiu antaiípenso ne trovis sin en konsento kun la realeco, car
dank'al la fervora laborado de S-roj Inglada, Ayza, Piñó, Jiménez Loira, Perogordo,
Pastro Guinart, Duyos, kaj multaj aliaj, kiujn li nun ne citas, kaj speciale S-ro Ricardo Codorniu, la apostolo de Esperanto en Hispanujo, nia kara afero bele prosperas
·en la nenordaj lokoj.
Li varme laudas la grandan helpon, kiun la hispana registaro faris al la Kongreso
kaj speciale Lia Rega Mosto Alfonso XIII, kiu bonvolis akcepti gian honoran prezidantecon.
Li esprimas koran saluton al ciuj en la nomo de siaj samlandanoj kaj finas per
majstra periodo (ne sufice bone audita car la aplaiídoj ne permesas klare aüdi), en
kiu Ji korsalutas Valencion, kiu tiel gastame akceptas la ekskursantojn, kaj gian
bel an Ekspozicion.
Post S-ro Bourlet, aperas la figuro de nia kara, tiel modesta kiel multvalora Pastro
Guinart, kiu ciam fervorege propagandis Esperanton, kaj estas konata de ciuj Valen-
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cianoj. Bedai:írinde liaj religiaj devoj tenas !in nun en Utiel: tia! 'Valencio, revidante
lin esprimas al li sian gojon per Iongaj aplai:ídoj de bonveno.
Malfelice nia kara samideano estas iom malvarmuminta. Li komencas tion diri al
la aiídantaro, bedaiírante ke lia voco estas iom raiíka kaj ne tiel belsona, kiel meritíls la publiko, pro kio li humile petas gian permeson por trinki akvon, en la celo
pliklarigi sían parolon. Li komencas trinki glason da akvo, kaj la publiko varme
aplaudas kaj akceptas per bonintencaj ridoj la originalan ekparolon de Pastro Guinart, kiu montris tiun ci serenan logecon, per kiu li en predikoj sendube tiris multajn
animojn al la sankta kristana afero. Eltrinkinte la akvon, Pastro Guinart daurigas per
sia malflama, malkonfuza kaj afabla parolo kaj varme laudas la grandajn servojn kiun
faris al Esperanto, S-ro Jimenez Loira, direktoro de LA SuN0 HISPANA. Li rememoras la fornan fablon el lriarte, en kiu oni raportas, ke en malproksima !ando, ne koninta antaiíe la ovojn, oni komencis kuiri ilin lau diversaj manieroj; ciu aparta ma•
nicro estis siavice !audita de la publiko, gis kiam iu, amanta justecon kaj guste ko•
nanta la aferon, plendis, ke oni laudas nur la kuiristojn pro ilia elpensemo kaj dumé
t'iuj forgesas la enkondukinton de la kokinoj. En la fablo la autoro uzas la frazon
farnan en Hispanujo: «¡Dank' al tiu, kiu alportis la kokinojn!> Kaj Pastro Guinart
nplikas sprite tiun ci belan frazon, por ke ciuj nun ne forgesu, ke la prospera stato
de Esperanto en Valencio estas grandaparte suldita al S-ro Jimenez Loira, kiu alporlls Lien ci la esferantajn kokinojn. Varmaj aplaiídoj rekompencas la belajn vortojn
de S-ro Pastro Guinart.
D-ro Mibs, glora prezidanto de la IVª Kongreso de Esperanto en Dresden, parolis
post Pastro Guinart, en nomo de la germanaj Esperantistoj. Li esprimis tre elokvente
siajn sentojn de saluto, amo kaj danko al la Valencia Postkongreso kaj per tre belaj
dclikataj frazoj faris poezian Iaudon de la urbo de la floroj, inter merititaj aplaiídoj.
Jen aperas sur la parola Ioko S-ro Kapitano Perogordo, tiu lerta Esperantisto,
kiu vekas pli da simpatioj, o! harojn havas lia kapo. Li parolas en la nomo de la Madrida Grupo kaj komencas per tiuj ci vortoj, kiuj estas vera poemo de amo: ¡Karegaj
gesamideanoj au pli bone gejratoj! ¡Oni nun neu la iuternan ideon de Esperanto! Kiu
ne kredas al gi, sendube <levas esti blinda, ne je okuloj, sed je koro. La brava kapi•
tano, kiu tiel ofte elmetas sin al la dangeroj de la aerostataj veturadoj kaj kiu meritas la unuan diplomon de propagandisto de Esperanto en la aero, car Ii unuafoje parolis esperante en aerostato kun kolego, kiu veturis en alia, okaze preterpasanta aerostato, faras mallongan paroleton en kiu simple kaj senalekte montras la sentojn de
amo de la esperantistoj Madridaj, inter kiuj estas S-ro Codorniu, forestanta pro malsano. Li estas ankau varme aplaií.dita de la publiko.
S-ro Douglas parolas en la nomo de la irlandoj kaj esprimas per tre belaj vortoj
la saluton de siaj samlandanoj. Ankau aplaiídoj estas la pago de lia interesa parolo.
Nun venas la vico al nia malnova kara amiko S-ro Alfonso Sabadell, vicprezidanto
de la Vª Kongreso de Esperanto. Kiam li aperas, aplaiídoj sonas de kora bonveno. Li
parolas kun tia sonoreco ce li kutima, kiu igas tiel klara lian busan esprimadon kaj
li montras al ni la korajn salutojn kaj gratulojn de la Barcelonanoj, kiuj per la organizo de la Kongreso faris taskon admirindan, kiu tre bele kunhelpos al la disvastigado
de Esperanto en Hispanujo. Li plendas, kiam li aiídas, ke Esperanto floradas, car ciu
floro velkas kaj li ne volas la velkon de Esperanto, Pri tiu ci delikata aludo Ji faras
kelkajn belajn frazojn kaj finas ripetante la koran saluton al ciuj ceestantoj kaj dezirante eternan vivadon al nia neniamvelkonta afero.
S-ro Tellini parolas en la nomo de la italaj esperantistoj. Li laudas la taiígecon de
Esperanto, kiu permesis al Ii travojagi kaj viziti la belan hispanan landon. Li delikate
esprimas la saluto11 al ni de la italoj kaj invitas ciujn !in ai:ídantajn al proksima Kon•
greso en Italujo. Ni certe iros kaj admiros la belajojn de la !ando, regino de la muziko,
nía kara!
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Post la italn e¡¡,perantisto, S-ro Inglada levas sin kaj antaueniras, dum bruegaj
aplaudoj sonas. Kiam ili cesas Ji komencas paroli en 1a nomo de la Valencia grupc,
Esperantista, tasko tre delikata,-li <liras-car kelkaj povus alskribi lian intencon a
la fiereco kau.zita de la triumfo de la Postkongreso. Lia parolo, tamen, estas devigita
de dankeco, car Ji havas grandan suldon, kiu ne povas resti nepagita. Li volas en la
nomo de la Grupo prezenti sian plej koran dankon al la urba konsilantaro de Valencio, kiu tiel multe helpis al nia afero (aprobaj aplauduj), al la Komitato de la Ekspozicio, kiu tiel gastame akceptis nin kaj permesis niajn kunsidojn en sia belega salono
(aprobaj aplaudo}), kaj speciale al le Valencia popolo, kiu propramove partoprenis
en tiu ci bela festo, farante al la esperantistoj tian ekstero1dinare afablan akcepton,
per kiu gi donis grandan pruvon de kultureco kaj gastamo (longaj aplaiídoj). Li
volas ankau danki D- ron Zamenhof, kiu bonvolis akcepti la prezidantccon de la Postkongreso, lian earman edzinon, kiu subtenis ame !in dum tiel longaj jaroj da eagrenoj
kaj malplacoj, kaj ciujn eminentajn fremdajn esperantistojn, kiuj honoris nin per sía
alesto.
Sajnas ke la publiko jam konstatis la intiman karakteron de tiu ci kunsido. F-ino
Lacruz naive konfesante, ke si ne trovas taugan vorton, kaj Pastro Guinart trinkante
glason da akvo, montris, ke tio ei estas nur familia kunvcno, kio estas plej konforma
étl nia situacio, car int~r esperantistoj ne povas ekzisti ceremonioj, nek komplimentoj,
nek etiketoj ( aplaudo}).
Ni estas meze de granda gojo, kiu elbordigas el niaj koroj; kaj tiel same, kiel en
la imponantaj ma]gojaj okazoj nia spirito bezonas pregi, en la nuna okazo de intima
gojego, nia koro deziras kanti, kaj mi, partoprenanta en tiu ci eksploda gajeco, volas
ankaü kanti, proponi al vi humilan-sed tre sinceran-kanteton,
kiun mi dedicas
AL LA ESPERANTISTOJ
En urb' de la floroj, per lingv' Esperanto,
Regadas nun vera konsento,
La homoj kunvivas kredante sin fratoj,
Dum korojn batigas amsento.

La Ref Esperanta, Doktoro Zamenhof
Nin ravas per sia kunesto,

VENINTAJ EN VALENCION
Kaj goj' debordigas senlima, freneza,
- En nia altcela korfesto.
Ni ciam memoros guitan felicon
En tiu ei Ekspozicio,
Se Dio.redonos perditan cielon ...
Gi estu en urb' Valencio.

Kiam S-ro Inglada finas la versajon, la entuziasmo kaj la aplau.dado estas tiel granda, ke li devas cedante al la petoj de kelkaj amikoj, deklami antaü la publiko la hispanan tradukon de la versajo, kiu ankaü ricevas longajn aplaudojn, kaj insiste petita
Ji <levas alian fojon ankorau. deklami la esperantan versajon.
La aplaudojn sekvas tre imponanta silerito, car D-ro Zamenhof sin levas kaj ciuj
volas ne perdi ee unu solan el la vortoj dirotaj. D-ro Zamenhofper sia harmonia voeo,
kiu §ajnas al la audado nur karesa apudmara venteto, faras parolon, kies plenan enha•
von estas al ni neeble reprodukti, car kapti la oran esprimon de nia Majstro estas
afero pli malfacila, ol tu§i la lunon per la fingroj. Lía parolado entenas varman koran
saluton kaj dankon al la popolo Valencia, al la urbestraro ci tiea, al la Komitato de
la Ekspozicio, al Lia Rega Mosto Alfonso XIII, al ciuj esperantistoj, kiuj partoprenas en tiu ci festo.
Li multe esperas de tiu ci fruktodona Postkongreso.
Farante aludon al Valencia persono iom dubanta pri tio, eu la fremdaj Esperantistoj povas perfekte kompreni unu la alian per Esperanto, li <liras, ke tiu persono
per alesto al tiu ci kunsido tuj forjetus sian dubon kaj kredus al nía lingvo.
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Per belegaj frazoj Ji esprimas sian impreson pri la restado en Híspanujo kaj finas
adiai:íante al ciuj gis la venonta kongreso.
La salono resanas de la aplauda bruado. S-ro Aguilar Blanch fermas la kunsidon,
sed la publiko ne estas preta foriri ankorai:í: io mankas al gi kaj tio estas tiu ci kroma
J'.umero, 1:iu ciam aldonigas al la esperantaj programoj: la fiorkantado de himno
«Espero». éiuj Esperantistoj staras kaj fervore kantas lerte direktataj de S-ro Baro110 Menu de Ménil, kíu sukcesas, kíel energía orkestrestro,
ke la kantado estu agorde
farita.
Dum la nokto post la vespermango estis anoncita la prezentado en la Ekspozicia
Teatro de opero La Boheme, kaj ínter la dua kaj tria akto bruligo de artaj fajrajoj
kun esperantaj surskriboj, arangitaj por la honoro de la ekskursantoj. Bcdai:írinde en
tiu ci vespero ne estis serena cielo kaj la pluva vetero difektis la artajn fajrajojn,
malpermesante la efektivigon de la programo. La esperantistoj vizitis la Ekspozicion, alestis al la teatra prezentado, kaj kelkaj enlitigis frue kaj tiamaníere ili kontc:ntigis la korpon eble iom Iacan prn la senhalta ciutaga movado.

16ª de septembro
Kiel estis anoncita en la programo, dum la mateno (!lli faris ekskurson al Sagunto.
Pli ol 2cc t-kskursantoj trovigis en la Aragona stacidomo je la sepa matene, atendantai la forveturon de la vagonaro kondukonta llin en Sagunton. Inter tiuj ekskursantoj ni devas citi la fremdajn esperantistojn: S rojn Bourlet, Menu de Ménil, Moschelles, Tcllini, Mibs, Bastie, Sérgent, k. c. El la hispanaj ankaií esti:-.:S-roj Ayza,
Pcrogordo, Du) os, Sabadell, Marzal, Bellido, Licton, Martínez Domingo, la fratoj
Vincento kaj Julio Moreno Blanchart, k. c.
Inter la ekskursantoj ankai:í iris multaj belaj frai:ílinoj kaj sinjorinoj, kiuj per sia
alesto ea,migis pli la ekskurson, kaj el kiuj ni rememoras: F-inojn Lacruz, Genovevo Bridel kaj S-rinojn J. Bermat, H. E. Bone-Bone, J. l\lichel, Tercelin, Warman,
Amparo Castañer kaj Matilde Bachelier.
Je la sepa kaj 25 minutoj la vagonaro ekveturis. Dum la trairo la ekskursantoj
rigardadis la belan _antai:íili apnantan kaj tuj malaperantan pejzagon, pri kiu ili faris
grandajn lai:ídojn. Ciuj parolis Esperanton kaj la ekskursantaro sajnis nur multenombra familia pro la konsento kaj g,,jcco cic regantaj. Kiam la vagonaro haltis antai:í
Sagunto, al ciuj §ajnis, ke la veturado dai:íris nur unu sekundon, car la altiro de la
pejzago kaj la vigla babilado igis pasi nerimarkate la tempon.
En la stacidomo de Sagunto atendis komisio konsistanta el la urbestro S-ro Ramón López, la sekretario S-ro Francisco Pizcueta kaj multaj tieaj distingindaj personoj, kiuj salutis la jusalvenintojn kaj metis sin je ilia dispono por cio.
Sen ia ripozo la ekskursantoj trairis la stratojn de Sagunto, meze de la aplaudoj
kaj salutoj de le Saguntanoj, kaj direktis sin al la kastelo, kiu estis antau kelkaj centjaroj, teatro de multaj heroajoj kaj rememorindaj scenoj.
La e~perantistoj dividís sin en grupojn kaj komencis viziti eiujn detalojn de la
kastelo. Ciuj montris sin tre kontentaj pri la vizito kaj vigle babiladis, sed subite la
gajecon interrompis ia terura neatendita okazintajo.
Sed en tiu ci loko de nia raporto ni prefer as lasi la dai:írigon al kapitano Perogordo, kiu estis alestanto kaj priskribas.

EsperantoRuga-Krucokaj guj-enketo
«En longa vico ili komencís la proponitan viziton; jam la unua parto estis preskau
»en la plej alta konstruajo, kiam oni povis rimarki grandan bruon kaj polvan nubon
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>ce remparo, sur kiu staris vasta grupo de esperantistoj; ni ciuj kuris en tian lokon
»kaj terure ni vidis, ke la remparo falis trenante kvin; du virinojn kaj tri virojn, unu,
,S-ro Mattés, ku~is sanganta apud la vojo ínter grandaj ~tonoj rulantaj kun li, virino
>estis ce la murkrutajo tute senmova car kiu ajn moveto povus ruligi sin, la aliaj en
>la unua parto de la falinta muro.
,Post kvin minutoj t. e akuratege alvenis la Saguntaj Rug-krucanoj kun pcrtiloj,
>kuraciloj k. t. p.; tia akurateco vere kaj prave mirigis éiujn éeestantojn, kiuj gratu>lis sin reciproke car kio povus esti terura okazintajo, nur feliée reduktigis al ne>grava vundito S-ro Mattés, kiun oni kondukis sur portilo al la urbdomo, tie, kiel la
>kuracisto ne parolis esperante, mi estis devigata traduki la paroladon inter la vun>dito, la kuracisto kaj la jugisto, kiu faris j ugenketon; protio mi unuafoje kaj oficia/e
»tradukis esperantan paroladon, car mi subskribis mian deklaron kaj tiujn de la
»vundito kaj de tri virinoj kiuj akompanis !in.
»Tiel la kuracisto, (kiu estas prezidanto de la Ruga-kruco) kiel la Rug-krucanoj
>materiale vidis la gravan profiton de nia kara lingvo kaj promesis eklerni Espe>ranton.
> Tagmeze oni kondukis la vunditon sur portilo en pakag-vagono
akompanata de
>la Saguntaj Rug-krucanoj gis lia Hotelo en Valencio; mi ankaií akompanis lin en la
>pakag-vagono por traduki liajn petojn dum la vojago.
»El cio éi mi konkludas, ke tia malfehcajeto havigis al ni okazon, pruvi la taií.ge>con de Esperanto antaií. la ne esperantigitaj personoj kaj varbi novajn samideanojn.»
Madrid 29 Septembron. 1909.-JosEFO PEROGORDO.
«NOTO. Mi faris ankaií raporton de tia okazintajo al Generalo Priou.
Dume en Valencio Gesinjoroj Zamehhof kaj Gesinjoroj Sebert, kiuj ne iris en Sa:gunton pasigis la matenon akompanatajn de S-roj Aguilar Blanch, Jimenez Loira kaj
Inglada, vizitante la Ekspozicion, car la pluva vetero ne permesis fari ekskurson al
la haveno, kiel oni intencis.
Kaj tie éi ni <levas raporti pri ia okazo, kiu sendube ofendos la senliman modestecon de D-ro Zamenhof 1 sed kiun goje ekkonos ciuj esperantistoj, car gi pruvas la
grandan malavarecon de nia Majstro.
En la Palace Hotel, kie logis D-ro Zamenhof, ía familio sin prezentis, kun la peto,
ke la aií.toro de Esperanto operaciu malsanulon je la okuloj, jam kuracitan sen suk•
ceso de aliaj kuracisloj. La familio petis, petegis nian Majstron, ke Ji esploru la malsanulon. D-ro Zarnenhof devis pro tia granda insistado kaj en bonfara celo plenumi
tian peton, sed li trovis sin en la embarasa situado, ke Ji estas fremda kuracisto ne
havanta operacian éambron, nek la portio necesajn ilojn. Felice D-ro Aguilar Blanch,
kiu estas ankau okulisto, proponis sian cambron kaj ilojn al D-ro Zamenhof, kiu en la
domo de S-ro Aguilar kaj helpata de li, faris tre sukcese la petitan operacion. Kiam
oni gin finis, la familio plej kore dankis kaj demandis nian Majstron pri la honorarioj.
D-ro Zamenhof rifuzis ion akcepti: la familio kvazau ofendigis pri tío, ke li ne volas
akcepti la rekompencon de tia a'trudita operado, kaj la insistado de la familia estis
tiel prema, ke O-ro Zamenhof devis akcepti sian honorarion, kiun Ji tuj donacis al la
kaso de la Valencia Grupo Esperantista por propagando. Tia nobla kaj malavara ago
ne bezonas komentarion, car sufiéas gin raporti, por ke ciuj sin sentu kortu~ataj.
Kompreneble D-ro Aguilar kaj S-ro Inglada plej varme dankis D-ron Zamenhof en la
nomo de la Grupo.
La malfeliéa okazintajo en Sagunto estis tuj konita en Valencio, sed en la unuaj
momentoj la sciigoj estis iom konfuzaj. La urbanoj de Sagunto vidis falantan muron,
kie estis kvin personoj, kiu levis grandan nubon de polvo. Oni kredis, ke vera malfelicejo okazis kaj oni tuj telegrafis Valencion kun raporto pri mortinto kaj kelkaj
vunditoj.
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Kiam D-ro Zamenhof kun generala Sébert, kaj S-roj Aguilar, Jimenez Loira kaj
lnglada revenis el la Ekspozicio en la Palace Hotel'on, la hotelmastro klarigis al ili la
Saguntan malfelicon. Ili tuj sin direktis al la stacidomo por akcepti la vunditojn
kaj certe ekscii pri la afero, sed en la irado ili renkontis amasan da revenantaj ekskursantoj, kiuj guste raportis la okazon, dirante, ke vera miraklo estas ke ne farigis
malfelieejo, kaj nur rezultis unu negrava vundito, S-ro Mattés. Kiam ili alvenis al
la stacidomo, tie jam estis la Valencia Provincestro, la Rug-krucanoj kaj multaj
cspcrantistoj. S-ro Maltés ku~is pala sur brankardo: D-ro Zamenhof konsolis .lin
dirante, ke la afero feliee estas negrava kaj la vunditon oni tuj portis en lian Jo(!'ejon, kie de tiu ei momento Ji estis plej zorge flegata kaj vizitata ciumomente de
C'iuj valenciaj esperantistoj, kiuj tre interesigis pri Ji kaj kore bedaüris tian ncaten<litan malagrablcgan okazon. Felice la vundo de S-ro Matlés estis baldaií kuracita, ia
lia frato venís el Barcelona kaj post kelkaj tagoj akompanita de sia frato li povis
rcvcni en sian hejmon.
Tiu ci Sagunta okazo estis la prio de eiuj konversacioj dum la posttagmezo . .La
velero daürigis estante pluva: tia! oni devis neokazigi festeneton, kiun oni volis pretigi en restoracio Miramar apud la haveno. La ekskursantoj tamen profitis la posttagmezon ree vizitante la Ekspozicion, kie eiuj Valenciaj Esperantistoj akompanis
ilin kaj klarigis ciuj rimarkindajn detalojn de la instalajoj, kiuj tre plaeis al la frein<lnloj. Ankaü ili dedieis grandajn laüdojn al la esperanta instalajo, kiun la Grupo
Valencia arangis en la Ekspozicio.
Post vespermango la Esperantistoj kolektis sin en la Ekspozicio, kie oni intencis
bruligi valencian traka'on (longa linio da eksplodiloj, kiujn oni eksplodigas unu post
alia) por ilia honoro, sed la sencesa pluvo, ne permesis ankaií tiun feston, kiel gi
ankaü malpermesis la bruligon de la artaj fajrajoj.
La programo, do, estis pli simpligita, kaj eiuj iris en la Ekspozician Palacon de la
urba konsilantaro, kie la urbestro proponis teon al la postkongresanoj. En la salono
lukse lumigita kaj belarangita, kunvenis eiuj ekskursantoj, kiuj estis tie plej aminde
akceptataj kaj regalataj per mangajoj, glaciajoj kaj campano. La festa estis senceremonia, tre gaja, kaj placis al ciuj Esperantistoj. O-ro Zamenhof, la urbestro de Valencia, kaj S:ro Bourlet, faris tre elokventajn toastojn, en kiuj regis sentoj de amo
kaj frateco. Ciuj konstatis la kortusatecon de Nia Majstro kaj lia edzino, kiuj kredis,
ke ili nur estás en sia propra familia hejmo.
De la teo-salono oni transiris en la balcambron de la Granda Kazino. Tie la
amantoj de Terpsícore dedieis sin al dancado, kaj ni vidis nian karan amikon S-ron
Bourlct, kiu estas tiel lerta en dancarto (ne en dancado) kiel en matematiko.
Dume en la balsalono regis vigla babilado. Musikistaro ludis kelkajn muzikpecojn
kaj gi volis surprizi la csperantistojn per la ludo de nia himno Espero. Sed malfelieo
ekzistis. La muzikistoj ne konis la muzikon de nia himno, nek estis facile trovi tie le
paperon por gin tuj lerni. Dank'al ia kongreslibro, kiun oni trovis, kaj kiel ciuj scias
entenas le muzikon de la himno, la afero bele prosperis.
Oni ludis unue kaj í'iorkantis Is belan himnon de la Ekspozicio: gi p:aeis tiel multe, ke oni devis gin ripeti. Poste oni ludis kaj Bore kantis la himnon «Espero:., kiu
ankaií estis entuziasme ripetita.
Tiamaniere finigis tiu ei bela tago, neniam forgesebla por la Valenciaj esperantistoj.

17ª de septembro
Jen la tago de foriro! Kiam eiuj Valencianoj estas kutimitaj vivi kun la ekskursantoj ,kaj kredi ilin samfamilianoj, jen la terura sorto ilin forprenas en fremdajn landojn. Ciuj estas eagrenataj pro la disigo; sed ni eraras: ne eiuj estas e':lgrenaj, iu esta¡
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kontenta kaj montras sin plej goja pri la foriro de la karaj ekskursantoj: gí estas Gia
Astra Mosto La Suno Hispana, kiu plej hele brilas en cielo serena kaj sennuba. Kia
kruela sarkasmo! · En la du antaúaj tagoj, kiam gi estis necesa por la brileco de la
festoj, Gia Astra Mosto ne bonvolís honori nin per la efiko de siaj potencaj radioj;
tial la pluva vetero malpermesis la efektivigon de la noktaj fajraj festoj. La ekskursantoj kiuj pensante pri Hispanujo revis pri !ando sunriea, varmega en septembro,
vidis en Valencia veteron indan je Londono (kaj mi ne volas ofondi per tia niajn
karajn anglajn samideanojn) kaj ni pavas certigi al vi, ho karaj ekskursantoj, ke
de¡iost la monato majo, gis kiam vi venís, ni ne ko11is la pluvon, kaj en via vizito gi
sin montris konstanta, pedida, senk:Jmpata .., Tia! Gia Gazeta Mos:o LA.SuNo HISPA·
NA estas plej malkontenta pri sia samnoma Astra Mosto, kiu kondutis ne tiel gentile,
kiel gi devis.
En la Norda stacidomo eirkau la naiía matene estas e¡uj esperan'.istoj atendantaj
en la vagonaro ilin kondukonta Barcelonon kaj de tie-hejmen. Ankaií kun ili restas
la Valencianoj, kiuj adiaiías kun sama korbedaúro al eiuj kaj estas tre dankaj al ili
pro la honoro kiun ili faris al Va!encio per sia visito.
La forira signalo tuj eksonos: eiuj manpremas unu la alían por adiauo: oni aiídas
kriojn: «Vivu Z:imenhof•, «Vivu Esperanto•, oni ekkantas «La Espero» kaj la vagonaro komencas ekiri majesta, senbrua, forportante tian amason da karegaj samideanoj, dum Doktoredzino Z1menhof jetas el sia vagonfenestro rozan al S-ro Inglada,
kiu kortusate kaptas bj tenas gin, sentante el malproksime la delikatan kanton de la
poetíno:
»Rozujo sovaga, símbolo de !'amo ... »

***
Kelkaj Esperantistoj ne obeis la programon prí la forveturo kaj restis ankoraú
kelkajn tagojn en Valencia; aliaj venís kiam jam la Postkongreso estis finita, kiel faris
niaj distingindaj samideanoj Gesinjoroj Bricard.
La 1San de septembro je la kvara posttagmeze forveturis al insuloj B1learaj grupeto da samideanoj, ínter kiuj estis: Gesinjoroj Cazeaux, F-ino Hoffman, S-ro Fallek,
kaj aliaj kies nomon mi ne rememoras. S-roj Perogordo, Marzal, Piñó, Soler Valls
kaj Inglada iris en la havenon adiaiídiri al ili kaj la momento de la forveturo de la
~ipo estis tre kortusa.
Ankau restis en Valencia kdkajn tagojn níaj plej karaj kaj dístingindaj kolegoj
S-roj Pastro Guinart, subkolonelo Ayza, kapitano Perogordo kaj telegrafestro Soler
Valls. La Valenciaj esperantistaj faris kun ili intiman adiauan festeneton en Miramar, apud la trankvila Mediteranea Maro.
Nun jam ne estas la bruado, kaj vigleco de la Postkongresaj tagoj: Valencio restas tute trankvila, sed la Grupo ne ripozas; gi translogigis en pli bonan doman kaj
arangil,s kelkajn esperantajn kursojn en la celo varbi kiel eble plej multe da samideanoj. Ciutage en la Grupo iu rememoras la familian gajecon de la Postkongreso kaj
ciuj plendas pri la mallongdaüreco de felieo en la tero. La Valencianoj neniam forgesos tiun ci Postkongreson kaj ili rememoras kun larmoj en okuloj tiun kruelan momenton en kiu ili devis diri al ciuj:
Adiaií, plej karaj: gis nova revido!
PosTKONGRESANO.

* **
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Nekrologio
I\Iario Schroder, la fondintino de
, l<1111versaciaEsperanta Klubo» de Ko1hago, unu el la plej fervoraj esperan', .11noj el Danujo, unu el la personoj,
k 111¡ pli laboris por la qisvastigo de es
1 ,. , anto tie, mortis
en Genevo, kiam si
" , al Barcelona por riprezenti Danujon
l'c la kvina Kongreso.
Tipografo Marteno Johanson, unu el
11111nuaj norvegaj esperantistoj, dronis en
1 , ri;t ianio pro renversigo de velsipeto,
1.,, · li sipveturis.
Ankai:í en Pretoria'o (Sud Afriko)
mortis S-ino M. Wood, kiu multe laboris
por starigi la Keighley'an grupon kaj
• Prctorian Esperantan Societon>.
Al iliaj familioj ni sendas esprimon el
In plej alta kondolenco.
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Necrología
María Schroder, la fundadora del
<Club Esperantista de Conversación de
Copenhague», una de las más fervorosas
esperantistas de Dinamarca, una de las
personas que más trabajaron por la difusión del esperanto allí, murió en Ginebra, cuando iba á Barcelona á representar á Dinamarca en el quinto Congreso.
El tipógrafo Martín Johanson, uno de
los primeros esperantistas noruegos, se
ahogó en Kristianía, á causa de haber
dado la voltereta un barquito de vela en
el cual navegaba.
También en Pretoria (Africa del Sur),
falleció la Sra. M. Wood, que trabajó
mucho para establecer el «Grupo de
Keyghley» y la «Sociedad de Esperanto
de Pretoria:o.
A sus familias enviamos la expresión
del más sentido pésame.

Memorindaj
datrevenoj
de Novembro
1.-1802.
2.-1755,
3.-1893.
4.-1894.
5,-1631.
6,-1905.
7.-1823.
8.-1517.
0.-1765.
10.-1759.
11.-1886.
12.-1853.
13.-1868.
14.-1716.
15.-1630.
16,-1889.

Naskigas en Catania (Sicilio) la mondfama komposisto V. Bellini.
Naskigas la franca regino Mario Antonieto de Aiístrujo.
Eksplodo de la vaporsipo «Cabo M~chichaco» en Santander'o (Hispanujo).
Mortas en Londono John Walter, Cefposedanto de la jurnalo The Times.
Publikigas la unua numero de la Gazette de France (Gazeto de Francujo).
La hispana rego Alfonso XIII al venas Berlinon.
Estas pendigata en Madrido la hispana generalo Rafaelo de Riego.
l\1ortas en Roa (Burgos-HispanujoJ la mondfama kardinalo Francisko Ji.
menez de Cisneros.
Naskigas en Avalos la geografiisto kaj historiisto Fernández Navarrete.
Naskigas en Marbach (Wurtemberg) la famega dramautoro Frideriko
Schiller.
Mortas la eksprezidinto de la hispana Respubliko Estanislao Figueras.
Memorinda pluvo de Steloj (movigantaj eielaj lumpunktoj) en Ameriko.
Mortas la mondfama komposisto J. Rossini.
Mortas la famkonata germana filozofo Leibnitz,
Mortas la glora germana astronomiisto Johano Keppler.
La generalo Fonseca proklamas la Respublikon en Brazilo.
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17.-1869.
18,-1841.
19.-1824.
20.--1893.
21.-1694.

Inaugurado de la kanalo de Suez.
Mortas Augusteno Gamarra ekesprezidanto de la Republiko de Perno.
Superakvo en Petersburgo.
Mortas en Madrido la konata verkistino Mario del Pilar Sinues de Marco.
Naskigas en Parizo la mondfama filozofo, dramautoro kaj historiisto
Francisko Aronet de Voltaire.
22.-1905. Alvenas Parizon la Rego de Portugalujo.
23.-1611. Naskigas en Lisabono (Portugalujo) la historiisto Francisko Melo.
24.-1895. La rego Haukon eliras el Norvegujo.
25.-1905. Mortas la hispana rego Alfonso XII.
26.-1504. Mortas la hispana regino Isabelo «La Katolikino>.
27.-1895. l\fortas en Parizo Aleksandro Dumas (filo).
28.-1857. Naskigas la hispana rego Alfonso XII.
29.-1878.-La
hispana rego Alfonso XII edzigas je Mario Kristeno, cefdukino de
Aiístrujo.
30.-1539. La astronomiisto Johano Fabricio unue vidas makulojn sur la Suno.
Kolektis kaj tradukis,

ESPERANTISTO
17.206

Dankon!
Dum la Postkongreso, momento kiam neniu Valencia grupano ceestis en la grupejo, tiu ci estis vizitata, kaj sur tablo oni trovis poste p~peron kiu <liras:
•Hodiaií, vendrede, 17ª de Septembro je la 4.ª vizitis tiun kunvenejon 2 germanaj esperantistoj, kiuj ne povis kunvojagi kun la aliaj kongresanoj; iliaj nomoj estas:
P. Christaller prezidanto de Esperanto-Stelo Stutgarta».-Rich.
Stauss, Komitatano.
Ni multe gojis pri la kunvenejo kaj gratulas la Valencian grupon pri la mullaj
jurnaloj kiujn gi abonas, pri la interesa arango de la kunvenejo, kiu povas esti modelo por ni.
Ni tre kore kaj samideane salutas la ci urbajn samideanojn».
La esperantista graveco de tiuj personoj gravigas tiun opinion, kaj certe la grupo
dankos gian flatan parton kaj klopodos grandigi la meriteton kiu gin inspiris kaj ne
deflankigos el la vojo, kiu giaj karaj vizitantoj difinis kiel modclon.
liM!mill~~ll-llmlfJJ!'9Jf;!!mmJ._~~~~~rJ~~L,mJl!BlDllmmPa~mJll~~KURI OZAJO
estas sufokiginta, nek sidigi inter la malsanulo kaj la kameno aií fajrujo, se ili
Legi laüte estas laií opinio de kuraestas en la cambro, car la fajrovarmo alcistoj la plej bona ekzercado.
tiras ciajn infektitajn vaporojn.
PROVERBO
HISTORIA DIRO
«Manojn kisas la horno, kiujn Ji volas
«Pro la bruado el la bataliloj mt ne
vidi fortrancitaj.»
audis la vocon de la legoj».
UTILAJ KONINDAJOJ
(La antikva Roma generalo MARIO
respondante kontraiílegan kulpigon).
En la dormocambron de la malsanuloj oni ne devas eniri, kiam la vizitanto
Tradukis esperan ten, Nove/arque (Angelo).
Tipografía

Moder1>.a,.á cargo!de Miguel Gim_eno, Avellanas, 11-Val_encia,
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a Redakciokorektos la manuskriptojn laübezone, kaj la nepresitajn gi ne resendos

,.

·, HAVO:
2-15 Decembro
-Memorindaj
datrevenoj

2-15 Decembro1859-1909
Con motivo

Okaze kvin,·kjara datreve-

del quincuagésimo aniversario
del nacimiento de
nuestro querido

' de la naskigo
,. nía kara majs-

', Doktoro L u·•vi k o Lazaro
,1menhof, kie·s
¡11>rtretonni apud<' publikigas, LA
SuNo

Sta

1859•1909.-Sakludantojl!J-Kroniko.-Demand-kaj-Respondejo.-Gazetara
de Decembro.-Spritludoj
kaj Divers.ajoj.

maestro

el Doc-

tor Luis Ldzaro
Zamenhoj, cuyo
retrato
publicamos al lado, LA

HISPANA

1,·ziras al li plej

SuNo

HISPANA

ld1can tagon kaj

le desea feliz día

111e j

y larga vida.

longedaüra
vivadon.

SAKLUDANTOJ!!!
t':iuj §akludantoj estas petataj sendi plej baldau iliajn adresojn kaj tiujn de aliaj
iiak-istoj de ili konataj, al nia Redakcio, car de la venonta numero (Januaro 1910)
I .A SuNo HISPANA enhavos sakrttbrikon por restarigo de Tutmonda Saksocieto,
kaj pri §akaj aferoj.
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FRAULINOJ FRATINOJ

CALVO DE LA TORRE
KAROLINO

San Torcuato, 30,
Zamora (Hispanujo)

Kroniko
Laií lasta
monato
esperantistaj
en Ameriko,

Junia

statistiko, en la jus pasinta
ekzistis en Eiíropo I .162
Societoj, 17 en Afriko, 276
kaj zo en Oceanio.

«Universala Esperanta
Asocio», pri
kiu tiel bone parolis D-ro Zamenhof en
la Vª Kongresc, incitas publikigi al siaj
filioj utilajn informojn pri hoteloj monumentoj, promenejoj, kuriozajoj, k. t. p.
el ciu loko.
En Anglujo la malnovaj grupoj ne
cesigas sían propagandon, kaj novajn
grupojn oni starigis en Leocu'o, l\fansfield'o, Winbledon'o, Derby'o kaj Sunderland'o.
La grava firmo Selfridge kaj Kº el
London' o in tencas malferrni esper.antan
kurson por giaj 2.000 gekomizoj. Gi or-

Crónica
Según la última estadística, en el
próximo pasado mes de Junio había en
Europa I. 162 sociedades esperantistas,
17 en Africa, 276 en América y 20 en
Oceanía.
«La Asociación Universal de Esperanto», respecto á la que tan bien habló
el Dr. Zamenhof en el 5.º Congreso,
hace publicar á sus sucursales útiles informes respecto á hoteles, monumentos,
paseos, curiosidades, etc., de cada localidad.
En Inglaterralos grupos antiguos no
cesan su propaganda y se han instalado
nuevos grupos en Leocu, l\lansfield, Winbledon, Derby y Sunderland.
La importante casa comercial Selfridge y C.ª,de Londres, intenta abrir u11curso de esperanto para sus 2.000 empleados
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de ambos sexos. Ha organizado un escaparate con cosas de esperanto y un servicio de mujeres intérpretes.
Alvenis nin gazeto «La Londona GaHa llegado á nosotros «La Londona
1.eto» oficiala organo de la Federacio de Gazeto», órgano oficial de la federación
la Londonaj grupoj esperantistoj. Ni gin de los grupos esperantistas londonenses.
~;alutas kore kaj de nun sendos al gi La saludamos cariñosamente y desde
ahora le enviaremos nuestra humilde pu11ian humilan publikigajon.
blicación.
El Club de Melburne (Australia),
La l\1elburna Klubo (Australio),ciam
ion faras por propagandi nian lingvon.
siempre hace algo para propagar nuestro
idioma.
En Sidney'o kaj en East Mailand'o,
En Sidney y en East Mailand se dan
cursos.
011i faras kursojn.
En· Austrujo «La Ligo de GermanEn Austria, la «Liga de los de lengua
1111).!vuloj»projektas, ke la Universala
alemana» proyectan que el Congreso
universal de esperanto para 1912 tenga
Ko11greso de esperanto por 1912ª okazu
lugar en Zagreb (Croacia),
c.11Zagreb'o (Kroacia).
1,:11Jerusalemo (Azia-Turkujo)estns
En Jerusalén (Turquía asiática) hay
c~pcrantistoj en la Pregejo de la Sankta
esperantistas en la iglesia del Santo Sepulcro, en la de Nuestra Señora de
Tombo, en tiu de «Notre Dame• de FranFrancia, en el hotel St. Paulus Hospize,
c:u¡o, en la hotelo St. Paulus Hospize, en
en el comercio del Sr. Rol Eilender, en
k,1111erco de S-ro Rol Eilender, en lerlas escuelas de la Sra. Evelina Rothschild
nc)'1j de S-ino Eveleno Rothschild, kaj
y en la del Sr Uadia en Belén,
crn tiu de S-ro Uadia en Belehemo.
El sacerdote Sr. Jachini, presidente
Pastro S-ro Jachini, Prezidanto de unu
el la grupoj, logas en la monafiejo de la de uno de los grupos, habita en el moS1111ktaTombo.
nasterio del Santo Sepulcro.
Ha sido grandísimo el éxito del
E.stis grandega la sukceso de la nuna
hl'l~a esperantista Kongreso en Belgujo actual Congreso esperantista belga en
Bélgica y su consecuencia es la afición
ka¡ gia konsekvenco estas la esperantemcco en tiu !ando.
al esperanto en aquel país.
«La oficina del Centro esperantista
«Centra Esperantista Belga Oficejo»
cldonos a,fresaron de belgaj esperan- belga• editará una lista de esperantistas
ti~toj.
belgas.
Oni observas katolikan esperantistan
Se observa un movimiento católico
muvadon, en tiu !ando, car grupojn de esperantista en aquel país, porque se
J1111ajkatolikoj oni fondis en Bruselo, ' han formado grupos de jóvenes católil\lcllc'o, St, Trond'o, Malino kaj Liego.
cos en Bruselas, Melle, St. Trond, Malinas y Lieja.
E.n Antverpeno oni malfermis ok
En Hamberes se han empezado ocho
kursojn kaj oni starigis novan grupon,
cursos y se ha establecido un nuevo
hebrea.
grupo, hebreo.
Tic, kaj en Borgerhont'o,
Brugo,
Allí y en Borgerhont, Brugo, CharC1rleroi'o, Dendermonde'o, Liego, Witleroi, Dendermonde, Liego, Willebroek
tchroek'o kaj aliaj vilagoj oni donas
y otras poblaciones, se dan incesantes
Hcncesajn pruvojn pri tiu ke tie estas a ge- pruebas de que hay activos esperantistas.
maj csperantistoj.
l ,a blinda esperantisto, fama kompoEl ciego esperantista, famoso comnisto el Plzeñ'o (Bohemujo)S-ro Estapositor de Plzeñ (Bohemia),Sr. Estanislao Suda verkis belan kanton, muziko
nislao Suda, ha compuesto un bello
kaj verso, dedicita al unua Kongreso de canto, música y verso, dedicado al primer
gíll11z1s esperantajajn
montrafenestrojn
kaj interpre.tistinajn dejorojn.
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bohemaj esperantistoj en Praha. Gi estas
koninda kaj oni gin vendas kaj informas
pri gi en la Esperantista Klubo de Plzeñ.

HCSPANA

Congreso de bohemios esperantistas en
Praha. Es digna de conocerse y se vende
é informan respecto á ella en el Club
Esperantista de Plzeñ.
En Macelo, Alagoas (Brasil), se ha
En Macelo, Alagoas' o (Brazilujo)
estis fondata grupo sub la nomo «Ala- fundado un grupo con el nombre de
«Alagoas Esperanto Klubo».
goas Esperanto Klubo>.
La prensa de Santiago alaba al espe•
La Santiaga presaro laudas esperanton kaj la tieaj esperantistoj, kaj tiuj de ranto y los esperantistas de allí, y los
Yalparaíso, Ikike'o kaj aliaj urboj el de Valparaíso, !quique y otras ciudades
Cilujo, ne cesas labori por gin propa- de Chile,no cesan de trabajar para propagarlo.
gandi.
La prensa de Dinamarcase refiere
La gazetaro el Danujo bone rilatas
favorablemente al esperanto, aunque alpri esperanto, kvankam kelkaj gazetoj
enpresas pri gi bedaurindajn erarojn, tia! gunos periódicos estampan respecto á él
ke ili ne sufice konas nian lingvon.
lamentables errores, porque no conocen
suficientemente nuestra lengua.
Pri Francujo eiam estas multaj kaj
Respecto á Francia siempre hay mubonaj sciigoj.
chas y buenas noticias.
En Parizo fondigis «Katolika EspeEn París se ha fundado un «Grupo
ranta Grupo».
católico de Esperanto>.
Lia mo§to S-ro Amette, tiea cefepisEl Illmo. Sr. Amette, Arzobispo de
kopo, okaze vizito, kiun al Ji faris redak
allí, con motivo de visita que le hizo un
toro de «Espero Katolika>, diris, ke nia redactor de «Espero Katolika», dijo que
lingvo multe povas utili por la unueco de nuestra lengua puede ser muy útil para
la katolikoj kaj por la disvastigo de la la unidad de los católicos y para la difuvero, kaj ke se· la lasta «Katolika Kon- sión de la verdad, y que si el último
Congr~so católico de Kolu hubiera tenigreso» de Kolu estus havinta komunan
do una lengua común, la mútua intelilingvon, la interkomprenigo estus estinta
multe pli facila.
gencia hubiera sido mucho más fácil.
S-ro Beck, Sekretario de l'esperanEl Sr. Beck, Secretario de la Fede •
tistaFederacio de CentraokeidentaFrancración esperantista del Centro occidente
de Francia, propone que cada Sociedad
lando proponas, ke ciu esperantista
Societo festu solene la 5oan datrevenon
esperantista festeje solemnemente el 50
de la naskigtago de nía glora majstro.
aniversario del nacimiento de nuestro
glorioso maestro.
En Havre okazis la dua Kongreso de
En el Havre ha tenido lugar el seesperantistaj grupoj de Normandio kun gundo Congreso de los grupos esperangranda sukceso kaj gravaj konvenaj de- tistas de Normandía con gran éxito é
cidoj por la disvastigo de Esperanto en importantes decisiones convenientes á la
tiu )ando.
difusión del esperanto en aquel país.
Novaj grupoj en Brienne'o, Le Chato',
Nuevos grupos en Brienne, Le ChaHening'o, Lietard'o Meru'o, Duclair'o,
teaux, Hening, Lietard, Meru, Duclair,
Louvemont'o kaj Profesia Lernejo de Louvemont y Escuela Profesional de
Rouen'o.
Bonen.
La gazetoj «Le Petit Journal, Le
Los periódicos «Le Petit Journal»,.
Petit Parisien> kaj aliaj, tiel gravaj kiel «Le Petit Parisien» y otros tan importiuj, bone raportadas pri esperanto.
tantes como esos vienen haciendo buenas
referencias del esperanto.
«Juneco» estas la nomo de gazeto,
«Juneco» es el nombre de un perióoficiala organo de la franca federado de dico, órgano oficial de la federación franla junaj esperantistoj. Tutkore ni salutas cesa de los jóvenes esperantistas. De
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la novan kolegon, kies gravegan rolon
rn csperantujo neniu povas nei. Pro
tio mcm ni deziras, ke Ii skribu de nun
111pli pura esperanto, car tiu de la unua
1111111cm
iom deflankigas el tiu de nia
k11raZamenhofa lingvo.
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todo corazón saludamos al nuevo colega,
cuyo importantísimo papel en el mundo,
esperantista nadie puede negar. Por·
eso mismo deseamos que escriba en
adelante un esperanto más puro, porque
el del primer número se aparta algo de
el de nuestra querida lengua Zamenhofa.
En Trojes'o fondigis Federado de la
En Troyes se ha fundado una Fedewrnpoj de Aiíbe'a departemento.
ración de los grupos del departamento
de Aube.
La lasta Internada Kongreso de MeEl último Congreso internacional de·
lln¡ Fcderacioj akceptis esperanton, kiel Federaciones de Artesanos han adoptado
el esperanto como lengua para comlln~von por interkomunikado.
prenderse
Nia estimata kolego «Juna EsperanNuestro estimado colega «Juna Es' ,·,to• komencis en gia Septembra nu- perantisto» ha empezado en su número
,rro publikigi la famkonatan verkon el de Septiembre á publicar la famosa obra
,·11clon «Aventuroj de Telemako» kiun de Fenelón «Aventuras de Telémaco».
, rlc tradukis nia neforgesebla
mortinque en parte tradujo nuestro inolvidable
, , ,,miko S-ro Valliene.
amigo Sr. Valliene.
l .a Nacia Kongreso de la barbiraj
El Congreso nacional de los Sindica· 1111likaroj decidis, ke .en la Sindikatoj
tos de peluqueros ha decidido que en
,, lcrnu kaj praktiku la esperantan
los sindicatos se estudie y practique el
l111~!VOn,
esperanto.
• lnternacia Ligo de la Esp<;_rantista
La «Liga Internacional de TrabajaI', l·slaboristaro• jam funkciadas. Gia cen- dores de imprenta esperantistas» funcio1111 sidejo kaj generala Seketario S-ro
na ya. Su domicilio y su Secretario genel,.,w1Carlos estas en Parizo, 7, rue Rollín, ral el Sr. Luis Carlos, están en París, 7,
( 11 kau cent kursoj,
pri Esperanto, estas rue Rollin. Alrededor de cien cursos de
kl11rigataj dum la nuna sezono, en tiu esperanto, se dan, durante la presente
ló'1;111ca
cefurbo.
estación, en la capital de Francia,
En Barmen'o (Germanujo)okazis la
En Barmen (Alemania) se ha verifi17" lnlernacia Kongreso de la «Kristanaj
cado el 17.º Congreso internacional de
las «Uniones Cristianas de Hombres Jólfnuigoj de Junaj Viroj> kaj la esperan1, t aj kongresanoj kunvenis kelkajn fojojn
venes», y los congresanos esperantistas
se reunieron algunas veces y decidieron
1 decidís daiírigi
fervorege la propa11d,>n de esperanto en la mondligo de continuar con grandísimo fervor la proL, K. U.J. V.
paganda del esperanto en la liga mundial de la K. U. J. V.
llclilustrita bonverkita revuo, kiu reUna bien ilustrada y bien escrita remc·moras al ni la neforgeseblan «La Bela vista que nos recuercla la inolvidable «La
Mundo, komencigis gia vivo en Dres- Bela Mondo», ha empezado su vida en
tlrn,o sub la direktado de la senlaca espe- Dresden, bajo la dirección del incansable ,
11111tisto
S-ro Schramm, Bonvenu kaj por esperantista Sr, Schramm. ¡Bienvenido y
omite da jaroj, kara kolego «Universo!>
para muches años, querido colega «Universo!»
Same ni deziras al alía, ne malpli inIgualmente deseamos, á otro no me• 1 esa, kiu nomigas
«La Duonmonata>
nos interesante, que se llama «La Duon. ,¡ vizitis nin. Estas gia simpatía celo
monata» y nos ha visitado, Es su simpá•
nti tutmonda ilustrata revuo, por la tico propósito ser una ilustrada revista
viv<> de la esperantistaro sur ciuj kammundial, para la vida de los esperantis¡,o¡ de la homa spirito. Redaktita de tas en todos los campos del espíritu
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S-ro Carl Steier, Leipzig, Thomasring
Jarabono 1.750 Sp.

6.

En la raporto, pri la kvina Kongreso,
kiun ni faris en nia numero de la lasta
Oktobro, ni nomis erare fraulino al Sinjorino Mario Hankel, famkonata verkistino
gajnintino de Natura Floro en la neforgeseblaj unuaj esperantaj Floraj Ludoj,
vidvino de la klera universitata profesoro S-ro Hermann Hankel.
Sub la prezidanteco de bankiero
S-ro H. Arnhold, el sama urbo, fondigis
«Internacia Asocio de Bankistoj Esperantistoj >.
En Hanan oni metis en la postakeston
postkarton, kiu por nura adreso havas
la portreton de D-ro Zamenhof, kaj gi
alvenis al nia kara majstro.
Fondigis grupoj en Regensburg'o
Hirschfelde'o, Lubeck'o, Oliva'o, Podejink'o, kaj Oberwustegiersdorf'o kaj daurigas la propagandajn laborojn en ciuj la
aliaj germanaj grupoj.
En Dresden'o oni organizas societon
titolotan «Saksa-Turinga Esperanta-Ligo.
En Grekujo, la oficialaj riprezentantoj de Samos'o decidis: ke la princlando
de Samos'o estu oficiale riprezentita en
la Vª Kongreso kaj, ke nia kara kolego
«Greklingva Esperantano• oficiala organo de la «Sarnosa Esperantana Societo>
estu de nun presata senpage en la «Sarnosa Princa Presejo>.
En Ateno y Arta'o ankau oni sin okupas pri esperanto.
Granda propagando inter la katolikoj
estas en Holandujo.Estas publikigitii esperanta brosuro kies titolo estas: «Cu la
kredo estas en batalo kontrau la Scienco?• Kaj en Hertogenbosch'o fondigis
«Holanda Katolika Esperanta Ligo».
En Gonda'o okazis la 5.ª jara Kunveno de la «Holanda Societo Esperantista>
kun grandaj festoj kaj gajo; sed el tie
venis la malagrabla sciigo pri cesigo de
nia kara kolego «La Holanda Pioniro».
Pri banlokoj el Hungarujopublikigas
la Septembra numero de «Hungara Es-

humano. Redactada por el Sr: Carl
Steier, Leipzig, Thomasring, 6, abono
anual, 1.750 Sp.
En la información del quinto Congreso, que hicimos en nuestro número de
Octubre último, llamamos por equivocación señorita á la Sra, María Hankel,
famosa escritora que ganó la Flor Natu•
ral en los inolvidables primeros Juegos
Florales, viuda del ilustrado profesor de
la Universidad Sr. Hermano Hankel.
Bajo la presidencia del banquero
Sr. H. Arnhold, de la misma ciudad, se
ha fundado una «Asociación Internacional de Banqueros Esperantistas».
En Hanan echaron al correo una
postal, que por toda dirección tenía el
retrato del Dr. Zamenhof, y llegó á
nuestro querido maestro.
Se han fundado grupos en Regensburgo, Hirschfelde, Lubeck, Oliva, Podejink y Oberwustegiersdorf, y continúan
los trabajos de propaganda en todos los
otros grupos alemanes.
En Dresden se organiza una Sociedad que se ha de titular «Sajona Turingia Liga de Esperanto».
En Grecia los representantes oficiales
de Samos decidieron que el Principado
de Samos sea oficialmente representado
en el 5.° Congreso, y que nuestro querido colega «Greklingva Esperantano»,
órgano oficial de la «Sociedad de esperanto de Samos», se imprima desde hoy
gratuitamente en la imprenta del Príncipe
de Samos.
En Atenas y Arta también se ocupan
de esperanto.
Gran propaganda entre los católicos
hay en Holanda.Se ha publicado en esperanto un folleto, cuyo título es: «¿La
fe está en lucha con la ciencia?~ Y en
Hertogenbosch se ha fundado la «Liga
Esperanta Católica Holandesa>.
En Gonda tuvo lugar el 5.º Congreso
anual de la «Sociedad Esperantista Holandesa, con grandes fiestas y alegría;
pero de allí nos vino la desagradable
noticia de haber cesado nuestro querido
colega «La Holanda Pioniro».
Respecto á baños de Hungriapublicó
el número de Septiembre de «Hungara
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pcrantisto> belan blueilustritan brosuron.
Tiu ci estimata gazeto plendas pri
lio, ke ni erare nomis «Hungara Esperantista Societo>, al «Hungara Esperantista Asocio>, kaj, tia! ke ni diris, ke jus
c•~tis elektita gia prezidanto S-ro Szentmariay, k(u jam cstis elektita en lapa11intajaro.Gi ankaü deziras scii, kiu sendis
al ni la eraran anoncon.
La kulpo estas tuta nía. Ni petas parclonon al nia estimata kolego, kaj de nun
ni ne parolos sen antaüzorgoj pri hungarnj aferoj, kiu ajn estu ilia graveco, laü
ni agas, kiam ni rilatas al iu ajn, kiu estas
.irava.
En Minagi'o, malgranda intermonta vilagcto el Japanujo fondigis grupo, kaj
S-ro Akagi unu el la plej fervoraj esperantistoj el tiu !ando, instn1as tie espe'rnnton.
En Kolombiopligrandigas
la espernnta movado. Grupo en Altamira'o
kaj Bukaramanga'o estas, kaj multaj espnantistoj en la rica Antiokia'a departcrnento.
Ci tiujn kaj aliajn bonajn esperantajojn enpresas nova gazeto kiun oni
¡,ulilikigas en Cucuta'o sub nomo «Kolo111biaStelo», kiun ni kore salutas kaj
ch-ziras multan frukton el gia propagando.
En Bjelovar'o, Petrovaradin'o,
Urhanja'o, Gospic'o, Kostajnica'o kaj KlanJ~c:'o (Kroacia), fondigis grupoj, kaj en
,~inj oni instruas esperanton al multaj gell'fnantoj
En líarbin (Mancurio), «Mangura
Esperan ta Societo•, rusaj Sinjoroj Kazi( ;¡rcj, Arefjev, Borisov kaj aliaj, sin proponas kreskigi esperanton en tiu lando.
«Esperanta Gazeto» el Meksikujoklopodas por ke Registaro de tiu lando
akceptu kaj protektu nian karan lingvon.
Tiu revuo malfermis konkurson por
publikigi esperante, morojn el tiu lando,
kaj sin okupas por propagandi esperanton en gi, per ciuj eblaj rimedoj.
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Esperantisto» un bello folleto ilustrado
en azul.
E:ste estimado periódico se queja de
que nosotros, por equivocación, llamamos «Sociedad Húngara Esperantista» á
la «Asociación Húngara Esperantista», y
porque dijimos que acababa de ser elegido presidente el Sr. Scentmariay, que ya
había sido elegido el año pasado. También desea saber H. E. quién nos envió
la errónea noticia.
La culpa es completamente nuestra.
Pedimos perdón á nuestro estimado colega, y desde ahora no hablaremos sin
precauciones de asuntos húngaros, cualquiera que sea su importancia. conforme
hacemos cuando nos referimos á alguno
importante.
En Minage, pequeña población entre
montes, en Japón, se ha fundado un
grupo, y el Sr. Akagi, uno de los más
fervorosos esperantistas de aquel país,
enseña allí el esperanto.
En Colombiaaumenta el movimiento.
Hay grupo en Altamira y Bucaramanga,
y muchos esperantistas en el rico departamento de Antioquía.
Estos y otros buenos asuntos de Esperanto inserta un nuevo periódico que
se publica en Cuenta, con el nombre de
«Colombia Stelo,, al cual cariñosamente
saludamos y deseamos fruto de su propaganda.
En Bjelovar, Petrovaradin, Urbanja,
Gospic, Kostajnica y Klanjec (Croacia),
se han fundado grupos y en todos se
enseña esperanto á muchos discípulos de
ambos sexos.
En Harbin (Manchuria),la «Sociedad
de Esperanto de l\lanchuria,, los señores
rusos Kazi-Sirej, Arefjev, Borisov y otros,
se proponen hacer que crezca el esperanto en aquel país.
« E:speranta Gaceto», de Méjico, trabaja porque el gobierno de aquel país
acepte y proteja nuestro querido idioma.
Esa revista ha abierto concurso para
publicar en esperanto costumbres de
aquel país, y se ocupa de propagar el
esperanto en él por todos los medios
posibles.
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Librejo Perret prezentis en sian montran fenestron ekspozicion de esperantajoj.
S-ro Ludoviko Fonsanta publikigas
en la gazeto «El Paladín)), el Meksiko,
artikolojn por proµagandi esperanton
kaj sukcesigi la ideon de nia kara kolego
«EsperantaGazeto~, kaj meksikaj grupoj,
pri la okazo de Meksika Esperantista
Kon1;reso,
Granda Esperanta Ekspozicio okazas
en Kristianio (Norvegujo), dum tiuj ci
tagoj.
En tiu )ando pliigas la inklino al esperanto.
En Nov-Zelandooni klopodas por
tondi «Centran Asociom kaj la Invercargill'a kaj la Wellington'a grupoj ciam
laboras por la progresado de esperanto
en tiu !ando,
En Gisborne'o fondigis nova grupo.
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La librería Perret ha presentado en
su vidriera una exposición de cosas de
esperanto.
El Sr. Luis Fonsanta publica en el
periódico «El Paladín, de Iv1éjico, artículos para propagar el esperanto y lograr
que se realice la idea de nuestro querido
colega «Esperanta Gazeto» y grupos mejicanos, para que se verifique un Congreso esperantista mejicano,
Una gran Exposición de Esperanto
se verifica en Kristiania (Noruega),durante estos días.
En aquel país aumenta la afición al
esperanto.
En NuevaZelandase dan pasos para
fundar una «Asociación Central» y los
grupos de Invercargill
y Wellington
siempre trabajan por el progreso del
esperanto en aquel país.
En Gisborne se ha fundado un nuevo
g'rupo.
La Registaro eldonis gvidlibron angle
El Gobierno ha editado un libro-guía
kaj esperante redaktita kaj gi ordonis al en inglés y en esperanlo y ha ordenado
la oficistoj de la turismejo, lerni espeá los empleados en las oficinas del turanton.
rismo, que aprendan el esperanto.
En Villa Nova de Gaja'o (PortugaluEn Villa Nova de Gaya (Portugal), se
jo), fondigis grupo, kie lernas esperanton
ha fundado un grupo, donde estudian el
pli o! 40 gesamideanoj.
esperanto más de 40 samideanos de ambos sexos.
La Regino Elisabeto el Rumanujo,
la
La Reina Isabel de Rumania,la notanotinda verkistino Carmen Silva, donis al ble escritora Carmen Silva, ha dado á la
la «Rumana Esperantista Societo» la eks«Sociedad Rumana Esperantista» el exklusivan rajton traduki esperante siajn clusivo derecho de traducir sus obras al
verkoj n kaj prenis la Societon sub sian esperanto y tomó á la Sociedad bajo su
protektadon; si men estas esperantistino.
protección; también ella es esperantista.
La unua Kongreso esperantista okaEl primer Congreso esperantista hazinta en tiu !ando, farigis en Bt1karcst'o
bido en aquel país, fué en Bucarest, con
per grandaj festoj, kun la prolekto de grandes fiestas, protección del Gobierno
la registaro, kaj pliigante la saton al y aumentando la afición, que ya había al
esperant9, kiu jam estis en tiu !ando.
esperanto,, en aquel país.
La «Generala Asocio de Kuracistoj»
La «Asociación general de Médicos»,
pro naciaj kaüzoj ne partoprenis en la por causas nacionales no ha tomado parte
«lnternacia l\ledicina Kongreso de Budaen el «Congreso internacional de médipesto, sed prcsis memorlibron en la ling- cos de Budapest, pero ha impreso un
voj angla, franca, germana, ítala, rumana
memorándum en inglés, francés, alemán,
kaj esperanta.
italiano, rumano y esperanto.
Dum la okazinta Kongreso en FoksaDurante el Congreso habido en Fokni'o de la 1<Asocio Rumana por la An- sani, de la « Asociación Rumana para el
taiíenirado kaj divastigado de la Scienadelanto y difusión de las ciencias:o, los
coj>, la esperantistoj
faris multe da esperantistas hicieron mucha propaganda
propagando
per disdono de anoncoj,
por reparto de anuncios, claves, periódi-
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~tosiloj, gazetoj, markoj kaj aliaj propagandi!ajoj, kaj per paroladoj, kurse•
toj k. t. p.
.
Doktoroj Istrati kaj Kimel direktis
l'aferon.
Dum la proksima Decembra monato
okazos en Sankta Petersburgo (Rusujo)
Kongreso kaj Ekspozicio esperantistaj.
Estos speciala rabata fervoja tarifo por
partoprenon toj.
Kun centtridek ceestantoj okazis la
Kvara Skota Kongresv Esperantista en
Perth'o (Skotlando).
F ondígis grupo en St Andrews.
Pri Suda Atriko, en Natal'o, en Pretoria'o, en Tasmanio, en Launceston'o, en
Mathina'o oni lernas kaj disvastigas Esperanlon.
Ee sur vaporsipo la «Medie» dum
marveturo de Tasmanio al Europa, S-roj
Ransome kaj Cedric instruis sukcese
nian karan lingvon ce la vojagantoj.
Dimancon la 19•0 de Septembro, D-ro
Zamenhof, reveninte el la Valencia Postkongreso haltis dum unu horo en la
Genev'a Stacidomo (Svisujo). Tie li kaj
lia estiminda edzino estis korege salutataj de Jiaj amantaj disciploj
En cirkulera brosuro titolita «Programme du VI Congrés International de
Psychologie-Genéve», oni legas en franca
lingvo:-«La oficialaj língvoj de la Kongreso, krom la franca, estos la germana,
la angla, la ítala kaj la esperanta,.
Novaj grupoj en Glarus'o, Wili'o kaj
Zurin'o.
La «Geneva Esperantista Laborado»
malfermis senpagan kurson.
La gazetaro el tiu !ando sin montras
favora al nía afero.
Generala jarkunveno de «Svisa Esperanta Societo• okazis en Lausanne'o.
En Usonojus fondigis «The American
Hebrew Esperanto• (Societo esperantista por hebreoj).
«Verda Stelo Internacia• estas gazeto,
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cos, sellos y otros objetos propagadores
y por discursos, cursitos, etc.
Los Dres. Istrati y Kimel dirigieron
el asunto.
Durante el próximo mes de Diciembre tendrá lugar en San Petersburgo
(Rusia) un Congreso y una Exposición
esperantistas. Habrá especial tarifa barnta
de ferrocarriles para los que concurran.
Con ciento treinta asistentes se verificó el cuarto Congreso Escocés Esperantista en Perth (Escocia).
Se ha fundado un grupo en St. Andrews.
Con respecto al Sur de Africa, en
Natal, en Pretoria, en Tasmania, en
Launceston, en Mathina, se estudia y
propaga el Esperanto.
Hasta en el vapor el «Medie,, durante su viaje de Tasmania á Europa, los
Sres. Rausome y Cedric enseñaron con
éxito nuestro querido idioma entre los
viajeros.
El domingo 19 de Septiembre, el
Dr. Zamenhof, al regresar del Postcongreso de Valencia, se detuvo durante
una hora en la estación de Ginebra
(Suiza). Allí, él y su estimable esposa
fueron con grandísimo afecto saludados
por los amantes discípulos de él.
En un folleto-ci1cular, titulado «Pro~
grama del 6.° Congreso de Psicología,
Ginebra», se lee en francés: «Las lenguas oficiales del Congreso, además de
la francesa, serán la alemana, la inglesa,
la italiana y el esperanto».
Nuevos grupos en Glarus, Wili y
Zurich.
La «Sociedad Esperantista del trabajo, de Génova», h~ comenzado un
curso gratuito.
La prensa de aquel país se muestra
favorable á nuestra empresa
La reunión anual de la «Sociedad Esperantista Suiza» tuvo lugar en Lausanne.
En los Estados Unidos de América
acaba de fundarse «The American Hebrew Esperanto». (Sociedad Esperantista
para hebreos).
«Verda Stelo Internada» es un pe-
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kiun ni ne konis, kaj kies oka numero
vizitis niu; ni al gi deziras longan kc1j
bonan vivon.
En Wheeling okazis de la tria gis la
kvina tago de Augusto esperantista ekskurso. Multe amuzigis la eeestantoj, kaj
per ci tiu fakto ili konigis oían karan
lingvon en stato West Virginia.
La ceesto de gesinjoroj Zamenhof
kaj ceteraj Kongresanoj de la Kvina en
Barcelono, Valencio kaj aliaj urboj el
Hispanujo,pliigis la simpation kiun jam
havis esperanto, kaj estas multaj la personoj, kiuj decidis gin lerni.
En Valencio okazis la je:-iaj elmontroj
de entuziasmo:
La 15•n de Septembro la Valencia
Urba Muzikbando unuafoje ludis, en la
Granda Areno el la Ekspozicio, marilon
titolitan ESPERANTO, originala de nia
estimata samiqeano Sinjoro Johano Sánchez Roglá. Gi estis tiam tre aplaudata
same kiel ciufoje, kiam gi estis poste
ludata. Nian gratulon al S-ro Sánchez!
Pri prezo kaj vendejo, oni vidu la
anoncon.
La firmo «Photo-Sport», strato Peris
y Valero, 11, anoncas siajn fotografajn
aparatojn per postkartoj enhavantaj portreton el nía majstro D-ro Zamenhof.
Oni komencis disdoni tra la Valencia
strataro kvazaügazeton titolitan Esperanto, enhavantan sciigojn pri nía lingvo kaj
anoncojn.
En Aerostata Konkursfesto okazinta
la IOªº de Oktobro en la Granda Areno
el la Valencia t!:kspozicio, oni ellasis
aerostaton titolitan ESPERANTO. Gi estis
ornamita per pentritaj diverslandaj flagetoj meze el kiuj elvidigis nia verda standardo.
Jen la tialo de niaj kongresaj festoj.
Ju pli ofte ili cie okazos, despli frue
sekvos la fina venko de Esperanto.
A

En Kart2geno la gazetoj e El Por ve nir>, «La Tierra> kaj cLa Mañana» sin
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riódico que nosotros no conocíamos, y·
cuyo número octavo nos visitó; le deseamos larga y buena vida.
En W eeling se verificó de1 3 al 5 de
Agosto una excursión esperantista. Mucho se divirtieron los concurrentes, y
por este hecho dieron á conocer nuestra
querida lengua en el estado de West
Virginia.
La permanencia de los Sres. Zamenhof y demás congresistas del quinto en
Barcelona, Valencia y otras poblaciones
de España, ha aumentado las simpatías
que ya tenía el esperanto, y son muchas
las personas que se h:m decidido á estudiarlo.
En Valencia ha habido las siguientes
demostraciones de entusiasmo:
El 15 de Septiembre, la Banda Municipal de Valencia estrenó ea la Grao
Pista de la Exposición un pasodoble titu lado «Esperanto», original de nuestro
estimado samideano Sr. Juan Sánchez
Rog\á. Fué muy aplaudido entonces,
así como cuantas veces después se ha
ejecutado. ¡Nuestra enhorabuena al señor
Sánchezl Respect0 á precio y lugar de
venta, véase el anuncio.
La casa « Photo -Sport», ca lle de Peris
y Valero, II, anuncia sus aparatos fotográficos con postales conteniendo el retrato de nuestro maestro el Dr. Zamenhof.
Se ha empezado á repartir por las
calles de Valencia una especie de periódico titulado Esperanto, conteniendo noticias acerca de nuestra lengua y anundos.
En una Fiesta-concurso de Aerostatos celebrada el IO de Octubre en la
Gran Pista de la Exposición, se soltó un
aerostato titulado «Esperanto». Este estaba adornado con banderitas pintadas
de diversos países, en medio de las cuales se veía nuestro verde estandarte.
He aquí el por qué de nuestra!; fiestas
congresistas. Cuanto más frecuentemente
se celebren éstas en todas partes, más
pronto llegará la victoria final del Esperanto.
En Cartagena, los periódicos «El Porvenir», «La Tierra» y «La Mañana», se
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okupas favore prí esperanto per tre
bonaj propagandaj artikoloj de S-roj
Verda Stelo, Isidro M a rí n, Rafael o
Robles, Jerónimo Castro, esperantista,
18.645; Angelo Calderón, G. Martínez
kaj ite esperantista.
Traveturo tra la urbo de S-roj Algeriaj esperantistoj geedzoj Roux, vidigis
t ie la gravecon kaj taugecon de esperanto.
Fondigis grupo, prezidanto S ro Josc •
fo Navarro, kaj alia en gia proksima
vilageto Los Dolores, prezidanto S-ro
Camilo Molina.
En Los Dolores tiu ci S-ro kaJ en
Kartageno S-ro Andreo Rosigue, sukcesege instruas esperanton al multaj profitemaj gelernantoj.
« El Cu llerot>, el Alikante'o daurigas la
publikigadon de vortaro, frazoj kaj gramatiko esperanto.
«Museo Exposición», de Alicante'o,
cnpresas bonan artikolon de S-ro Angel
Velasco, laudante esperanton, okaze la
komenco de kursoj de la tiea propagandema grupo prezidita de la malnova esperantista, nia kara amiko, la kavaleria
subkolonelo S-ro Elizaicin,
La «Sociedad Obrera Tradicionalista» (Societo Laboranta Tradicia), «La
Margarita», Salmerón, 27, Gracia (Barce·
l ono ), fondis « Esperantan Katolikan
(;rupon,.
Lia Mosto generala Polavieja, Prezidanto de Ruga Kruco en Hispanujo,
favore akceptis proponon de S-ro Pero~ordo fondi fakon «Esperanto-Ruga
Kruco», kaj tiom sin interesas je nia kara
lingvo, ke Ji gin lemas.
En «Madrida Ateneo» oni faras esperantan kurson.
En Gerona'o farigis ,grupo kun pli
ol ok-dek gesocietanoj. Gia nomo estas
«Amo kaj Espero» kaj Ji floras sub
verda belbrodita standardo, kies emblema estas: «Mi estas la emblemo Sankta,
de la frateco esperanta».
Vi jam konas giajn belegetajn standardistinojn; vi vidis iliajn portretojn ce
nia Oktobra numero.
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ocupan favorablemente del esperanto en
muy buenos artículos de propaganda de
los Sres. Verd,r Stelo, Isidro Marfn, Rafael Robles, Jerónimo Castro, esperantista I8.645; Angel Calderón, G. Martf.
nez y ien esperantista.
El paso por la ciudad de los señores
esperantistas argelinos, esposos Roux,
han hecho ver allí la importancia y utilidad del esperanto,
Se ha fundado un grupo, presidente
D. José Navarro, y otro en su próximo
pueblecito Los Dolare~, presidente don
Camilo Malina.
En Los Dolores, este señor, y en Car•
tagena D. Andrés Rosigue, con grandísimo éxito enseñan el esperanto á mu•
chos aventajados discípulos y discípulas,
«El Cullerot», de Alicante, continúa
la publicación de diccionario, frases y
gramática esperanto,
«Museo Exposición», de Alicante, inserta un buen artículo de D. Angel
Velasco, alabando el esperanto con ocasión del comienzo de cursos del propagandista grupo de allí, que preside
el antiguo esperantista nuestro querido
amigo el teniente coronel de caballería
Sr. l!:lizaicin.
La «Sociedad Obrera Tradicionalis•
ta», «La Margarita», Salmerón, 27, Gracia (Barcelona), ha fundado un «Grupo
Esperanto Católico>.
El Excmo. Sr. general Polavieja, presidente de la Cruz Roja en España, ha
aceptado favorablemente la proposición
del Sr. Perogordo de fundar una sección
«Esperanto-Cruz Roja~, y tanto se interesa por nuestra querida lengua, que la
estudia.
En el «Ateneo de Madrid> se da un
curso de esperanto.
En Gerona se ha formado un grupo
con más de ochenta socios. Su nombre
es «Amor y Esperanza,,, y florece bajo
una bandera verde bellamente bordada,
cuyo emblema es: «Soy ei santo emblema
de la esperanta fraternidad».
Ya conocen ustedes sus monísimas
abanderadas; vieron ustedes sus retratos
en nuestro número de Octubre,
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S- ro Komandanto Huecas, nia kara
kaj agema kunbatalanto, prezidas la dírektantajn gekomitatanojn S-ino Llop,
F-inoj .l'vloner, Palomar, l\1onserrat, Cumané kaj Barbé, kaj S-roj Boris, Doménech, Ferrer, Bosch, Tajá, Martorell,
Lara, Llopart kaj Casademunt.
Tie estas éiutagaj kursoj, eiujaiídaj
kunvenoj por nur parali esperante, kaj
éiusabataj esperantaj kantoj kaj Rondan
dancon.
Antaiíen karaj gefeliculoj estajoj ! ¡Vi
estas imitindaj!
En La Arboleda (Bilbao), la fidelega
esperantista S-ro Hita, nia malnova kaj
estimata kunbatalanto, sukcesis starigi
grupon. Kun éeesto de S-ro Urbestro
kaj pli malpli kvindek samideanoj, post
<leca parolado de la fondinto, kiu estis
nomata prezidanto, ankaií oni nomis: vic
al S-ro Bagargoztia, kasisto al S ro Tomé,
Bibliotekisto al S-ro Arechavala, voedonantoj al S-roj Rodríguez, Fernández kaj
Carro, kaj honoraj prezidantoj al S-roj
Zamenhof kaj Zabala.
Kursojn faras S-roj Hita, Bagazgoitia,
Rodríguez kaj Durano, kaj ínter tiuj
kursoj estas notinda, tiu, kiu posta~meze
oni klarigas por la minlaboristoj, kiuj
laboras de la sesa vespere gis la sesa
matene.
La sabaton 6an el Novembro okazis
en la Teatro de la «Centro Aragones»
konveno de la grupo «La Kvinpinta Stelo». Gesamideanoj, speciale belulinoj de
éiuj la Barcelon'aj esperantistaj grupoj,
plenigis la salonon.
S-ro Benito Vallespinoso parolis al la
aiídautoro pri la deven0, historio kaj evolucio de ['esperanto.
Fraiílinoj Anita Molgosa, Franciska
Almera, Josefina Reig, Mercedes de la
Fuente kaj la junulo Mikaelo Almera,
diris bonege esperantajn poeziojn.
S-ro Rafaelo Rubio petis ke oni arangií specialajn festojn la proksiman nasktagon de nia kara majstro, kaj ke dum
ili, ciu esperantisto kunportu la verdan
stelon.
.
S-ro Manuel de la Fuente faris bone-
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El señor comandante Huecas, nuestro
querido y activo compañero de lucha,
preside á los vocales del Comité directivo Sra. Llop, Srtas. Moner, Palomar,
Monserrat y Sres. Boris, Doménech, Ferrer, Bosch, Tajá, l\1artorell, L3ra, Llopart y Casademunt.
Allí hay cursos diarios, reuniones los
jueves para hablar únicamente en esperanto, y cantos en esperanto y baile de
la Ronda los sábados.
¡Adelante, queridos felices seres! ¡Sois
dignos de imitar!
En la Arboleda (Bilbao), el fidelísimo
esperantista Sr. Hita, nuestro antiguo y
estimado compañero de batalla, ha logrado establecer un grupo. Con la asistencia del señor Alcalde, y poco más ó
menos cincuenta colegas, después de
adecuado discurso del fundador, que fué
nombrado presidente, también fueron
nombrados: Vice, el Sr. Bagargoztia; Cajero, al Sr. Tomé; Bibliotecario, al señor
Arechavala; Vocales: á los Sres. Rodríguez, F ernández y Carro, y presidentes
honorarios á los Sres. Zamenhof y Zabala.
Los Sres. Hita, Bagazgoitia, Rodríguez y Durano dan cursos, y entre esos
cursos es notable d que después del
mediodía se explica para los mineros que
trabajan de lab seis de la tarde á las seis
de la mañana.
El sábado 6 de Noviembre hubo en
el Teatro del «Centro Aragonés» reunión
del grupo «La Estrella de Cinco puntas».
Samideanos de ambos sexos, especialmente bellas mujeres de todos los grupos esperantistas de Barcelona, llenaban
el salón.
El Sr. Benito Vallespinoso habló al
auditorio del origen, historia y evolución
del Esperanto.
Las Srtas. Anita Molgosa, Francisca
Almera, Josefina Reig, Mercedes de la
Fuente y el joven Miguel Almera, recitaron magníficamente poesías esperantas.
El Sr. Rafael Rubio pidió que se arreglen fiestas especiales el próximo día del
nacimiento de nuestro querido maestro,
y que durante ellas, todos los esperantistas lleven la Verde Estrella.
El Sr. Manuel de la Fuente hizo un
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gan esperantan paroladon pcr kiu li montris, ke Ji sentas la internan ideon de nia
kara lingvo.
La famkonata baritono S-ro Ernesto
Reig, akompanata de la komponisto sinjoro Juan Suñé, ili aüdigis, inter varmaj
aplaiídoj, kelkajn muzikajn esperantajojn,
kaj poste la tuta ceestantaro, piede, kantis
rlian himnon.
Fine, oni disdonis la premiojn de la
konkurso de fotografajoj organizita dum
la lasta esperantista mara ekskurso al Tarragona'o, kaj la Societo «La Esbart de
Dancaires> dancis kelkajn katalunajn
dancojn kaj la espera ntistan dan con • La
Rondo>.
S-ro Federiko Ochoa el Navia'o (Asturias) kaj aliaj liaj amikoj fervore laboras
por tie propagandi esperanton.
Nía kara amiko S-ro Domingo Talens,
gis nun apostolo de esperanto en Karka~cnte'o, translogigis en Alcoy'on, St Aracil, n, 0 51 kaj nedube li daurigos siajn
fruktodonajn laborojn en sia nova logejo.
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buenísimo discurso en esperanto, por el
cual mostró que siente la idea interna de
nuestra lengua querida.
El famoso barítono Sr. Ernesto Reig,
acompañado del compositor Sr, Juan
Suñé, hicieron oír entre calurosos aplausos algunas composiciones musicales de
esperanto, y después, toda la concurrencia de pie, cantó nuestro himno.
Finalmente, se distribuyeron los premios del concurso de fotografías organizada durante la última excursión marítima esperantista á Tarragona, y la Sociedad «La Esbart de Dancaires> bailaron
algunos bailes catalanes y el baile espe•
rantista «La Rondo».
D. Federico Ochoa, de Navia (Asturias) y otros amigos suyos, trabajan con
fervor para propagar allí el esperanto.
Nuestro querido amigo D. Domingo
Talens, hasta ahora apóstol del esperanto
en Carcagente, ha trasladado su domicilio
á Alcoy, calle de Aracil, n. 0 5, y sin duda
continuará sus fructuosos trabajos en su
nueva residencia.
En Sos (Zaragoza), el padre escolapio
Sr. Casio Pobal, propaga con éxito el esperanto.

En Sos (Zaragoza 'o) pastro skolapio
S-ro Casio Pobal, sukcese propagandas
esperan ton.

Demand-kaj-Respondejo
Okazas multfoje en la vivado ke iu aüdas paroli au legas pri io, kion Ji ne bone
konas gian devenon aií verecon, kaj iu alía povas lin sciigi pri gi; ekzemple, parolante
pri popolaj moroj kaj karaktero, oni trograndigas tiom, ke ofte la generala opinio estas tute erara kaj fantazia, favore au malfavore rilate al la jugata popolo. Tion, grandparte el la legantaro sendube ha vis okazon konstati dum sia esperanta vivado.
Multaj el tiuj demandoj, krom la privatan, havas ankaü generalan intereson kaj
pensinte pri tio, ni malfermas fakon por tiu interesa servo, kiu povas instruí la legantaron, popularigi kelkajn interesajojn kaj detrui grandan nombron de fantazioj nun
traflugantaj de loko a! loko...
'
Ni do, de nun metas sub la disponon de nia legantaro ci tiun tutmondan servofakon.

*

En tiu ci fako ni publikigos la demandojn, kiujn oni sendos al ni, kondice ke i1i
estu generale interesplenaj. Ni petegas la legantojn ke, kiu scias la respondon pri ia
demando publikigita, tiu bonvolu tuj gin sendi al ni.
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La celo de tiu ci fako estas starigi servan inter la legantaro por ke kiam iu deziras sciigi pri io el la Historio, Geografio, Filologio, Sciencoj, Arto, popolaj moroj,
kostumoj, vivmaniero, k. t. p., k. t. p., tiu adresu al ni la demandan, kiun ni publikigos sub orda numero. La respondon ni publikigos giatempe, se ni gin ricevos.
La demandoj nepre <levas esti subskribitaj de la autoroj (nomo kaj plena adreso)
plej legeble skribitaj kaj mallonge reddktitaj.
Ni ne presigos 1a skribajojn, kiuj pro ia ajn motivo ni jugos nepublikigindaj.
DEMANDOJ RICEVITAJ
r.- En ia gazeto mi legis:.. «En la lernejoj el Bulgarujo oni tute malperme~as al
la lernantin0j surporti korseton, sub puno esti ili forpelataj el la instruejo.>-Cu
tio
estas vera? Kial?-Novejarque (Angelo) Valencia (Hispanujo).
2.-Kio
estas la tialo de la rugflaveco de la orangoj?-X-Paterna'o,
Valencia'o
(Hispanujo).
3.-Se dum la kuirado de la garbanzoj oni enmetas, kune kun ili, vitran bulon, ili
certe moligas. Kial?-Y.-Madrid'o
(Hispanujo).
,
4.-Malfeliea kuiristino metas multe da salo en la kuirajon. Si tuj surmetas, sur
la potkuirajon telereton entenante salon kaj !a troan salecon malaperas. Kial?-Z.Medina-Sidonia. Cadiz. (Hispanujo ).

GazetaraStatisfiko

Dua kaj tria kvaronjarojde 1909ª. (Aprilo-Majo-Junio-Julio-Ai:ígusto-Septembro)
Dum tiuj ci kvaronjaroj ni ricevis la jenajn esperantajn gazetojn:
«Voco de Kuracistoj•, «La Revuo•, Franca Esperantisto•, «Norvega Esperanta
Gazeto•, «La Esperanta lnstruisto>, clnforma) Raportoj», «Internacia Socia Revuo»,
«París-Esperanto», « La Holanda Pioniro», «Sarta Stelo>, «Amerika Esperantisto»,
«Tra la Filatelia», «Le Monde Esperantiste», «La Pioniro», «Greklinva Esperantano»,
«Tutmonda Espero>, «Lingvo Internacia», «Esperanta Gazeto», «Svisa Espero•,
«Pola Esperantisto», «Notizie Esperantiste:o, «Dana Esperantisto», «Eno Esperantista», «La Spritulo», «Germa:1.a Esperanto-Gazeto», «Normanda Stelo>, «Rumana
Gazeto Esperantista>, «Espero Katolika,>, «Export Esperantist», «Juna Esperantista»,
«The Esperanto Student>, «Belga Esperantisto», «The British Esperantist>, «Esperanto•, «Oficiala Gazeto Esperantista», «La Bela Mondo>, «Norda Gazeto>, «La
Ondo de Esperanto», «Ruslanda Esperantisto», «!_,a Verd~ Standardo», «La Du
Steloj>, cBrazila Esperantisto», «Verda ,Stelo>, «Casopis Ceskych Esperantistu•,
«Internada Scienca Revuo•, «Samideano Ciumonata>, «Kroata Esperantista>, «Germ~na Esperantisto», «Japana Esperantisto», «La Simbolo», «Filipina Esperantisto»,
«Hina Esperanta Revuo», «Internada Pedagogía Revuo,. «L' Informilo», «Europa
Kristana Celado•, «Antauen Esperantistoj!•, ~Rumana Esperantisto>, «Portugala
Revuo», «Hungara Esperantisto», «Nova Sento», «Universo», «V. S. l. (Verda Stelo
Internada)», «Kolombia Stelo» kaj «Juneco».
La esperantemajn gazetojn:
«Le Phare Stenographique» kaj «Welt Warte».
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Jen la novaj gazetoj aperantaj dum la dua kaj tria kvaronjaroj de 1909ª.
«Kroata Esperantisto».-Trg Franje Josipa br. 19. Croacia.
«LJi Simbolo•.-Post Office Bosch 1020, Tacoma-Washington-Usono.
«Hina Esperan/a Scienca Literatura Revuo». -42, Ruede Montronge, Gentjlly
(Seine) París Francujo.
«.Jem.-Portaferricha,
17, Barcelona, Hispanujo,
<Nova Sento».-Jardines, 7, Bilbao, Hispanujo.
•
«Uuiverso>.-Hecker Verlag-Wolfenbi)tt, Dresden, Germanujo.
« V. S. l.» (Verda Stelo Internacia).--Ce
Muller-Missouri-Usono.
«Kolombia Stelo».-Cucuta, Koloml;>io.
«.Juneco».-Boulevard Raspail, Paris, VI, Francujo.

Memorindaj
datrevenoj
de Decembro
1.-1825.
2.-1840.
3 -1882.
4.-1642.
5,- 1870.
6.-1883.
7.-1894.
8. -1832.
9.--1641,
10,--1896.
1,-1810,
12.- 1849.
13.-1883.
14,-1799.
15.-1859,
I

16.-1897.
17.-1870.
18._-c813.
19,-17g6.
20.- 1636.
21.-1808.
22.-1896.
23.-1905.
24.-1871.
25.-1884.
26.-18g6.
27.-1870.
·28.-1622.

Mortas Aleksandro I, imperiestro de Rusujo.
Unua prezentado de la Opero «La Favorita.», de Donizetti en Parizo.
Estas elektata Sadi Carnot, prezidanto de la Franca Respubliko.
Mortas en Parizo la kardinalo Richelieu.
Mortas la famkonata novelista kaj dramautoro Aleksandro Dumas (patro).
Trairas la unua telegramo la kablon de la Kanariaj lnsuloj
Mortas la franca ingeniero Ferdinando de Lesseps.
Naskigas en Krikné, Bjornsterne Bjornson, Skandinava novelisto kaj
dramaütoro.
Mortas la glora pentristo Antono Van Dick.
Mortas en Stockolmo A. Nobel, elpensisto d(la dinamito kaj fondinto de
!a Nobel'an Premion.
Naskigas en Parizo Alfredo de Musset, poeto de la juneco.
Mortas la ingeniero Brunei, konstruinto de la tunelo sub la rivero Tamesis.
Maltrankvileco en Madrido post la vizito de la germana imperia princo.
Mortas la fama prezidinto de Usono, Washington.
Naskigas en Bjlostoko, Grostno, Rusujo, la mondfama au.toro de la lingvo
internacia ESPERANTO D-ro Ludoviko Zamenhof.
Mortas en Parizo la famkonata novelisto Alfonso Daudet.
Mortas en Napolo la komponisto Javiero Mercadante.
Mortas la agronomiisto Parmentier, importanto de la terpomoj en Francujon.
Naskigas en Que) (Logroño-Hispanujo), la glora poeto Manuelo Bretón
de los Herreros.
Naskigas la glora franca poeto Johano Racine.
La franca militistaro duafoje siegas Zaragozon (Hispanujo).
Martas en Sevilja (Hispanujo) la glora skulptisto Antono Susillo.
Anarfiiisto ateneas kontraü la kardinalo Casañas, episkopo de Barcelono.
Unua prezentado de la Opero «Aida», de Verdi, en Kairo.
Tertremoj en Andaluzio (Hispanujo).
Funebra ceremonio por Pasteur en Parizo.
La hispana generalo Johano Prim estas mortvundata en la Strato Turko
de Madrido.
Mortas Sankta Francisko de Sales.
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30.-1879.
31.-1617.
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La generala Martinez Campos proklamas Rego de Hispanujo Alfonson XII-an.
Mortas la glora literaturisto Adelardo López de Ayala.
Naskigas la famkonata hispana pentristo Bartolomeo Stefano Murillo.
Kolektis

kaj tradukís
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Spritrudojkaj Diversajoj
POR LA ESTONTECO!
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Anstataiíu la steletojn per literoj el la samaj, kiuj formas la nomon

H..A.R.-CElLC>N'C>
kaj la punktojn per konsonantoj diversa}, tiamaniere, ke éiuj literoj esprimu REMEMORIGAN SKRIBON pri Esperan/a okazintafo, por niaj posfettloj,
La kvar steloj de la anguloj oni <levas anstataiíi per kvar ciferoj.
Tiun skribon oni povas ordigi laü naü horizontalaj fragmentoj, tiamaniere que legante unu literon el ciu linio gi esprimas akrostike la nomon BA RCELO
NO
Kiamaniere?
NovEJARQUE(Angelo).
(En Barcelono, dum la Kvina Esperantista Kongreso Septembro 1909-ª).
(Pro la troa neprokrastebla originalo ni ne povis publikigi en la du antaüajn numerojn la ci-supran Sprithldon; kiu devis aperi en Oktobro.-N.
de la R.)
Solvintoj de la Spritludo (Akrostiko el Bela Penso pri Esperanto) publikigita en
la Septembra numero:
F-inoj Josefino Estopiñá kaj Mario Balanzá, de Valencio; S-ro J. Bacquet de Lille
(Francujo).
Típografia Moderna, á cargoSde Miguel Gimeno, Avellanas, u-Valencia,

