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GAZETO °ANGALUZIA"  
ESPERANTA MONATA REVUO 

Organo de la grupoj de Cadiz kaj ghia regiono 

STRATO M. TonRnne, 10.—S,1` FERNANDO.—(CADIZ). (1) 

DIREKTORO-A OMINISTRAN TO; 

JC)ZEFO GARZON RUIZ 

AE ONPREZD 

i'f?r.SLI NL3 JANO 

YTOJ. 	SM. 

AITOI C"PREZO 

PON UNU NLI ME IRO 
Pol. 	SM. 

Eu illspanujo . . i3 	1 20 
En Freludlaiido . . 3.50 	1.40 

	

112 pago . 	 o 	2 

	

at 114 » . 	. 2`50 1 

	

118 » . 	. 1.52 0'50 

Malltriraj anoneo.j pur koresliondado, 0.50 pesotoju (2 Spesceulojn). 
La Recl;ik_ia Komitato reservas al si la rajton korekti, akepti aii • ma-

lakcepti la maunskriptojn. 

"LA MALGRANDAJ INDUSTRIOJ" 
2.a AGUADA---(CADIZ) 

Fabriko de fluidaj koloroj, por industrioj; ellaboritaj per plej puraj 
materialoj, kaj je malalta prezo. 

Oni preparas la sekvantaja kolorojn: 
«Ideala (zinka), J3onega (albajada), Ferrilina (feroksida), Griza, Alka, 

Okra, Nigra, Maa. \Torda, k. e. 
Oni vendas ilin, po galonoj, de ma.lsa.maj petoj, lai. la  koloro. 
Estas precipe rekomendiiida la nomita Ferrilina. pro tie ke { i tadgas 

por tisakpenirajo sur fero, kaikoŝtono kaj ligno; kaj pro sia belega koloro. 
Gi kovras duolile ol minio, kaj kostas malmulte; rozultaute po kvarono da 
b1a valoro. 

Ne konfuzu ttri11 knn la rugl:eroj. 
Oni vendas iliJì, de la Fabriko (2.' Aguada.—Cadiz); ĉe la 1)eponejo en 

,Sa n Fernando (Cadiz), strato G•lorieta, 7; kaj .e la drogvendejo de 1 . E. Ca-
sal, Strato Arauda, 2 kaj 4 (Cadiz). 
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8.n JOSEF° GARZON RUIZ 

La famkonata hispana esperau-
tisto, kies uomo estas la tilolo de 

linioj, aligis al Esperanto en 
1907.a, kaj de tiu jaro li aperas en 
la adresaro. 

Li untie lernis la iii ernacian lin-
gvon per la verketo de Th Cart, 
Esperauto en 10 leeionojo, kaj 

TION 	GAHOINT RUIZ 

El famoso esperautista 'espaAol, 
cuyo nombre sirve de titulo è, estas 
lineas, se adliiri6 al Esperanto en 
1907 y desde ese aflu figura en el 
Adresaro. 

Esludici primeramente ul idioma 
internacional en la ()brit a de Th 
Cart. gEl Esperanto en 10 ileccio-
Lies» y entnsiasmado por la admira-
ble soileillez del Esperanto sededi- 
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entusia,smigit.a de la miranda sirn-
plec±n de Esperanto li sin derliĉ ia al 
la profunda studado de dioj lernoli-
bretoj kaj tra.ktatoj ekzistanta] en 
hispana, franca kaj esperanta ling-
voj, inter kiaj iri povas d.efo citi la 
instruajn librojn publikigitaj de 
firmo Espasa, el Barcelono. la Es-
peranta Sintale o, de Fructier; la 
Grammair•e complete, de ?lymonier; 
C'ommentw re sur la trafa naire 
Esperanto, de Beaufront, k. c. 

Kiam li atingis la perfektan ka-
nadon de Esperanto, le dediĉis sin 
giu propagandi kun neimitebIa for-
z-ore per artikoloj en la hispana 
gazetaro ks.j paroladuj farita] en la 
urbo kie li logas, kaj dank'al lia 
sendesa kaj fruktodona ]aboradlo 
li sukcesis far:ni la esperautistan 
Grupon de Kadiz`o kies graveco 
kredigas niu ke la bela Andaluzia 
regiono nepre maifruos aperi en la 
unua vico inter la hispauaj regionoj 
Esperantistaj, al kio grandaparte 
kunhelpos lo efika propagando de 
la nova revuo GAZETO ANnALUZIA, 
kies kreo oni Auldas al il ia, eminenta 
Esperantisto. 

Kiel verkisto S° Garzon pliridigis 
la havon de Esperantaj lernolibroj, 
inter kin oni devas ĉefe citi lian 
Piena Crranaatiko publikigita en 
1808", kiu ostis Ire bone akceptita 
de la bispanaj esperantisto], kaj 
speciale rekomendita do I3ro. Za-
menhof. Tiun di belan libron sek-
vis multe da verkatoj, propagan-
da] artikoloj kaj profesiaj laboroj, 
al kiuj ni nur citos, por ne trolongi-
gi tiun r±i biografion , la belega.n 
tradukon, kiun li faris en Esperan-
ton cl la sonmorta novelo de Alar-
lion La Kapitano Veneno. 

Li estas son.kondiĜa partiano par 

cd al estudio profuudo de todos los 
manuales y tratados existont:es ea 
espanol, franc As y Esporanto, entro 
los cuales podemos citar principal-
menta los libros de enseiianza pu-
blicados por la casa Espasa, de Bar- 
celona, Ia .Esperanta Sintakso, de 
Fruietier»; la sGramniaire complè- 
te», de Aymonier; .Comment.aire 
per la grammaire Esperanto», de 
Beaufront, e e., etc. 

Cue. /ado lleg6 al eon. ocimiento per-
fecto del Esperanto se dedied A. pre-
pagarlo con fervor inimitable, par 
medio de articulos en la prensa es-
panola y coi erencias elocuentes en 
la poblaeiàn donde reside y gracias 

sa labor incosante y fecuada, ha 
conseguido formar el Grupo Espe-
rantista do fiddiz, ouya importan-
cia nos hue creer quo la hermosa 
regi6rs andaluza no tardard mueha 
en aparecer en primer. fila entro 
las regiones esperantistas espano-
las, it lo qua contribuirà, en gran 
parte la propaganda eficaz de la 
nueva rovista GAZETO ANDALUZIA, 
euya creacidn se debe tainbien ii 
minestra eminente esperantieta. 

Como escritor, al senor Garzdti 
ha enrigriecido el caudal de manna-
les de esperanto con algunas obras, 
entre las quo debe eitarse princi-
palmente su «Gramàtica Comple-
ta», publicada en 1908, quo fué 
muy bien recibida por los esperan-
tistas espanolos y oxpresamenta re-
comendada por el Dr. Zamenhof. 
Han segnido it este hermoso libro 
multitud de obritas, articulos de 
propaganda y trabajos profesiona-
les, de los cuales solo eitaremos pa-
ra no alargar demasiado esta bio-
grafia, la prociosa tradueciem clue ha 
hecho al Esperanto de la inmortal 
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Dro. Zamenhof, kaj en lia nobla 	novela de Alareón «El capitan \Te 
• kaj malavara animo perfekte taii- 	nano.» 
geni4.as la idoalo do tutmonda kun- 	Es particlario ineondicional del 
fratigo, coli ta de Esperanto. 	̀I Dr. Zamenhof y en su alma noble 

Li apartenas al !a IIniverdala li S generosa orrcaje perfcetamente e1 

:' 	Esperanto-Asocio, kies Delegito es- 
tas por la Kadiz`a regiono, Viepre-
zidanto por Rispanujo do la Inter-

a: nacia Societo de Esperantistaj fu.- 
risto honora membro de la His ia- .j, 	 I 
na Societo por propagando de Es-
peranto, honora Prezidanto de la 
liadiz`a Grupo, Esperantista (Sud-
hispana Stelo), efektiva Prezidanto 
de la S. Ferdinanda Grupo, Prole-
sore diplomita de Esperanto de la 

nomita Hispana Societo kaj do la 
Franca por propagando de Espe-
ran o k. c. 

Pro tiel multe da diversaj meritoj 
estis vera bnnsorto per Esperanto 
la almo de S" G-arzon Ruiz, kies ti-
lolou de andalnzia probatalaut.o ne-
niu povas al li nei. 

LA REDAKCIO. 

sal quo persigue el..hEsperauto. 
Portenece a la «Universale Es-

peranta Asocio», cuyo Delegarlo es 
pare la regi6n do Cadiz, Vicepresi-
dente pare Es!_raúa de la «Interna-
cia Societe de Esperantistaj Juris-
t.vj~, Socio honorario de la «ilispa-
na Societe por propagando de Es-
peranto., presidente honorarie del 
Grupe Esperantista de Ladiz (Sud-
hispana Stelo), presidente efect.ivo 

- del Grupe de San Fernando, prol'e-
sor con diploma de la Sociedad Es-
paiiola ye ritarda y de la France-
sa para propagación del Esperan-
to, etc., etc. 

Per tan diversos inéritns ba. sido 
una verdadera snort e para el Espe-
ranto la ndhcsién del senor Garton 
Ruiz, cavo titulo de eampeón an-
daluz na.die puede notarle. 

Li REDACT-16N. 

MIA OPINIO 
Ne maltimo, nek kurago, sed ve-

ra bravegeco estas kaj prezentas la 
ineritinda laboro de la bonega es-
perantisto, Sro. Jozefo Garzon 
Ruiz. 

Disvastigi Espera•,tou dum pro-
paganda periodo (ci kiu ne ank.o-
raii ni eliris, dirmi tion, -kion la tro 
oplimistnj vola diri) estas sin riski 
r,ie ajn esti prijugata kiel fantazie-
mnlo ad trompulo. 

Fari gin en Andaluzie tra la te-
ro de Sanktega Mario, tie kie la 
pot olacnaso m alparas spritecon 
kaj bouhumoron; almenaii tio, kion 

Mi opi~~ic~n 

No valor, ni atrevimieuto, sino 
verdadera temeridad es y ropreseu-
ta la meritoria labor del e-iimio es 
perautista D. Jose Garzón Ruiz. 

Difundir el Esperanto en perio-
do de propaganda (del quo win no 
hemos salilo, digan lo quo quierau 
los demasiado olrtimistas) es eapo-
nerse en cualgnier parte a ser teui-
do par visionario 6 iluso. 

Ilacerlo on Andalucia, en la tic-
rra de Maria Santisima, alli donde 
las gentes derroohan gracejo y buen 
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oni diros pri Sro. Garzou Ruiz, es-
tos sendube: «Tiu bona Sinjoro es-
tas frenezuletoi. 

Pardonu, mia kara samideano 
tiun humorajon, kaj antaiien! tiam 
antatien kun uis. frenezaceto. 

IGNACIO CASAS.  
Burgos, Marto de 1910.1' 

La Sro. Garzón Ruiz 
De la komenco en Hispanujo de 

nia kara lingvo Esperanto. Sro. Gar-
zón Ruiz estas unu el tiaj plej fer-
voraj apostoloj, Per boauegaj artiko-
loj. esperantaj kursoj kaj S'a.tiudaj 
verkoj, li atingisla respond an lokon 
inter launuavicaj Esperantistoj his-
panaj. 'Tial mi lin gratulas, kaj de-
ziras, ke kune kun la ceteraj emi-
neutuloj, prilaboru senĉese la ling-
von de Zamenhof, kaj ke li ne ma-
lautadeniru, oar kun viroj de lia 
speco, Esperanto progresos lepre, 
ka.j ni ĉiuj ŝuldos a.l li gravegan 
partoprenadon pri la starigado en 
nia patrujo de la plej glora ligilo 
do la homaro. 

A. L. VILLANUEVA. 

(El Lingva Kw itato) 

PRO JUSTECO 

En la tempo kiam la snbskriban-
to avide eksilabis kun neofita entu-
ziasmo la neimitoblajn pa )jn de 
«.Funadameuta Krestomario. do nia 
kara Doktoro kaj Majstro, liaj ri-
gardoj ektu5is k-uriozau anekdoton 
titolitan, «Rimedo hontr ati E pe-
rantismo•. Lati ni, iu vanta juun-
le, fa.nfaronanta je spriteco, volis  

humor, lo menos que so dirà del 
Sr. Garzón Ruiz, sera sin duda: 

«Ese buen senor asta guilĜcao.» 
Perdona mi querido samideano 

asta humorada, y iadelante! siem-
pro adelante con nuestra ehi$adura,. 

ICrN A CIO CASAS. 
Burgos, Marzo de 1910. 

El Sr. Garzón Ruiz 
Desde el principio en Espana de 

nuestra quericla langua, el Sr. Gar-
zón es uno de sus nails fervorosos 
apdstoles. Por medio de buenisimos 
articulos, cursos de esperanto y 
apreciables obras, ha alcanzado el 
correspondien' e lugar entra los es-
perantista espaiioles de prilnera 
fila. Por eso ) o le felicito y deseo 
que on unión de los desnis emiuon-
tes trabaje incesantemente por la 
lengua de Zamenhof; y qua no re-
troceda, porque con hombres de su 
especie of Esperanto progresarà ne-
cesariameute y nosotros tados le 
deberomos importantiiima pa•tioi-
pación respecto del estableciuzieuts 
en nuestra patria del mils glorioso 
viuculo de la humanidad. 

A. L. VILLANUF VA 
jYrofesor norm,sll 

DE JUSTICIA 

Cuando el quo estas li.neas escri-
be delotreaba avidamente, con en-
tusiasmo de  uerifit1, las inimitables 
pdgi:nas (íe1 «Fundamenta Kresto-
mgat-io de nuestro querido Doctor 
y Maestro, sus miradas cayeron so-
bye una curiosa an cdota titulada. 
«Remedio contra el esperantismo'. 
Según ella;  cierto frivolo joven que 

 

 
 
 
 
 



moki esperantismon en ronda kun-
veneto, kaj demandis kuraciston, 
kiu okazis troviĝis inter ili, pri ia 
ta,iiga rimedo por sin gardi kontraii 
tia malsano. Ĉar li estis deniandita 

. de iu kuuestanto rilate a,l simpto-
moj, la mokema junulo diris ke la 
espera.ntismaj malsanuloj, ordinare 
prudentaj homaj, sabil.e freneziĝas, 
komeuzas ellerni la lingvon, eufalis 
poste en febron, kaj meze la deliro 
íli ekkrias per tre strangaj frazoj, 
kiel «stonteco», ekunfrateco del'po-
poloj» k. t. p.; krom tio, li sekvis, 
naskigas ĉe ili io kvazaii pasio por 
infekti de ilia malsano plejmulton 
da personoj. La kuracisto, kiu estas 

esperantisto konvinkita, kvieta-
nime respondis, ke li studadis fun-
de la malsanon kaj eltrovis efikan 
rimedon kontraii ĝi: li observis ke 
la baciloj sariras nur sur la radioj 
de la suno, pro tio ke li ne povas 
vivi en mallumeco; tial, li aldonis, 
la plej konvena rimedo kontraii es-
perantismo estas nepre restadi ĉiam 
en densa senlumoco, kaj eviti zorge 
la plej etan radion de lumo. 

Skribante ĉi-tiujn liniojn kiel ŝul-
da oferdono al meritoj de la fondin-
to de GAZETO ANDALTIZIA, venas en 
mian memoron tiu ĉarma pago de 
.Krestomatio», ĉar efektive .5° Jo-
zefo Garzon Ruiz, nekaAema mala-
miko de diaspeca malheleco, suĵera 

i 	esperantismon en akuteca grado, 
- 	kaj (tie estas la plej bona afero) li 

havas specialan lertecon per ĝin 
inokuli al la aliaj. Tie estas klarvi-
deble lia mirinda laboro esperanta 
farita meze la realign d'e la plej di- 
versaj aferoj de pledeco, de juĝaj 
decidoj, altirantaj diutage lian aten- 

r 

	

	ton, ĉar krom. advokato, li estas 
paca jugisto en la arbo «San Per- 

Gazeto Andaluzia 

presuur.ia de ingenio , queriendo 
burlarse en una terl:,ulia del espe-
rantismo, pregunt6 aL un médico, 
la sazóu alli presente, per el mejor 
rentedio para preservarse de tal en-
fermedad, y al ser requerido por 
un. contertulio acerca de los sinte-
mas, el joven burlón expresó que 
los enfermas de osper iniismo, hom-
bres de ordinario sensatos, eran 
súbitament e atacados de locnra; 
comenzaban por aprender la len-
gua, pasaban luego estado febril 
y, en medio del delirio, proferían 
extrailas frases corno «lo porvenir», 
«confraternidad de los pueblos*, et-
càtera y, apart:e de esto, nacia en 
ellos como un prurito por inlicionar 
de su enfermeda.d al mayor flumemo 
de personas. El médice, esperantis-
ta convencido, manitestó, con cute-
ma calma, haber estudiado :i fondo 
el mal y eucontrado para él eficaz 
remedio, pues habia observado quo 
los bacilos se daban Unicamente en 
los rayos del sol, porque no podian 
vivir en la obscuridad; per oso, 
anadió, el nie jor remedio contra cl 
esperantismo es estar siempre su-
nrido en lastiuieb.las y evitarcon su-
mo cuidadoelmds débil rayo de luz. 

Y al eseribir estas linens como 
debido homenaje d Ios méritos del 
fuudador de GAZETO AN I/ALUZIA, 
viene a la memoria esa liuda pAgi-
ua del alKrestomatio», porque efec-
tivamente, B. Jos4 (_ arz6n Ruiz 
jaadece el esperantismo en grade 
agudo, y, lo quo es mejor, tiene es-
pecial habilidad para. inocularlo 
los dennis. Ahi esta patente su ad-
mirable labor esperanta, llevada ai 

echo en medio de Ins mas va.riados 
asuntos de bufete y judiciales que 
solicitan de continuo su atenci6n, 
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nandon; tic estas kiel nekontra idi-
ra atesto, liaj tute lafidindaj verkoj 
pri Esperanto, lia elokventa paro-
lade C'.e la Kadiz'a Kaziuo pri lia 
ligvo; lia tre rima.r.kinda •Gramati-
ka de Esperanto», unu el la plej 
perfektaj, kompreneblaj kaj preci-
zaj 1is nun pn.blikigat.aj; la ĉarma 
gramatiko per infanoj; la gvidilo 
de l'int:erparolado esperanta, kies 
tallgeeon estos Ŝatllltaj eluj vetu-
rintoj kun alilandaj esperantistoj; 
liaj altirantaj artikoloj pri andalu-
ziaj moroj, plenaj je brileco kaj ve-
reco, krom la bonega traduko el 
ĉeivorkoj hispanaj, artikoloj, bro-
ŝuroj pri juro, k. t.. p. 

Cu ne vere;  kara leganto, ke ĉio 
tio-ili estas jam n-iirindo literatura 
aro? 

Tamen, 4;i nur estas ia aspekto 
de lia fruktodona agado; ankorari 
restas al li sufiĉe energio por pliaj 
aferoj esperantaj, ĉar li kvazaìi la 
potencoj de l'nnmeroj estas si mem 
multinata de li mem: li efektive 
fondis grupojn, klopodis aliajn, 
kunverkas revuojn, agema efikas 
kiel Xonsulo Delegito de «Ziniver-
sala Esperanto-Asocion, kaj kiel 
Vicprezidanto per Hispannjo de 
«Iutcrnac-ia Societe de Esperantis-
taj Juristojn, faras kursojn, k. t. p.; 
li per unu vorto almetas senlime 
sian kleran talentou, sian fuman 
volon, sian senlacan aktivecon al 
trilnlfo de Esperanto, ĉar li sontas 
en la koro 1 i on, kion nia Majstro 
nomas «interna ideo• de nia kara 
idiomo, tio estas solidareco kaj kun-
frateco inter la popoloj. 

Garzon Ruiz, laŭ  li estas nomata 
familia de la samideanoj, meritas 
do, ke oni rigardu lin kiel vera 

pues d mats de abogado es juez mu-
nicipal de San Fernando; ahi estd,n 
corno irrecusable testimonio sus 
obras de Esperanto, muy difinas de 
alabanza; su elocuent.e discurso pro-
nunciado en el Caino de Cidiz so-
bre nuestra lengua; su notable gra-
mEitica de Esperanto, una de las 
mds perfectas, claras y precisas 
hasta ahora publicadas; la linda 
gramàtica para nif os; la guia de 
conversación esperanta, cuya utili—
clad habriin aprociado cuantos ha-
yan viajado con esperantistas de 
otros paises; sus atractivos articu-
los sabre costumbres audaluzas, lle-
nos de verdad y colorido, aparte, 
alguna excelente traducción de 
obras maestras espailolas, articulos, 
folletos sabre temas jurídicos, etcé-
tera., etc. 

No es verdad, caro lector, que 
Code esto es ya un admirable baga-
je litorario? Ello, sin embargo, no 
es mds quo un aspecto de su fecun- • 
da, labor; todavia le queda suficien-
te energia para otros trabajos espe-
rantistas, pnes, corno las potencias 
de los números, el Sr. Garzón es 
wilt.) él lnult.ipiicado poi si mismo: 
61 efectivamente ha fundado grupos 
y cooperado iî la formación de otros, 
colaborado en revistas, prestado 
eficaz concurso como Consul Dele-
gado de la «A.sociaciOn Esperantis-
ta Universal. y como Vicepresiden-
to para Espalîa de la `Sociedad 
Int.ernacional de Abogados Espe-
rantist.asn, abierto curses, etc.; en 
una palabra, aplica sin reservas su 
cuitivado talento, su voluntad te-
naz y  su incansable actividad al 
triunfo del Esperanto, plies sieate 
on el corazOn lo que nuestre Maes-
tro ha llamado idea interna de nu es- 
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de la verda stelo; multe 

,. aposlolo 

uldas al li la hispana esperant.is- 

 mo; kaj ĉar la okazo alvenas por 

juste paroli en la hodiai a tago pri 

tiu simpatia tanaiko de Esperanto», 

_ni sendu al li seii pare niajn plej 

korajn kaj justecaju vortoju de 

lando. 

E. CANO. 

Progresanto atonal 

Sur senamuza vojo marŝas kara,- 

vano al malproksima idealo; kura--
ĝaj homoj ĝin faras, kaj inter ili 

t__ distingiĝas kvazaii estro, iu, kiel 
rigardo malkaŝas apostolan fidon 
kaj estas firma kaj maltima, kiel 
tiu de scieuculo kaj venkanto. 

3' --:
_
- 	Venkanto estas sendube, ĉar ne 

L nur meritas tiun nomon tiuj, kiuj 
~ svingaut.e la glavojn submetas na-

U cioja sub la jugo de sia volŭ; ankafl 

devas esti tiel nomata, eble pli t.ad-

ge, tiuj, kiuj batalaclas pro tie, ke 

novaj ideoj, profitaj per la homaro, 

malbaru la vojon, venkante popo-

lojn, por la granda tasko pri t.ut-

monda frateco. 

Al tiu estro, al la direkt:auto de 

ĉi tiu revuo, S° Garzón, kiu certe 

nin kondukos an la revan idealon, 

la Andaluzian espera.ntigon, devas 

helpi ĉiuj, kiuj havas povon por 

ĝiu fari, per iliaj plenaj cuergioj; 

kaj la indiferentuloj haj seeptikulol  

tro querido idioma, es decir, la so-
lidaridad y fraternidari e.atre los 
pueblos. 

G-arzcín Ruiz, corno se le llama 
familiarmente entre rsamideauos», 
inerece, pues, ser consideradu como 
uu verdadero a.pd tol de la est rella 
verde; rancho le debe el esperantis-
mo espaf ol y pues ha liega.do el 
momento de hacer jttsticia il ese 
simpatico «amigo del Esperanto., 
enviémosle sin regateos nuestras 
màs cordiales y justas palabras de 
alabauza. 

E. CANO. 

Esporar avanzancle 

Por arido camino marcia una ca-
ravana lincia lejano ideal; hombres 
valerosus la forman, y mitre. ellos se 
distingue, fí guisa rio jefe, uno, en-
ya mirala reveIa fé de apóstul, y 
es firme y auda.z, como ii del sibio 
y vencedur. 

Vencedur es sin dada; porque no 
solo merecen oste noinbre los que 
esgriiniendo las espadas, someteu 
las naciones al yugo de su vŭltiri-
tad; también debierau ser llamatlos 
asi, quizas coo mŝs razcin, los quo 
luchan por quo nuevas ideas, bone-
ficiosas para la huinanidad, abran 
el camino, conquistando éi los pue-
blos para la magna obra de la tra 

ternidad universal. 

A ese jefe, al director de asta re-
vista, Sr. Garzón, que ciertauientc 
nos conducira al ideal soitado, la 
esperantización de Andalucia, de-
ben prestar auuilio todos 'Los rtue 
puedan, con tedas sus euergias; y 

a 
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rememoru, almencti , la jenajn bi-
bliajn vortojn: .Gloron al Dio do la 
altejoj kaj proorl, do la tero, al la 
bonvolaj homoj. ,,  

GAZETO ANDALUZIA, dedidante la 
unuan numeron al gia direktant o 
sin honoras kaj sin l:andas. hone-
ra,ut.e kaj latiidante lin. Tiel, mi 
kredas, puusas dioj giaj legamtuj. 
tiel gia rodaltcio, tiel la lasta el giaj 
reda kt.oro j . 

JOZEFO DIAZ CORONADO. 

LR 	"L1JlllO`i 
Malnova hispana proverbo diras 

ke ls, instruisto Pr-ano no sciante 
logi malfermis kurson. long kaj an-
ka.ii multe da tio okazas al mi, kin 
entusiasma esperantisto,b Jnviukita 
gis sateco he Espera,nto solvas Ia 
veran problemon pri la interkoin-
prenado de homoj el malsimila.j 
landoj kaj idiomoj, fevora auo de la 
helpa lcaj internaacia lin ao elpensi-
ta de Doktoro L. Zamenhof, resul-
tas je la praktiko malmulte X31. mez-
va:l.orni  preskali povas diri senkap a-
bla lcrtparolist o kaj verkisto pri 
Esperanto, kaj tamen miaj bonaj 
amikoj kaj samideaanoj devigis mie 
he rui estu Prezidanto de la. liadiz'a 
Grupo esperant:ista. Dank al Dio, 
mi trovis ĉe mia vojo viron, kora-
pendion kaj sintezon de aktiveeo, 
abnegacio, malprofitemo kaj aldoui-
teco, kiu prezidas, instruas, ver-
has, propagandas kaj e ri, mi kre-
das, pensas austaataii mi mem kaj 
austa:tail ĉiuj kiuj faras la esperan-
taj Grupoj de Kadiz'o kaj Sankt-
Ferdinando 

;Sinjoro Jozefo Garznn Ruiz! 
Animo kaj sola vera esperantisto  

los indiferentes y escépticos-recner-
den, al menos. las siguientes pala-
bras biblicas: ;Gloria ai, Dios en las 
alturas, y paz en la t.ierra à los 
honi bras de buena, voluntad! 

GAZETO ANDALUZIA, dedicando el 
actual numero à, su director, se hen-
ra y se enalteee, lianrtndole y enal-
tecidudal.e.: si, creo, piensau to-
dos sus lectorc s, asi su redaccidn, 
asi el Ultimo de sus redactores. 

Jost, DI AZ CORONADO, 

El maestro Ciruela 

Dice un aantigeo refràn, que rel 
maestro Ciruela no sabia escribir y 
puso escuelaa. 

Algo y auu algos de eso me su-
cede a mi, que entusiasta esperan-
tista, convencido hasta la saciedad 
quo el Esperanto resuelve el - vorda-
dare problema de poderso estender 
los hombres de distinta naciona!i-
dad y diverso idioma, fervoroso 
adepto del languaje auxiliar é in-
terneacional inveuta.do per al Doc-
tor L. Zamenhof, resulta en la prim-
t.ica, un inenos quo mediano, casi 
puedo decirse un inepto hablista y 
escritor do esperanto y sin mbar 
go mis buenos amigos •y compane-
ros me hici`ron presidente del gru-
po esporantista de Cadiz. 

Gracias ai que eneontré en mi ca- 
mine 	un hombre, compendia y 
sintesis cle abnegación, desiuterés 
y aafectŭ , que preside, -ensella, es-
cribe, propaga, y hasta creo pien-
sa por mi y por todos los que com-
pocteruŭs los grripos esperantistas 
de Cadiz y San Fernando: 

ID José Garzón Ruiz! 
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el la province. Li faras tion, kion 
Ili devus fari, no nur benvole e~ 
gaje. 

Ke Dio pagu tion al li, kaj al mi 
konservu. 

EDUARDO GŬNZkLEZ DE EscANDO_ . 

—Prezidanto de la Eladiz'a Grupo. 

UN UI(O ESTAS YORTO 

Ne estas mia celo raporti, per 
ĉiuj mallongaj linioj, la nunan sta-
ton de la propagando pri la Espe-
ranta idiomo;.ĉar el multaj Espe-
rantaj jurnaloj kaj revuoj oni po-
vas facie dedukti grian progreson 
kaj antatiirou: nek ankaii estas tio, 
rakonti la profitoiii kinjo nedube 

pruntas al tiuj, kiuj sin dediiia.s 
al la filologiaj kaj sociologiaj stn-
dadoj, al la religio kaj al la patru-
jo, al le komerco kaj al la industrio, 
supozo ke ĝi favoras ĉiujn iustitu-
ciojn, sou Ides ligiloj la vivo estus 
neeble: nil nur intencas, de ĉi tin 
modos•a revuo, altiri la atenton de 
ĉiuj literatureniaj katolikoj, per 
ke ili liveru ilian kunhelpon, per 
parolo ali per plume al la katoli.ka 
movado, helpante la unuan Katoli 
ken Kongreson Esperantistan, Kiu 
okazos Ge Parizo, de la trideka de 
Marto gis la tria de Aprilo, proksi-
rnaj, por la celo efektvigi la enni 
ĝon de la lingvo,- kiu firmigos la 
venkon de la esperantista afero. 

La Ektezio Ciama instruantino 
kaj protektautino, pri sciencaj kaj 
artoj, helpas k j faciligas nun tiuu 
movadon, deziranta disvastigi dio, 
kaj per diaj eblaj rimedoj sian evan-
gelian kaj kristanan edukadou. 

Anta.tzen, katolikoj, pastroj kaj 

iAlma y unico esperantista ver-
dad de la provincia! 

El tace Guanto yo debia hater, 
no solo de bueua voluntad, si que 
con alegria. 

Dios so lo pague y a mi me lo 
conserve. 

EDUARDO GONZ ALEZ DE ESDANDON  

La uni din es la fuerza 

No es mi i ntento tra-zar en estas 
corms linens el estado en que se ha-
Ila actualmento la propaganda del 
idioma Esperanto, puesto quo de la 
multitud do periúdicos y revistas 
esperautistas ?node facilmente; de-
ducirse su progresoy adelanto: tam-
pm; lo es citar las veutajas qua in-
dudablemonte presta a los quo sa 
dedicau ii los ostudios filológicos, a 
la religion y a la patria, al corner-
cio y ti la industria, puesto quo fa-
vorece a toda i las institucioues, sin 
cuyos lazes uo seria posiblo la vi-
da; solo intento desde esta modes-
te revista, llaivar la atcución tí Ios 
católicos amnantes de las tetras, 
para quo presten su coucurso per 
m-dio do la palabra y con la pluma 
al movimiento católico, auxiliando 
al primer Congreso Catrilico Espe-
rantista quo ha de celobrarso en 
Paris del 30 de Marzo al 3 de Abril 
próximos, ii fin de conseguir la 
unidad de le lengua quo asoguraria 
el trinufo de la causa esperantista. 

La Igtesia, maestra y prot-octo-
re en todas . os tiempos de las eien-
dies y de las artes, ayuda y facilita 
ahora este moviwionto, Ilevando 

t:odas partes y pur todos los me-
dios posibles su misión evangeliza-
dora y cristiana eduŭacitin, 
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lnondemuloj, grandaj kaj malgran-
daj} ne lasu ian rimedon per ke en 
tiuj eteestantaroj, unuigitaj per li-
giloj de sama lingvo, ui efektivigu 
tiujn vortojn el la Dia Testamento 
ut dillgatis innieent: antaiien, do, 
surmetauto nian tonon sur tiu so-
ciala konstruajo, por la celo ke ni 

• vidu efektivigita la laboro de la Dia 
Krucumito, Majstro per popolama-
so (It sint unus ovile et -unus Pastor. 

Restas al mi adresi varman kaj 
entuziasmau saluton por nia amiko 
S° Garzon, senlaciĝa esperanta pio-
niro do tiu di andaluzia regiono: li 
dalirigu sian taskon pri di tiu edu-
kanta laboro, je certeco ke li rice-
vos la aprobon, respektojn kaj ŝa• 
retojn el diuj personoj amantaj do 
la religio, kaj de la literatur-scien-
ca progresado. 

S. FRANZoN-MAINE. 

(Paztro ) 

Sro, JOONO UarZÓll y RIIiz 
Pri mire Altestimata ?.mikn, Mal-

nova Xoreepondantn Enj KCnnlaŭo- 
ranto en la Sankta Afero 

Anta t longa tempo, al riute al la 
r©nkontejo de nia Grupo, kaj ser-
dante, inter la leteroj, poŝ tkartoj 
kaj aliaj seuditajoj el diuj landoj, 
ion adresitan al mi, mia rigardo 
falis sur belegan po5tkarton. Ekza-
moninte ĝin, mi trovis, ke la bildo 
montras belan knabiuetou, kiu por-
tas karton sur kio estis suràtampi-
taj la nomo kaj adreso de la supre-
citita sinjoro; dum aliflanke, mi 

Adermis catdlicos, sacerdotes y 
seglares, grandes y pequenos, no 
dejad medio algeno para quo en 
f-stos concursos, unidos con los la-
zos de nna misma langua realice-
mos ayuollas palabras dei divino 
tes' amonte ut diligatis inricena, ado-
laute pues, pouiendo nuestra pie-
dra en este edificio social con la 
mira du ver realizada la obra del 
Divino Orucificado, Maestro de las 
gentes, l~t ,int anus ovile et units 
Pastor. 

Réstame dirigir nn caluroso y 
entusiasta saludo :i nuestro amigo 
Sr. Garzón iufatigable campeon es-
esperantista en esta región gadita-
na, contintie su tarea en es'ta obra 
que educativa en la seguridadde ob 
tener la aprobación, respeto y con-
sideraciones de todas las personas 
amantes de la religión y del pro-
greso cientifico Iitorario. 

S. FRANZQN MAINE. 
(Presbitero) 

sr. Joso Gann y Holz 
Respecto mi altamente estimado 

amigo, antiquo corresponsal y 
colaborador en el santo astuto. 

Hace ticmpo, habiendo ido al en-
cuentro de nuestro grupo, y bus-
cando entre las cartas, tarjetas pos-
tales y otros envios do todos los 
paises, algo dirijido à mi, mi vista 
cayó sabre una bellisima tarjeta 
postai. Habiéndola examinado, en-
contr6 quo at grabado representa-
ba una bonita muchacha, qua lleva 
una tarjeta sabre la qua habia sido 
estampados el nombre y dirección 
del precitado senor; mientras cobra 
el atro lade eneontré una petición 
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tfrovis peton por korespondado pri 
diversaj temoj. 

Certe iu bona spirito instigis min 
respondi al tia po5ticarto, ĉar, tie tin 

- tempo, ni interkorespoudadis kiel 
eble plej regule. kaj pli lertan ko-
respondanton kaj ph bonan amikon 
oni ne povus trovi. 

El la tre interesa korespouda,jo, 
mi s:ii is kia laborerua, kaj sindu 
nema samideano li estas, ĉar krom 
siaj instruaj kaj aliaj Grupaj labo-
roj. li faris kelkajn bonegaju tra-
dukaĵoju, kaj ankan estas la atitero 
de almeuail nun le'verkon, kiun 
ĉiuj Eyperantistoj devus legi:-
«Latilega situacio de Fremdulnj en 

Hispauujo = Mi konstatas, k, ili 
ricevos multe da profito kaj plezuro 
el la legado. 

Estis ankari mia vera plezuro knj 
. fojo I.ralegi knnatan hispanan ro-
manon. —((La K'Lpi• ano Veneno»—
de Sro. G-arzou y Ruiz tradukitan. 
La stilo estas rueritinda no nur pro 
sia bonegeco, sed aukeri pro sia 
ilueco, kiu tuj konvinkas la logan-
ton, ke la tradukiuto perfekte scias 
la lingvon Tin di romano estas tiel 
originala, laŭ  la augla vidpuukto, 
ke mi rek.om,-udas gin al t:iu amanto 
do tin di speco de verko. 

Ke li longe vivu kaj daiirigu 
sian laboron por Esperauto, estas 
la sincera deziro de sia amiko, 

J. HEDLEY "NICE;  

D. B. E. A, 

(Vieprezidanto de la Leeda Es-
peranta Societo.)  

para corresponder sobro tunas di-
versos. 

Ciertamente, algtiu buen espiritu 
tue instigd a responder esa postal, 
porcine desde ese tiompo, nosotros 
nos aorrespundemos lo mas regular-
monte posible; y mats inteligente 
corresponsal y mejor amigo no se 
pudiera cocoa trar. 

De la muy iuteresan'e correspon-
doncia he sabido anal trabajador y 
afecto compaiiero es, porque apar-
te de sus trabajos de ouseiianza y 
on Ins grupos, ha liecito algunas 
buenisimas tradncciones, y tam-
bisn es el autor de à lo meuos una 
obra de legisla,ción, que todos los 
Esporantistas deberian leer:—"Si-
t,uacidu juridica de los extraujeros 
en Espaiia. e  Yo afirmo que ellos 
recibiràn tnncha utilidad y satis-
faceión de su lectura. 

Ha sido tambidu para mi un ver-
dadero placer y alegria leer la, 
conocida novela 	 ca- 
pitan Variano.—traducida pur ol 
senor Garzón Ruiz. EI estilo es dig-
no de marito, no solo por su gran 
bondad, sino tatubién por su flui-
dez, quo con vence inmediatatnente 
at lector de que el traductor couoce 
pertectamente la lengua. Esta no-
vela es tau original, bajo el punto 
de vista iuglés, quo yo la rocomien-
do tí todo amante de Libra de osta 
especie. 

Que 61 viva largamente y con-
tiutíe esa labor para el Esperanto 
es ol sincero deseo de su amigo, 

I. 1-{F,DLEY INCE. 

D. B. E. A. 

(Vicepresidente de la Sociedad Esperantista 
de Leed.—Inglaterra ) 
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La Santa Semajno en Seviljo 
Oni diras ordinare ke Seviljo es-

tas gaja, kaj kvankam vere la ga-
jeco de gia ĉielo estas nedisputebla, 
Seviljo, precipe drun ĉi tiuj Sankt-
seanajuaj tagoj, estas urbo tegita je 
poezia naelankolio. Gajaj estas ju-
naj popoloj, infanoj en la ago kiam 
ili ludas kaj senkonscie buas, sed 
ne tiuj, kiuj havas tiom da reme-
moroj. Kiel neniam povos esti gaja 
popolo en kin la religia sento estas 
tiel pura kiel estas en Seviljo, kin 
bezonas, por trankvileco de gia spi-
rito, eljeti el si, ĉiujare, tiun artan 
eksplodon, brillantan per la proce-
sioj dum la Sankta Semajno? 

La lukso, la belegeco de tiuj pro-
2,esioj ne nur devenas de la mono, 
kiun por pagi ilin oni elspezas. Es-
tas io en tiuj religiaj festadoj, al kio 
ni ne havigas gravecon, kaj estas 
tio, kion alkuras por gui la freni-
duloj do la plej malproksi.maj lan-
doj. `ho estas spiritnala fluakvo, en 
kien venas por sin bani je idealeco 
la homoj el la prosaj popoloj. 

-Kaj, kia arta eksplodo tiii de la 
religia sento de Seviljo! (!iu religio 
havis sian arton, ĉar ĉiu ideo pos-
tulas sian formon. La kristanismo 
korpibis per sanktegaj himnoj, per 
figurajoj kaj reliefoj, per alegoriaj 
drametoj kaj primisteraj prezenta-
doj, per legendoj kaj tradicioj. Tio 
kaj io plie estas mirigata en la Se-
vilja urbe; iìar tie ne sufiĉas vidi la 
sanktajn figurajojn en murkava,joj 
kaj altaroj sub absidŭ  de la tem-
ploj; ne snfiĉas pregi mallaftte; de-
vigas, estas necese eksterigi la sen-
ton, vastigi la animon, vidi la figu-
rajojn sur la stratoj, 5anbi la pre- 

La Semana Santa en Sevilla' 
Dicese ordinariamente quo Sevi-

lla es alogre; y antique en verdad, 
la alegria de su cielo es indiscuti-
ble, Sevilla sobre Lodo en éstos dias 
de Semana Santa, es una Ciudad 
envuelta en poética melancolia. 
Alegres son los pueblos-  jóvenes, 
los ninos à la edad en que juegan y 
gozan iuconscientes, pero no los 
quo tienen tantos recuerdos. &Có-
mo podrd uunca ser alegre un pue-
blo en quo el sentimiento religioso 
sea tan acendrado corno lo as an 
Sevilla, (pie necesita para el sosie-
go dc su espiritu arrojar cada allo 
fuera do si esa explosion de arte, 
quo resplandece on las procesiones 
de Semana Santa? 

El lujo, el fausto de esas proce-
siones no provienen unicamente del 
dinero quo para mantenerlas se 
gasta. flay algo en estos festejos 
religiosos, d lo coal nosotros no 
coneedemos importancia, y que es 
lo pie acuden d disfrutar los ex-
tran jeros desde los paises mas re-
motes. Esci algo es un caudal de 
aguas espirituales donde vienen a 
bafiarse de idealidad los hombres 
de los pueblos prosàicos. 

iY qué explosicin artistica la del 
seutimiento religioso de Sevilla! 
Toda religion ha tenido su arte, 
porque toda idea pide su forma. El 
cristianismo encarnó en himnos sa-
grados, en imageries y relieves, en 
autos y en mist.erios, en leyendas 
y t-radiciones. Eso y mais se admira 
en la Ciudad sevillana; porque alli 
no basta ver las sagradas efigies en 
hornacivas y altares bajo la bóve-
ha de los iemplos; no basta orar 
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ojn je lagoj (1) la submetiĝan pre-
ĝon je vivoga kaj superbeloga M'ise-
rere. 

Efektive, la Seviliaj geniuloj es-

tas donintaj al la urbo skultajo ju 

. kaj versajojn, himnojn kaj pentra-

joju. Tiu sento pentris la Kriston 
de Velazquez, la Sanktan Virguli-
non lati la gravcdiga mistero (Koia-
zepzion) do Murillo; tiu sento inspi-

ris al Eslava la Miserere'n; al Rol-

dan la Sinjoron antcan Pilatos kaj 

la Virgwlinon de la Espero, ĉe la 
Makarena kvartalo; al Cabrera, la 

Kriston de la tri faloj; al Ruiz, la 

Kristen de la Kampatemo; al Rita 

del Castillo la Evangeleerkiston 
Sanktan johanon: al Duque Cor-

uejo, Nian Patron fesaon de la Sa-
neco; al R.oldana, la Virgulinon dc 
la Oagreno, kaj al Montaliez, la 

figurojn de la Kaptado de Kristo. 

- Mastriĝa,s je Seviljo dum Sankta 

Semajno, la religia spirito de la 

urbo; ĝi estas arta florado, sen kon-

kuranto en la mondo, per kin espri-

mas tiu popolo de kredantoj, ĉiuja-

re, kiam la rozoj rampas sian enfer-

mon, ĝiajn kristanajn sentojn. 

Ne povas reduktigi parole tiom 

da grandecn. El iŝiuj temploj eliras 

la paraj aii brankardoj. Ĉe la kapo 

el la procesio estas portata la Kru-

co, kaj vojiras la nazaretanoj; poste 

iras la st.audardo de la Roma,j le-
gioj, poutofarantoj kun flamiĝintaj 

vakskandeloj kaj kandelegoj; poste, 

standardoj, gvidiloj, altkandolin-
goj, la sauliregaj ffiguraioj luksves-

titaj per ridegaj drapoj, reliefbro- 

(1) Melaukolia kanteto, taiiga 

por esti kantata. dum prucesioj, 
aliaj fervoraj okazoj el la Sankta 

Semajno.  

gnedamente, es preciso, es necesa-
rio exteriori ar e1 sentimiento, os-
playar el alma, ver las im.genes 
por las canes, convertir las oracio-
nes en saetas, la plogaria en arre-
batado y sublime :ltiserere. 

Al erecto, los genios sevillanos 
han legado a la ciudad escnitaras y 
poesia.s, hitztnos y cuadros. Ese 
sentimiento pinti el Cristo de Ve-
lazquez, la Coucepción de Manilla; 
eso sentimiento inspirl) ti Eslava el 
Miserere; à Rold ,n, el Sailor ante 
Pilato y  la Virgen de la Esperanza 
de la iacarenra; a Cabrera, el Cris-
to de las tres naidas; à Ruiz, el 
Cristo de la Misericordia.; a Rita 
del Castillo, el Evangelista San 
Juan; a Duque Cornejo, Nuestra 
Padre Jestis de la. Salud; a la Rol-
dana, la Virgen de la Am ,rgura y 
ií Montanez las fi guras del Prendi-
miento de Cristo. 

Ensehoréase de Sevilla par So-
mana Santa el espiritu religioso de 
la ciudad; es una florescencia artis-
tica sin rival on el muuda, por me-
dio de la anal expresa aquiil pue-
blo de magentas todos los a.iios al 
romper las rosas su clausura, sits 
sentinrientos cristianos. 

No puede reducirse a palabras 
tanta grandeza. Da todos los teru-
plos salon los pasos 6 andas. A la 
cabeza de la procesi6n va la Cruz 
y camirtan los uazarenus; detrds los 
estandartes de. las legiones roma-
nas, peuitentos con cirios y hacho-
nes enceudidos; luogo b_-anderolas, 
guiones, ciriales, las sagradas irati-
genes vestidas coit riquisimos pa-
11 )S recamados de oro y pedreria. 
Deslurnbra la plata de las varas Q 
insignias; maravillan los rostros de 
las portentosas esculturas; ciega el 
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ditaj je oro kaj multekosta àtonaro. Miregigas la argento do la vergoj kaj insignoj, ruirigas la vizagoj de la c'arma.j skultajoj, bliudigas la brilo de la lunoj: malaut.atiiras la paŝon, uuue la Roma contsoldata- re; la legianoj estas Iatiepoke kaj luksege vestitaj; rebrilas la impe- I cruces, enseiîas, cares; después el riaj aglnfiguroj sur la kaskoj de la~segundo paso y cerrando la mar- 
soldatoj de Remo; tuje, iradas aliaj 1 clic la clerecía, las autoridades y 
nazaretcanoj kaj peutofarantoj, km 	alguaciles. eej, elpendajoj, sceptroj; poste, la i 	Represéntase d la vista del puc- dua pago, kaj flue la pastraro, la 	Mo el drama de la Pasiúu; veis có- astrara kaj pecleloj•- 	 me camino el Redenter, fatigado, Oni l rezentadas je la vide de la 	sudoroso, jadeaute, tristes ios ojos, logantaro la Pasian dramon; vi vi- 	espinada la frante, trémulos los das kiamaniere vojiras la Elaĉetiu- 	labios quo murmurau oraciones; to laciga, ]vita, spirega, malgaja.j 	contemplais al pueblo de Sevilla Ia okuloj, doruovnudita la frunto, 	clue nunca se socia de admiras la tremantaj la lipoj kiuj murmuras 	sagrada figura del Nazareno; à las pregoja, vi rigardadas la Seviljan 	mujeres quo Horan arrodilladas al lagarrtarou, kiu neniam Ŝatas miri- 	ver cí Cristo en la Cruz, al ver A la gi la sanktegan figurajon de la Na- Veronica piadosa con el pane de la zarotano (1), la plorantajn virinojn, i Santa Faz ontre las manes y i1 los surgenuigitajn pro tie ko ili vidas i A p6stolos dorniidos, 6 al mirar la Kristen sur la Kruco, la pian Vero- i Exaltación, el Prendimiento. pikon, kun la drapo je la Saukta Ii 	Sentis Glua no podeis sustraeros 

Vizago inter la manoj, kaj la Apes- i al infinjo de aquel cuadro quo se os 
tolojn dormitaju, ail la Kruclatide- 	aut oja ser Ia misima realidad; pa- 
gon, la Raptaden. 	

I ceis esfuerzos por dominaros y de 
Ti sontas ke vi ne povas apa.r•tigi i subito eseuchais un canto nunca 

vin pri la influo de tiu spektaklo, I oide; rasgan el aire uuas notas tris-
kiu vi kredas kvazaii la roaleco 1 tes de una mrisica singular y des- 
mem; vi penas per viii regi, kaj su- 	eouocida:. Una muchaclra, de rodi- 
bite vi atidas neniam aiiditan kan- 	llas, con los brazes eateudidos hicia 
taĵon; ŝiras la aerou mal gajaj notoj 	el Cristo, eutona una saeta y co- 
de stranga kaj uekonita muziko Crenufleksita knabino

, 
kun la bra- 	

pia: 
koj etcuditaj al la .Kristeiguro, I 	Cuaudo Je;tis espiro kantas salton, kvarvorson, 	 en los brazes de la Cruz Tuj kiam .Teseo mortis 	el Padre se estrr3meci6 sur la brakoj de la kruco 	 y el sol se Chiedo sin lm . la Yatro tiam ekt,remis 	

Ante vosotros pasi una imèígen 
kaj ne lumigis la suno. 

prodigiosa, el Santisime Cristo de (1) Jesuo el Nazaret. 	 I la Espiracidn, del capitan Cepeda. 

brillo de las lutes: sigue al paso priniero la Centuria romana; los legionaries visten c,on propiedad y esplendidoz; r.'eiucen -las dgurlas im-periates en los cascos de los solda-dos de Roma; iumediatanente des-filan otros aazarenes y penitentos, 
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Anta.zi vi pret.erpasas nzireginda 
fi.gura;jo: la S.mktega Kri,tofguro de 
la Morto, skiilpita de la kapitano 
Cepeda. 

Estas la Sinjoro najiita sur la 
kruco; li estas maleest.imita., vaugf-
rapita., mokita; Ii Havas dentodis-
"siritajn la manoju, fenditajn la pie-
doja, lancovunditan la brustou; es-
tas plenunaitaj tiuj proletajoj; su-
bite, lasta konvulsio agitas la sank-
tan korpon; potenca dolnrekt,remo 
trakuras liajn nervojn, ilia kunt.i-
ras; malgaja nubo kovras je violko-
loro lian frapsiguit.au vizaĝu- n. vi-
trigas lia kristalo de liaj okuloj: tiam 
estas la solena momento kiam finos 
suferi pro soifo la kreanto de la 
maroj, kia.in subterigos ea la. om-
broj la kreanto de la sunoj, kiam 
morto ricevos la neinorteman; lasta 
spasm❑ trakuras la do] oran ka.rnon 
de la Rebo de judoj; lastan sterto-
ron oni aiidas; supreniras el la fun-
do de la pulmoj al la bordo de la 
binigitaj lipoj voĉon murmurantan: 
Consumatum est, kaj pleuigas fine 
niaj dkulnj je larmoj, nia gorgo je 
siugulploruj.. 	• 

Post. la Filo vojiras la Patrino; 
sekvas lin tiam aman t.a kaj korpre-
mita; jen estas la Virgulin.o de la 
Iliniesta., de Montailoz, tiel bonege 
skulptita ke ĝi miriga.s uiu; jen tiu 
de la Stelo, de la sama ekulptist.e; 
jen vi vidas in sola, kiel ekzemple 
la Vi gtclino de la Venko aií ile la 
Rifugo, jen kune kun la tri Marioj 
kaj Sankta Johano, kiel tio de la 
Afaisupr eairo de la Iirtteo, an knn 
la seusanga korpo de la. Eladetinto 
sur la brusto. Jen ài aperas al vi 
kiel la Dia Patrino de la Palmo, 
rigardadauta malgaje Josuoil kru-
eumitan, -ver6anta, longan Fojnon 

Esti eh Sefinr elavado on la Cruz: 
ba sido vilipendiadu, abofeteado, 
escaruccido; tiene atarazadas los 
mance, hendidos los pies, alancea-
do ci peebo; euinplieronse todos los 
vat icin ioe; de repente, nna postre-
ra conviilsidu agita el Cuerpo San-
to, uii est•remccimiento supremo de 
dolor recorre sue nervios, Ios con-
trae; una sombria, nube cubre de 
livide en rostro acardanaladn, vi-
dria el cristal de sus ojos: es el ins-
tante colemne en qne va dejar de 
padecer sed el qua crea los ina.ree, 
en que va ii sumirse eii las soiubras 
el que crea los soles, on quo va la 
muort:e a reeibir al que es inmor-
I al; uu mdt:imo espasmo reenrre la 
carne dolente del Rey de Ice ju-
dies; un estertor final se escuclaa; 
sube del fondo de los pulmones al 
horde de los ll.bios c-iamiticos unn, 
voz quo murmura.: Cousumatum est, 
y hlanase al cabo nnestros ojos de Id-
grima.s, nuestra garganta de solld-
zns... 

Bettis del Hijo camina la Ma-
dre: s:iguele siempre amorosa. y an-
gustia.da; ya es la Virgen de la Hi-
fiesta de Montanez, de labor escul-
tural quo maravilla; ya la do la 
Estrella., del inismo antor; bien la 
veis sola, come la, Virgen de la Vic-
toria 6 la del Rcfugiu, bien acorn-
pata de la.s tree .1Mariae y de San 
Juan, como en el Desceudimient.o. 
6 c oi e] cnerp.:i exangiie del. Reden-
tor en el regazo. Ye. se os a.parece 
como la Madre de Dios de la Pal-
ma, contemplando tristemente d 
.lesiis crucifîeado, ya vertiendo lar-
ga vent/ de lla.ut.o con el coraz6n 
lieut.) de mor:al angustia, como ]a 
llolorosa, ya como la describe la 
sa,cta: 
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da ploro, morte korprernita, kiel la 
Dolora, aft kiel diras la sago: 

Iras malantaŭ  la tombo 
la plej robrilanta stelo 
la okuloj ŝajnas fonto 
ploregantaa la Soleco. 

Tiu, kiun vi vidas estas, efekti-
ve, la ti'ii•p lin.o de la Soleco kies 
nomo kortuŝas; tiu estas la Patrino 
kiu restis seu sia filo; tiu, kiu virus 
lin, kiam li eniris en Jcrusalen'on 
i tu dimanĉon inter gajaj kaj akla-
finoj kaj vojiri sur palmoj kaj oli-
vbraanĉoj; tin, kiu vidis lin poste, 
kaptita, alportita kaj traportita,, 
kiel diras la saage: 

,jen alportas, jen traportats 
tra de Cagreno strato;  

al kolono Anurligita, 
ligita] piodoj kaj manoj. 
Tiu estas la Patrino kitt ĉeest.is 

tremanta, terurita, morte korpre-
mita, dum r±inĵ  turrneutogoj, kiujn 
suferigis al sia senkulpa filo; tin ĉi 
estas la Patrino kiu sekvis .lesuon 
dum ĉiuj procesioj do Sevilj:i, i lite 
same kiel ŝi lia sekvis a antaŭ  1910 
jaroj, la strata de Cagreno antaatieii, 
ian tagon, ian uialgajan tagon de 
manata Nissam'. Nune, tiia doIurn 
ne havas konkuranton; Ai preterpa-
sis antaii ni lad diversaj nomoj: Ai 
estas nomita la Vir'galino de.la Pie-
co, Mario ,S:anktega de la Bona Fino, 
la Virgiìdino de la Korprerno, tin de 
laa Rozario, tiu de la .Angeloj; en ĉi 
tiu momento Ai rosumas en unu 
ĉiujn kondoleneojn deusigas eu unu 
tiujn suferadojn, la malgajoju, la 
bedaì rojn; Ai kunportas la animon 
ĉagrenitan, jam Ai ne vidas la 
ion. 	

Fi- 
lon. La Sankta Virgulino estas sola. 

JOZb:FO GARZON' tradukis. 
(E1 1n iúspana revuo 

"Blalicu y N gro'.) 

Detrks del sepulcro va 
la estrella mat; reluciente, 
sus ojos parecen fuentes 
liorando la Soledad. 

Esta que veis es, es efecto, la 
Virgen de la Soledad, cuyu solo 
noaubre enteruece; ésta es la Madre 
que se ha quodado sin su hijo; la 
(Jae le vi6 en trar en Jerusalen un 
domingo Entre alegrias y vitores 
caminar sabre palmas y ramas de 
olivo; la tine le vi6 despu6s vendi-
do, preso, traido y llevado, como 
dice la, saet.a: 

Ya lo llevan, ya lo traen 
par la calle la A.margura, 
atado de pies y manes 
y amarrado a la columna. 

Esa es la Madre quo aasistirí tré-
mula, aterrada, presa de mortal 
c)ngoja, ti los suplicios todos flue 
hicierou sufrir ti su Hijo inocente; 
c:s,a es la Madre quo ha seguido ati 
Testis en todas las procesiones do 
Sevilla., conio le siguití hace 1910 
aúos la calle de la Amargura ade-
lante, un dia, un triste dia del rues 
de Nissam. Ahora su dolor no tiene 
rival; ha pasado ante nosotros con. 
distiut.os nombres; se ha llamado la 
Virgen de la Piedad, Maria Santi-
siina del Buen Fin, la Virgen de 
las Angustias, la del Rosario, la de 
los Angeles; en oste instante resu-
me on uno todos los duelos, conden-
sa eri una todas las penaslas triste-
sas, los pesares; lieva el alma - de-
solada; ya 110 ve al Hijo. 

I~a Virgen esti sola. 
VIRGILIO COLORRERO. 
(De la revista espanola 

Bianco y Negro.) 
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I rorliko 

. Nia altestiutata amiko, distingin-
da samideauo, la Sekretario de His-
pana Societo p. p, de Esperanto, 
S° Ignacio Casas, el Burgos, havis 
bonecon, pro kiu ni kore liu dankas, 
sendi al ni belegan fotografajon 
prezontantan sian filon Ferdinan-
don, ĉarman kvivjarau infanon, laii 
alegoria postumo kiun li surpor-
tis dun" la estinta] Karr.avalfes-
toj. Jon, kiel li priskribas la nomi- 
tan vestajon. 	estas tute farita al 
silka ŝtato; verdl,oloraj la i:,apelo, 
fraku kaj strnmpoj, kaj same la 

ŝuuretoj agrafintaj liajn Auetojn. 
Blankaj la pantaloneto, vesto, pn-
toj kaj kravato. Sur la frapo txton-

trigas, kvaz.ii ordeuajo, granda 
verdstelet,o brodita, sur blanka kam-
po, kaj la verda atlasa ĉapelo estas 

ĉirkauita per blanka rubando knn 
iuj verdaj steloj. Plie, verda stele-
to, preskait novidebla, ornamas an 

kaìi la kravaton. La suprestreinajo 
de 1`flagbastono similas garbon da 
olivfulioj, liaj ia flago euhavas la 
jeuau ensl:ribajon: .Esperanto.— 
Lingvo ltlternacia.a 

* * . 

S° Paul Linares, el Kordovo es-
tas nomita 6efjuganto en Suda His-
panujo por la ekzamenoj organizo-
taj de Internacia Instituto de Es- 

CrOnica 

Nuestro altamente estimado ami-
go y  distinguido cotnpaúero, el Se-
gretario de la Sociedad Espaúola 
para la propaganda del Esperanto, 
senor Ignacio Casas, de Burgos, ha 
tenido la hondad, por lo cual nos-
otros le damns gracias, de enviar- 

. nos una preciosa fotografia repro-
sentando it su hijo Fernando, en-
cautador niflo de ciuco aúos, con of 
traje aleg6ricu que Ilev6 durante 
las pasadas fiestas de Carnaval. 

He atilt{ coma deseribo el citado 

vestilo: es todo -1 de tela de seda, 
verde el sombrero, frac y medias, 
6 igualmente los eordones gaze abrn-
chan sus zapatos; blaneos ci paota-
Ioneit.o, chalero, guantes y turbata. 
Sabre e1 frac se innestra d, guisa de 

condecnración uva gran estrella 

verde, bardada sobre bianco cam-

po y of verde sombrero do raso estri 

rodeado por una cinta Manca con 
alguuas estrellas verdes. La extre-
midad superior del asta do la ban-

dera semeja nu haz de hojas de oli-

vo y la baudera contiene la signiori-
to iuscripción: «Esperanto.—Len-
gua international. 

Nosotros felicitamos cnrdialmen- 

*X 

El Sr. Paul Linares, de 06rdoba, 
ha sido nombrado Presidente del 
Tribunal en el Sur de Espana, para 
los exiimenes quo serail orgauiza- 

Ni kore gratulas Siujoron Casas, 
pro lia originala ideo, montranta 1 i te al Sr. Casas por su idea origi-

unu fojon plie, ke li estas eutuzias- 1 nal, que muestra una vez mas quo 

ma Eŝperantano; kaj aukat:i ui gra- 	6l es entusiasta partidario del Espe- 

tttlas Han malgrandan filon, al kiu 1 ranto, y taulbién felicitamos a su 

ni deziras bonan sukceson pri lia 	pequeìio hijo, a quien deseamos 

Esperanta laboro. 	 buen 6.xito en su Esperantista la- 
bor. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Gazeto Andaluzia 

peranto. La jugantaro konsistas el 
tin S° M. Perez Alcorta, kaj Fr.11O 
L. de Tapia. Tiuj, k uj deziros unu 
el la tri diversgradajn atestojn li• 
verotaj de l'Instituto, devos sin tur-
ni al nomita deljuĝanto, Huerto 
San Basilio, Córdobs. 

Sro. Rikardo Codorniu, Úenerala 
Inspektoro pri Montoj (Cefingenie• 
ro), eutlisiasma esperantisto kaj ho-
nora presidanto de Hispana Societo 
p. p. de Esperanto, havis ĝentilo-
con sendi al ni ekzemplerou el be-
lega paralodo de li elparolita ce 
unu el la kuusidoj de la Hispana 
Asocio por la progreso de Sciencoj, 
dum la juspasinta Zaragoza Kon-
greso En la presita broŝuro enha-
vanta la nomitan dialektan funda-
mentaron, estas defendata, per ne-
refuteblaj rezonoj, la gravecon 
de tio, ke estu acektata iutcrnacian 
idiomon por Ia scienca progreso. Ni 
multedankas la donacon kaj sincere 
gratulas al nia respektinda scanxi-
clecamaa pro tin di lia nova paĝo je 
profito do l a belega idealo, kiun ni 
estas perselcutanta. 

* 

Hispana Societo p. p. de Espe-
ranto Icnnvolzas sinjn geanojn por 
ke ili elektu novan Direktantan 
Komitaton, lati la artikolo 5.a  de 
ĝia regularo Tial okazos ĉe Bur-
gos (S. Juan 48 y 50) la `dian  de di-
tiu monato ĝenerala kunsido, je la 
19a  horo.  

dos por el Institute iutornacioual 
de Esperanto. 

EI tribunal lo componen el refe—
rido seflor, M. P rez Alcorta y  la 
senorita L. de Tapia. 

Los que deseen nun de los trey 
diplomas cortificados de diversoti 
grados quo facilita el instituto,.do-
berin dirigirse a dicho Juez prin-
cipal, Huerto San Basilio, Córdoba. 

El Sr. D. Ricardo Codorniu, Ins-
pector general do Monies (Ingenie-
ro jefe), entusiasta esperatitista y 
Presidente honorario de la Socie-
dad Espanola para la propaganda. 
do este idioma, ha tenido la aten-
ción do remitirnos un ejetnplar del 
precioso discurso pronunciado por 
el en una de las sesiones celobradas 
por la Asociacióu Espanola para el 
progreso do las Ciencias en el pro-
ximo pasado Congreso de Zaragoza_ 

Eu el folleto impreso que contie-
ne dicha elocuente peroración, se 
defiende con razones irrefutables, 
la importancia de la adopcicîn de 
un idioma auxiliar internacional 
para el progroso cienti8eo. 

Agradecemos mueho el regalo y 
felicitatnos sinceramente à maestro. 
respotable santideuno por esca nuo-
va pagina soya on pro del hermoso 
ideal que venimos persiguiendo. 

** 
La Sociedad Espanola para la 

propaganda dei Esperanto convoca 
sus socios para que elijan una 

nueva Junta Directive, segtín el 
articulo 5.° de su Reglamento. 

Por tal motivo, tendril Rigar en 
Burgos (San Juan, 48 y 50) el dia 
21. de este mes, una Junta general 

las 1.9. 

Imp. LA L'NIQN, E'. Fontecha,.I—Cadiz Presejo LA UNION, F Fontecha,4.—Cadiz. 
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