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La tria Kongreso 
«La Trio por La Tria» nun petas, ke 

la Esperantistoj, kiuj venos al la Kohgre- 
so, bonvole sendos kiel eble plej baldaŭ  
la enmetitan aliĝilon 2  kun sciigoj pri siaj 
bezonoj dum la semajno kongresa. 

Tiujn sciigojn oni devas sendi al 
Triano H. B. Mudie, Kongreso, 2, King's 
Parade, Cambridge, England. 

Precizaj respondoj al la demandoj tie 
presitaj, faciligos organizadon laŭ  la so-
cietema vidpunkto kaj, se iu Kongresano 
deziras havi loĝejon apud speciala amiko, 
li povos tion sciigi kaj ni celos kontentigi 
lin. 

Fruaj respondintoj povos loĝi en do- 

El <The British Esperantist.. 
2 Aliiilojn ni ne havas. Oni ilin petu al S.ro Mudie. 

EI tercer Congreso 
tEl Terceto para el Tercetos pide 

ahora, que los esperantistas que vayan al 
Congreso tengan la bondad de enviar lo 
mas pronto posible la unida adhesion 2 
con noticias respecto a sus necesidades 
durante la semana del Congreso. 

Esas noticias deben ser enviadas al 
miembro del tercero, I. B. Mudie, Con-
greso, 2, King's Parade, Cambridge, 
England. 

Respuestas concretas a las preguntas 
a11í impresas, facilitaràn la organización 
bajo el punto de vista de interés por la 
asociación, y si algdn congresista desea 
tener alojamiento cerca de determinado 
amigo, que nos lo notifique y procurare-
loos complacerle. 

Los que contester pronto podrdn alo- 

De The British Esperantisto. 
a No tenemcs adhesiones, pidanse al Sr. Mudie. 
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moj proksime de la urbomezo—kie oka- jarse en sitios próximos al centro de la 
zos niaj festoj kaj kunvenoj. Posteuloj población—donde tendran lugar nuestras 
sendube devos esti loĝataj iom pli mal- fiestas y reuniones. Los retrasados indu-
proksime se, kiel ni jam estas preskaŭ  dablemente deberan ser alojados algo 
certaj, la nombro de la Kongresanoj estos mas lejos si, como ya estamos casi cier- 
tre granda. 	 tos, el número de congresistas es muy 

grande. 
Ni jam zorgas pri la preparado de la 	Ya nos ocupamos de la preparación 

Kongresa Libro kaj aranĝis, ke la kosto del Libro del Congreso y hemos concer-
de la anoncoj en ĝi estos: Por unu plena tado que el precio de los anuncios en él 
paĝo, 3o fr.; por 1/2  paĝo, 16 fr.; por 1/4  sea: Por una pagina completa, 3o fr.; por 
paĝo, g fr.; kaj tiuj, kiuj deziras fari 1/, pagina, i6 fr.; por 1/4  de pagina, 9  fr.; 
anoncojn estas petataj skribi antaŭ  la 15» y a los que quieran hacer anuncios se ies 
de Junio al la Trio. 	 suplica que escriban antes del 15  de Ju- 

nio al Tercero. 
Tiuj, kiuj deziras ekspozicii ian spe- 	Los que deseen exponer algunas es- 

cialaĵon, devas sendi detalojn antaŭ  Ju- pecialidades deben enviar detalles antes 
nio 15, kaj ekspedi la elmontrotaĵojn an- del 15 de Junio y expedir las muestras 
taŭ  Junio 30—krom pereemaĵoj. 	antes del 3o del mismo con excepción de 

los efectos fragiles. 
Laŭ  la anonco farita lastan monaton = 	Según el anuncio = del mes pasado, el 

Triano Mudie konsentis prezidi la Lon- miembro del Terceto Mudie esta confor-
donajn post-kongresajn aranĝojn. Li fon- me en presidir los preparativos en Lon-
dis diversajn komitatojn por klopodi pri dres posteriores al Congreso. Ha fun-
«Loĝado kaj Gastado», «Dimanĉo mate- dado varios comités para procurar «Alo-
no kaj posttagmezo», «Muzeo kaj Vidin- jamiento y hospedaje», (Domingo por la 
daĵoj», «Fervojaj Ekskursoj» kaj «Ves- marana y al medio día», «Museos y cosas 
pera Koncerto». Esperantistoj do povos dignas de verse», «Excursiones en ferro-
esti certaj, ke iliaj Londonaj samideanoj carriles» y (Concierto nocturno». Los 
celos konduki ilin en la plej interesajn esperantistas pueden, pues, estar ciertos 
lokojn inter Aŭgusto 17 kaj 27. 	de que sus samideanos de Londres se 

cuidar.an de conducirlos a. los sitios mas 
intertsantes del 17  al 27 de Agosto. 

La ĝenerala piano ĝis nun aranĝita 	El plan general hasta ahora combina- 
estas: 	 do es: 

Dimanĉo, Aŭgusto z8.— Diversaj pre- 	Domingo, Agosto 18. -Diversas igle- 
ĝejoj, Botanikaj kaj Zoologiaj Ĝardenoj, sias, jardines botanicos y zoológicos, etc. 
k. t. p. 

Lundo kaj Mardo.—Kondukataj vizi- 	Lunes y martes.—Visitas y expedi- 
toj kaj veturoj al muzeoj, pentraĵaroj, ciones a museos, colecciones de pinta- 
k. t. p. 	 ras, etc. 

Lundo Vespero.—Koncerto kaj teatra 	Lunes por la noche.—Concierto y re- 
ludo, por helpi Londonan propagandon. presentación en teatro para ayudar la 

propaganda de Londres. 
Merkredo, Aŭgusto 21, ĝis Mardo, 	Miércoles 21, hasta el martes 27 de 

Aŭgusto 27.—Kelktagaj ekskursoj en di- Agosto.—Excursiones algunos dfas a di-
versajn interesajn regionojn de Anglujo. versar regiones interesantes de Inglate-
Ili daŭros ĝis la eleerpiĝo de la rabatoj rra. Duraran hasta el venci;niento de las 
fervojaj. 	 rebajas de ferrocarriles. 

I La lastan anoncon de nia Maja numero. = El Ultimo anuncio de nuestro número de Mayo. 



Las fibres 
(Según el famoso inĝeniero y dramaturgo 

. Echegaray.) 

En las primeras edades geológicas las 
flores no existían. Al menos las que nos-
otros conocemos, las de graciosas formas 
y brillantes colores. 

El muudo vegetal era una inmensa 
capa de verdura. Algo así como la hierba, 
como el musgo, como el liquen, como el 
helecho. 

Las plantas tenían sus amores; pero, 
por decirlo asi, difusos, ocultos bajo el 
matiz uniforme de la clorofila. De ahi 
vienen las criptógamas. 
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La detalojn de ĉi tiuj ekskursoj ni 	Los detalles de estas excursiones los 
poste donos al tiuj, kiuj sendis enmetitan darenios con posterioridad, à los que nos 
aliĝilon. 	 hayan mandado adhesion. 

Tiuj, kiuj frue respondos, faros gran- 	Los que contesten pronto nos haran 
dan servon. 	 un gran servicio. 

LA TRIO. 	 EL TERCETO. 

RINMIt41it19{19M/4-YEVINE Cif Ĝi`®®191E 	MEW-'iĜ̀ ~y6g Ĝi`~ ~y®~715[A`~Y®®l5Y W'19M1~:S'®®151 rW'Ĉ.t Ĉi M/Vyy 

Mortantaj steloj 
Al la fervora esperantisto S-ro Bartolomeo Font. 

Car la branĉaro florplenega 
la trido ĉesis melodia... 
Noktiĝas. Ter' melankolia 
dormiĝas en svenet' dolĉega. 

L'etero blua mallumiĝas 
jam per nuancoj palaj—puraj 
kaj trans vaporoj ruĝpurpuraj 
l'astrestro brila ekkasiĝas. 

Palma de Mallorca, Marto 1907. 

Radio lasta de l'mortanta 
Sun' kiu jam malsupreniras 
timeme ĉambron gliteniras 
de bel fraŭlin' agonianta. 

Kaj la radio de orhelo 
mortiĝis ĉe la estingita 
rigardo lasta, elĵeLita 
de tiu ĉi alia stelo. 

JOSEFO ROSSELLÒ ORDINAS. 

AVIZO 
La ampleksoj de nia gazeto ne permesas sur ĝi enpresi longajn cirkulerojn kiujn 

ni ofte ricevas. Tial ni publikigos ilin ekstrakte, sed se la sendantoj havas intereson 
pri ilia plena konigeco ili sendu al ni kvincenton da ili kaj ni ilin dissendos intermeti-
tajn en nia gazeto. 

OEM Mg E E 

Floroj 
(Laŭ  la glora inĝeniero kaj dramattogo

. Echegaraj.) 

Dum la unuaj epokoj geologiaj ne 
ekzistis floroj, almenaŭ  tiaj kiaj ni tiel 
nomas, tiuj de graciaj formoj kaj brilaj 
koloroj. 

La kreskaĵa regno estis nemezurebla 
tavolo, verda kiel la herbo, la musko,, la 
likeno, la filiko. 

La vegetaĵoj havis siajn amojn, sed se 
ni povus tiel diri, amojn sendifinajn, ka-
Sitajn sub la nuanco ĉiam sama de la 
klorofilo. Tie estas la deveno de kripto-
gamoj. 

ISM 
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Ili estis por tiel diri, fermitaj kaj mis-
teraj haremoj. 

Kiel, en tiu sendiferenca verdaĵo pro-
duktiĝis la floroj, kun la brilaj nuancoj 
de I' ĉielarko, tion povas klarigi la nova 
scienco, per la grava teorio de la evolu-
cio, sed la legendo kaj la poezio, ankaŭ  
klarigas ĝin, laŭ  siaj procedoj. 

La legendo, kiun mi tuj diros aŭ  kiun 
mi tuj elpensos, devas esti la plej kre-
dinda, kaj kiu plej kontentige klarigas la 
devenon de la floroj. 

Mi ekkomencos la legendon. 
Kiam Dio kreis nian akvoteran glo-

bon, en la ĉielo estis granda sciemo por 
diveni tion, kio estos tiu faritaĵo de la 
grandega Povo. 

Kaj dum la fortika krusto krakegadis 
per naskaj konvulsioj, kaj la maroj flue-
gis tien kaj ĉien per mallertaj kaj bestaj 
movadoj, kvazaŭ  monstro ĵus naskita, 
kaj dum la nuboj kunamasiĝis en la ĉie-
lon, kaj la suno penis elŝiri ilin por pene-
trigi siajn varmegajn radiojn en la den-
sajn verdajn arbarojn kaj en la vastajn 
marĉojn, kiuj sub la branĉaroj kuŝis, la 
anĝeloj montris siajn kapojn tra la fenes-
troj de la ĉielo, por sciavide rigardi en 
montoj kaj valoj la teron naskiĝantan. 

Alvenis la tago kiam la unua viro ape-
ris, kaj la anĝela sciemo ankaŭ  kreskis. 

Kia estas la nova estaĵo? demandis sin 
reciproke anĝeloj kaj keruboj. 

Kaj por kontentigi sian scivolemon la 
anĝeletoj malsupreniris de la ĉielo, kaj 
staris sur nubegoj, eltirante siajn kolojn 
super la bordoj de vastegaj vaporaj 
amasoj. 

Kaj ili vidis viron, kaj ni devas kon-
fesi, ke Adamo tute ne plaĉis al ili. 

Li ŝajnis gracia, lia frunto estis nobla, 
bruliganta lia rigardo, lia kapharo brila 
kaj ringigita pro la paradizaj ventetoj, 
kaj lia movmaniero agrabla. 

Tamen la anĝeloj tuj suspektis, ke 
tiu ĉi bela estaĵo kaŭzos al ili multajn 
malplezurojn. 

Ili divenis, mi nescias kial, ke la viro 

Eran, por decirlo asf, harenes cerra-
dos y misteriosos. 

Como, de aquel verde uniforme han 
brotado las flores, con los matices bri- 
Ilantes del arco iris, podra explicarlo la 
ciencia moderna por la gran teoria de la 
evolución. Pero la leyenda y la poesia 
también lo explican a su modo. 

La leyenda que voy a referir, o que 
voy a inventar, debe ser la mas acredi-
tada, y es una explicación muy satisfac-
toria del nacimiento de las flores. 

Empecemos, pues, la leyenda. 
Cuando Dios forjó nuestro globo te-

rraqueo hubo gran curiosidad en el cielo 
por adivinar lo que podrfa ser aquella 
obra del Poder infinito. 

Y mientras la costra solida crujia en 
convulsiones de alumbramiento, y los 
mares iban de aca para alla con movi- 
mientos torpes y brutales de monstruo 
que acaba de nacer, y las nubes se amon- 
tonaban en el cielo, y el sol pugnaba por 
romperlas para venir a clavar sus ardien-
tes rayos en los espesos bosques de ver- 
dura y en los inmensos pantanos que bajo 
la fronda se extendfan, los angeles aso-
maban sus cabezas por las ventanitas del 
cielo, para curiosear por montes y valles 
de la naciente tierra. 

Llegó un dia en que apareció el pri-
mer hombre, y la curiosidad angelical 
creció de punto. 

—tQué sera el nuevo ser?—se pregun-
taban angeles y querubines. 

Y para satisfacer su curiosidad baja-
ron del cielo, y se posesionaron en unos. 
y otros nubarrones estirando los cuellos 
por los bordes de las inmensas y vaporo-
sas masas. 

Y vieron al hombre; y hay que confe-
sar que el Adam primitivo no les satisfiza 
por completo. 

Pamela gallardo; su frente era noble;. 
su mirada ardiente; sus ademanes domi-
nadores, su melena—que ensortijaban las 
brisas del parafso—espléndida y flotante. 

Y sin embargo, los angeles sospecha-
ron desde el primer momento que aquel 
sér tan hermoso había de darles muchos 
disgustos. 

Adivinaban—no sé por qué—que el 
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estos grava estaĵo, sed danĝera, Ia mal-
lerta observanto nur estus admirinta la 
dian skulptaĵon, sed la anĝeloj, la keru-
boj, kaj la serafoj divenis en tiu bela 
korpo kaj sub tiu nobla kranio, ĝermojn 
de malbonaj pasioj. 

Tradukis R. CODORNIU. 
(Daŭrigota.) 

Sciigoj 

hombre era un ser grande, pero un ser 
peligroso. Un mal observador se hubiera 
contentado con admirar la divina escul-
tura paradisiaca: pero los Angeles, los 
querubines y algún serafín que otro, adi- 
vinaban bajo aquel noble cràneo gérme-
nes de pasiones funestas. 

(Continuarti.) 

Noticias 
Alĝerio.—La Alĝer'a Grupo intencas 

krei senpagan monatan gazeton propa-
gandan, sub la titolo «Afrika Esperan-
tisto». 
Ĉiuj samideanoj estas petataj sciigi al 

ĝi (4, rue du 1blarché, Alger), pri nomoj, 
adresoj, k. t. p. de esperantistoj loĝantaj 
en Afriko, precipe pri Alĝerujo, Maro-
klando, Tunisujo, Egiptujo, Madagaskar-
lando, Transvalo, Sud-Afriko, Gvineo, 
Kongolando, k. c. 

Oni ankaŭ  intencas prokuri la alpre-
non de Esperanto por la Alĝera Komer-
co, ĉar tio faciliĝos la komercajn aferojn 
kiujn hodiaŭ  multe malhelpas la diversajn 
lingvojn ke oni parolas en tiu lando. Sin 
okupas speciale pri tio per energia pro-
pagando, la tiea gazeto «Journal General» 
organo de la Algeria Komerco. 

Anglujo.—Novan grupon ni havas en 
Hilmacolm. 

La «Trio por la Tria» jam ricevis pli 
ol 800 aliĝecojn por la Kambridge'a Kon-
greso. La registro kiel societano kostas 
zo frankojn. La veturado de Parizo ĝis 
Londono 73, 47 kaj 37 frankojn laŭ  klaso 
kaj de Londono al Kambridge'o 50 0/o  
da rabato sur la kutimataj prezoj. Loĝa-
do kaj manĝado dum la tagaro, de 45 
frankojn je plu. Sin turnu al S.ro Mudie 
Kongreso, 2, kings Parade, Kambridge. 

Belgujo.— 
La respektinda S.ro Champi, ingenie-

ro, doktoro de sciencoj unu el la pli 
malnovaj kaj entuziasmaj propagandistoj 
de Esperanto, ĵ us mortis. Ni sendas al 

Argelia.—El grupo de Argel inten-
ta crear una revistita gratuita mensual de 
progaganda, bajo el titulo de «Afrika 
Esperantisto». 

Se suplica a todos los colegas le ma-
nifiesten (4, rue du MVlarché, Alger), nom-
bres, direcciones, etc., de esperantistas 
que habiten en Africa, principalmente en. 
Argelia, Marruecos, Túnez, Egipto, Ma-
dagascar, Transvaal, Africa del Sur, Gui-
nea, Congo, etc. 

También se intenta procurar la adop-
ción del Esperanto por el comercio de 
Argel, porque elio facilitarla los negocios, 
a los cuales hoy entorpecen mucho los 
diversos idiomas que se hablan en aquel 
pals. Se ocupa especialmente de elio el 
periodico local «Journal General», organo 
del comercio argelino. 

Inglaterra.—Un nuevo grupo tene-
mos en Hilmacolm. 

El «Terceto para el Tercero» ha re-
cibido ya màs de 800 adhesiones para el 
Congreso de Cambridge. La inscripción 
como socio cuesta so francos. El viaje de 
Paris a Londres 73, 47 y 37 francos, se-
pia clase, y de Londres a Cambridge 
5o V. de rebaja sobre los precios de cos-
tumbre. Alojamiento y manutención du-
rante los días de estancia, de 45 fr. en 
adelante. Diríjanse al Sr. Mudie, Congre-
so, 2, kings Parade, Cambridge. 

Bélgica.- 
t El respetable Sr. A. Champi, ingenie-

ro, doctor en ciencias, uno de los màs 
antiguos y entusiastas propagandistas de 
Esperanto, acaba de fallecer. Enviamos à 
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lia filo, la nelacebla sekretario de Anver- su hijo, el incansable secretario del grupo 
pena Grupo kaj al lia tuta familio, la es- de Amberes y à toda su familia, la ex- 
primon de nia bedaŭro. 	 presión de nuestro sentimiento. 

Grupoj fondiĝis en Antoing kaj en la 	Se han fundado grupos en Antoing y 
Katolika lernejo de Saind-Frond. 	en la Escuela católica de Saind-Frond. 

Bohemujo. —«Unua virino grupo de 	Bohemia. —El primer grupo femenino 
l'Esperanto klubo en Praha» fondis du del «Club esperantista de Praha. ha fun-
kursojn de Esperanto, kiuj estas klarigitaj dado dos cursos de Esperanto que seràn 
de S.in° Matildo Kraŭsova kaj fraŭlino explicados por la Sra. Matilde Krausova 
Ludmilo Tesarova. Tiuj grupinoj estas y la Srta. Ludmila Tesarova. Es -,s gru-
al ni tre simpatiaj kaj ni deziras ilian dis- pas femeninos nos son muy simpàticos y 
vastigon, ĉar ĉie la bela sekso trudkon- deseamos su difusión, porque en todas 
dukas al la homaro, kaj kiam virino diras partes el bello sexo arrastra a la huma-
«jetu vin tra la balkonom, oni ne devas nidad, y cuando una mujer dice «tirate 
diskuti, sed metu matracon ĉe la lokfa- por el balcón», no debe discutirse, sino 
lontan. 	 poner un colchón en el sitio en que se ha 

de caer. 
La bohemaj esperantistoj okaze festoj 	Los esperantistas bohemios, con mo- 

kiuj de la 28a Junio al la La Julio oni so- tivo de las fiestas que del 28 de Junio al 
lenigos en Praha, aranĝas specialan kun- I.° de Julio tendràn lugar en Praha, pre-
venon de esperantistoj kaj ĝentile invitas paran una reunion especial de esperan- 
tien iri al ĉiuj samideanoj. 	 tistas y cortésmente invitan à ir alli a 

todos los colegas. 

Brazilo.—De la I2a al la 2Ia tagoj de 
la proksima Julia monato, okazos en Rio 
de Janeiro esperantistan kongreson kies 
celo estas sistematigi la propagandon kaj 
lernadon de nia amata lingvo. Oni inten-
cas ankaŭ  organizi malgrandan ekspozi-
cion kaj estas petataj ĉiuj samideanoj, 
sendi ĉiuspecajn dokumentojn taŭgante 
Yaferon al S.r° Commissao do «Congresso 
Brazileiro de Esperanto., rua dos Ouri-
ves, 85, I ° condar, Rio de Janeiro, Brasil. 

Bulgarujo.—Novan, simpatian, kura-
ĝan kunulon, ni tie havas. «Bulgara Espe-
rantisto» naskas alportante al ni bonegajn 
sciigojn. Ĝi informas nin pri la kreskado 
de Esperanto en ĝia lando kaj pri la nan-
ĝo favora al ni, kiun faris la Bulgara ga-
zetaro. Ĝia programo estas de lerta pro-
pagandisto. Bonvenita estu nia kara ko-
lego. 

Lia Reĝa Mosto Ferdinando La per-
mesas al la bulgaraj militistoj porti espe-
rantistan signon sur iliaj uniformoj. 

Danujo.—Oni fondis tie esperantistan 
Societon kaj gazeton kies nomo estas 
«Helpa Lingvo». 

Brasil.—Del 12 al 21 del próximo 
mes de Julio, tendrà lugar en Rio de 
Janeiro un Congreso esperantista cuyo 
fin es sistematizar la propaganda y ense-
nanza de nuestra amada lengua. Se in-
tenta también organizar una pequena 
exposición y se pide à todos los samidea-
nos que envien toda clase de documen-
tos Iítiles al asunto al Sr. Comisario del 
Congreso brasileno de Esperanto, calle 
de Ourives, 85, I.r andar, Rio de Janeiro, 
Brasil. 

Bulgaria.—Un nuevo, simpatico, va-
leroso comparsero, tenemos alli. «Bulgara 
Esperantisto» nace trayéndonos buenísi-
mas noticias. Nos informa del aumento 
del Esperanto en su pals y del cambio 
favorable a nosotros que ha hecho 1 
prensa bulgara. Su programa es de un 
hàbil propagandista. Bienvenido sea nues-
tro querido colega. 

S. M. el rey Fernando I permite a los 
militares bŭlgaros ]levar el signo de Es-
peranto sobre sus uniformes. 

Dinamarca.—Se ha fundado alli una 
Sociedad Esperantista y un periodico 
cuyo nombre es «Helpa Lingvo». 
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Nuestros fraternales saludos. Niajn fratajn salutojn. 

Francujo.- 
t Sinjoro komandanto Razouls, honora 

prezidanto de la Grupo de Toulouse, unu 
el la unuaj kaj bonaj propagandistaj de 
Esperanto, mortis. Nia kondolenco al lia 
familio. 

Jen la proponon prezentita de S.ro Lu-
cien Cornet, deputato de la Jone'o, al la 
Franca Kongreso, subskribita de 69 de-
putatoj kaj hodiaŭ  estante en la lernada 
komisio. 

«La lernado de la lingvo internacia 
Esperanto estas entenita en la programoj 
de la publika lernado kiu enhavas la ins-
trpadon de vivaj lingvoj. 

Tiu ĉi lernado estos laŭvole, kaj la 
lernantoj kiuj prezentos al diversaj kon-
kursoj la anglan, germanan, italan, hispa-
nan aŭ  araban lingvojn, povas aldoni al 
tiuj lingvoj la lingvon Esperanton. 

Ili havos la utilojn deciditajn por la 
kandidatoj petantaj esti demanditaj pri 
aldona lingvo.» 

En Avignon fondiĝis esperantista fako 
ĉe la «Association Amicale des Ancieus 
Eléves de l'Etole de la rue des Ortolans.» 

En Lille, S.ro Minet, inspektoro de la 
unua grada instruado decidis ke de la 
venonta jaro la instruado de Esperanto 
estos deviga en la superaj klasoj de la 
unuagradaj Kongresoj. 

«Centra Oficejo» aranĝas grandan 
katalogon de ĉiuj la eldonitaj esperantaj 
libroj. 

Fondiĝis en Parizo societo titolita «Tut-
monda Labora Societo», kies celo estas 
disvastigi esperanton inter la gedungistoj. 
—Unuigi amike la esperantistajn geoficis-
tojn kaj gelaboristojn.—Havigi laboron 
al la senlaboraj anoj.—Sciigas pri tio si-
njoro P. Blaise, sekretario de la Asocia-
cio, 4, rue Bourg, Tibourg, Parizo. 

Estas fondita «Marista Esperantista 
Ligo», kies celo estas: I.e Disvastigi uzon 

Francia.— 
f El senor comandante Razouls, presi-

dente honorario del Grupo de Tolosa, 
uno de los primeros y buenos propagan-
distas del Esperanto, ha fallecido. Nues-
tro pésame à su familia. 

He aqui la proposición presentada 
por el Sr. Luciano Cornet, diputado de 
la Jone, al Congreso francés, firmada por 
6g diputados y hoy en la comisión de 
estudio. 

«La ensenanza de la lengua interna-
cional Esperanto se contiene en los pro-
gramas de la ensenanza pública que com-
prende el aprendizaje de las lenguas 
vivas. 

Este estudio es voluntario, y los dis-
cipulos que se presenten à los varios 
concursos de inglés, aleman, italiano, 
espanol o arabe, pueden anadir à esas len-
guas el Esperanto. 

Gozaràn de los beneficios otorgados 
à los candidatos que solicitan ser exami-
nados de una lengua suplementaria.» 

En Avignon se ha fundado una sec-
ción esperantista en la «Asociación amis-
tosa de los Antiguos discípulos de la Es-
cuela de la calle de Ortolans.» 

En Lille, el Sr. Minet, inspector de la 
ensenanza de primer grado, ha dispuesto 
que el próximo ano la instrucción del 
Esperanto sea obligatoria en las clases 
superiores de los congresos de primer 
grado. 

«Centra Oficejo» prepara un catalogo 
de todos los libros editados en Espe-
ranto. 

Se ha fundado en Paris una sociedad 
titulada « Tutmonda Labora Societo » 
(Sociedad Universal del Trabajo), cuyo 
fin es divulgar el Esperanto entre los jor-
naleros de ambos sexos.—Unir amistosa-
mente à los esperantistas de ambos sexos 
artesanos y trabajadores.—Procurar tra-
bajo à los socios que no lo tengan. In for-
ma de elio el Sr. P. Blaise, secretario de 
la Asociación, 4, rue Bourg, Tibourg, 
Paris. 

Se ha fundado una «Liga Maritima 
Esperantista», cuyo proposito es, r.° Di- 
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de Esperanto en la maristaro.-2.e Iniciati vulgar el uso del Esperanto entre los 
aŭ  helpi kian ajn organizacion, kies celo 
doni al la marveturantoj, ĉe la havenoj, 
la profitojn elvenontajn el la uzo de Es-
peranto. 

Por informoj pri tiu afero, utilega al 
la maristoj kaj al la marveturantoj, sin 
adresu al S.ro René Mesny, profesoro de 
marveturarto, Granville (Manche). 

Nia kara amiko leŭtenanto Bayol kaj 
lia edzino, faris ekspedon tra kelkaj urboj 
germanaj kaj bohemaj estinte ĉie frate 
ricevitaj de la samideanoj. Ili profite klo-
podis dum ilia veturado pro nia kara 
lingvo kaj ĝia frateco kun Ruĝa Kruco. 

«Les Annales Diplomatiques & Con-
sulaires» publikigadas serion da verme-
gaj artikoloj pri Esperanto, de S.ro Tas-
sencourt, prezidanto de la Amiens'a Gru-
po, kaj unu el la plej entuziasmaj propa-
gandistoj de nia afero. 

Oni kreis grupon en Pont-Andemer. 

marinos.-2.°  Iniciar ó ayudar cualquier 
organización cuyo fin sea proporcionar à 
los navegantes, en los puertos, los bene-
ficios procedentes del uso del Esperanto. 

Para informes referentes à este asun-
to, convenientísimo à los marinos y via-
jantes por mar, diríjanse al Sr. René 
Mesny, profesor de navegación, Gran-
ville (Mancha). 

Nuestro querido amigo el teniente 
Bayol y su senora hicieron una expedi-
ción por diferentes poblaciones alemanas 
y bohemas, habiendo sido en todas par-
tes fraternalmente recibidos por los sa-
mideanos. Durante su viaje trabajaron 
con provecho por nuestro querido idioma 
y por su fraternidad con la Cruz Roja. 

«Les Annales Diplomatiques & Con-
sulaires» publica una serie de artículos 
calurosos referentes al Esperanto, del 
Sr. Tassencourt, presidente del Grupo de 
Amiens y uno de los mas entusiastas pro-
pagandistas de nuestra causa. 

Se ha creado un grupo en Pont-An-
demer. 

Germanujo. — Okaze Dresden'a Kon-
greso, ĉe kiu fakon estis dediĉata al Es-
peranto oni publikigis revuon titolita: 
«Fest=Ztitung—des II. Deutschen Es-
peranto—Kongresses», kies sola numero 
estas agrablega kaj kun vera amo sin 
okupas pri Esperanto, klarigante detale 
ĝian historion kaj nunan staton. 

Bone funkciadas, Societo nomita «In-
ternacia Koresponda Societo» kiu celas 
faciligi internacian korespondadon per 
Esperanto. La jara kotizaĵo estas i fr. 25 
kaj la membroj ricevas eiumonate noma-
ron de la aliĝintoj. Sin turnu al S.r° Paul 
Hellriegel en Stuttgart. 

S.ro Otto Getoke, Eleonoren-Strasse, 
7, Wiesbaden, intencas eldoni «Esperan-
tan Kantaron» kaj petas de la esperantisto 
el ĉie, sendu al li, kiel eble plej da espe-
rantaj kantoj, pli aŭ  malpli facile kante-
blaj; tekstoj kaj notoj. 

S.r°  Ch. Zacherl, Eggendobl 4 Passan, 

Alemania.—Con ocasión del Congreso 
de Dresde, en el cual fué dedicada una 
sección al Esperanto, se ha publicado una 
revista titulada «Fest= Zeitung—des II. 
Deutschen Esperanto Kongresses», cuyo 
unico numero es agradabilfmo, y con ver-
dadero carino se ocupa del Esperanto, 
explicando detalladamente su historia y 
actual estado. 

Bien funciona la Sociedad llamada 
«Internacia Koresponda Societo», que se 
propone facilitar la correspondencia in-
nacional por medio del Esperanto. La 
cuota anual es de r fr. 25 y los miembros 
reciben mensualmente una relación no-
minal de los adheridos. Dirijanse al senor 
Paul Hellriegel en Stuttgart. 

El Sr. Otto Gehoke, Eleonoren Strase, 
7, Wiesbaden, se propone editar una 
colección de cantos en Esperanto, y pide 
à los esperantistas de todas partes que le 
envfen cuantos mas posibles cantos en 
Esperanto maso menos fàciles de cantar; 
textos y notas. 

El Sr. Ch. Zacherl, Eggendobl, 4, 
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klarigi tion, kion oni devas diri, sed koleri! neniel. 
D.' Irene scias kiom mi estimas Sin. 

D.a. IRE. jes, sinjoro, mi tion scias, kaj mi estas 
tre dankema pro la favoroj, kiujn vi faris al ni... 
kaj precipe por tio... 

D. DIE.—Neniu parolu pri danko; ĉio tio kion 
mi povas fari estas malmulta... Mi nur deziras ke 
D.' Francinjo estu kontenta. 

D.a IRE.—Nu, ĉu Si ne tia estas? Respondu. 

D.' FRAN —Jes, sinjoro, mi estas kontenta. 

D. DIE. --Kaj ke la Sanĝo de stato kiu aiprok-
simiĝas ne kaŭzu al Si la plej malgrandan be- 
daúron. 

D.9 IRE.—Ne, sinjoro; tute kontraŭe. Edziĝo 
pli Satinda al ĉiuj ne estas imagebla. 

D. DIE.—Sub tiu supozo mi povas certigi vin 
ke Si neniam havos kaŭzon penti. En nia hejmo Si 
vivos amata kaj adorata; kaj mi esperas ke per 
bonaĵoj mi meritos ŝian estimon kaj amik.econ. 

D.9  FRAN. Mi dankas vin, sinjoro D. Diego... 
Al orfulino malriĉa, senhelpa kiel mi!... 

D. DEE.—Sed de ecoj tiel estimindaj, ke tI4 §in 
indigas je pli granda riĉeco. 

D.' IRE. --Venu tien ĉi, venu... Venu tien ĉi, 
filino mia! 

D. FRAN.—Patrineto! (D.4  Francisco leviĝas, 
ĉiukcreiprenrzs sian patrinon, kaj ili sin karesas 
reciproke.) 

D.' IRE.—Cu vi vidas kiom mi amas vin? 
6 
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D.a  FRAN. jes, sinjorino. 
D.a IRE —Kaj kiom mi serĉas vian feliĉecon; 

ĉar mia sola celo estas vidi vin loĝigita antaú ol 
mi mortu. 

D.a  FRAN.—Mi bone scias tion. 
D.a IRE.—Karulino mia! Cu vi estos bona? 
D.' FRAN. jes, sinjorino. 

D.' IRE.—Ho! vi ne scias kiom vin amas via 
patrino. 

D." FRAN.—Sed, ĉu mi do ne amas vin? 

D. DIE.—Ni foriru, ni foriru de tie ĉi. (Leviĝas 
D. Diego, kaj poste D. Irene.) Iu povas alveni 
kaj trovi nin tri plorantajn kiel tri infanoj. 

D." IRE. jes; vi parolas prave. • (Iii du iras en 
la ĉambron de D." Irene. D.  Francisca iras poste; 
kaj Rita, kiu eniras tra la centra pordo, ŝin hal-
tigas.) 

SCENO VI 

Rita, D.a Francisca. 

RITA.—Fraŭlino... He! Silenton! Fraŭlino... 
D.' FRAN.—Kion vi volas? 

RITA.—Li venis. 

D." FRAN.—Kiel? 
RITA.—Li jus alvenis. Mi donis al li kareson,-- 
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petante al vi pardonon—kaj nun li supreniras la 
ŝtuparon. 

D.a FRAN.—Ho, Dio!... Kion mi devas fari? 

RITA.—Belega demando! Nun estas plej grave 
ne perdi tempon per amindumaj sensencajoj... 
Al la afero... kaj prudente. Kaj memoru ke en la 
loko, kie ni trovas nin la interparolado ne povas 
esti tre longa... Jen li estas. 

D.a FRAN.—Jes; estas 

RITA.—Mi foriras vigli tiujn personojn... Kura-
ĝan, fraŭ  ino, kaj decidecon. (Si eniras la ĉambron 
de D.a Irene.) 

D.a FRAN.—Ne, ne, .ĉar mi ankaŭ... Sed ne kon-
venas... 

SCENO VII 

D. Carlos (eniras tra la centra pordo), 
D.a Francisca. 

D. CAR.-- Francinjo!... Carmulino mial... Jen mi 
estas. Kiel vi fartas, belulino? kiel? 

D.a FRAN.—Bonvenon al vi. 

D. CAR.---Kial tiel malĝoja? Cu ne meritas mia 
alveno pli da ĝojo? 

D.a FRAN.----Estas vere. A  Sed jus okazis al mi 
aferoj kiuj frenezigas min. Cu vi scias?... Jes, vi ja 
scias. Post kiam mi skribis tiun leteron, oni veni- 
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gis min... Morgaŭ  Madridon... Tie estas mil pa-
trino. 

D. CAR.-- Kie? 

D.a FRAN.---Tie, en tiu ĉambro. (illontrante ia 
eambron de D.a  Irene.) 

D. CAR.--Sola? 

D.a FRAN.—Ne, sinjoro. 

D. CAR.--Ĉu kun la fianĉoedzigota? (Lialprok-
siriĝas al la ĉambro de D.' Irene, haltas kaj re-
venas.) Plibone... Sed, ĉu ne estas alia kun Ai? 

D.a FRAN. —Neniu plu... Kion vi pensas fari? 

D. CAR —Se mi forlasus min al mia pasio kaj 
al tio kion inspiras al mi tiuj okuloj, bravegajon... 
Sed tempo restas... Li an'xaŭ  povas esti homo de 
honoro, kaj ne estas juste insulti lin, tial ke li 
amas virinon tiel indan je amo. Mi ne konas vian 
patrinon... ho! nun nenio estas farebla... Via famo 
postulas la unuan prizorgon. 

D.a FRAN.—Estas granda Aia obstino ke mi ed-
ziniĝu kun Ii. 

D. CAR.- –Tio ne malhelpas. 

D,a FRAN.—Si volas ke tiu ĉi edziĝo efektiviĝu 
tuj kiam ni alvenos Madridon. 

D. CAR. --Kia? Ne, neniam. 

D.a FRAN.—Ambaŭ  interkonsentis kaj diras... 
D. CAR . —Bone... Iii diros... Sed ne estas 

eble... 
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D.a FRAN. - Mia patrino seneese parolas al mi 
nur pri tio. Si minacas min; ŝi plenigis min je 
timo... Li ankaŭ  urĝas min, promesas al mi tiom 
da bonajoj, mi... 

D. CAR.—Kaj vi, kian esperon donas vi al li? 
Cu vi promesis ami lin multe? 

D.a FRAN.—Sendànkemulo!... Ĉu vi ne scias 
ke?... Sendankemulo! 

D. CAR.—Jes. jes, mi scias, Francinjo... Mi estas 
via unua amo. 

D.a FRAN.—Kaj mia lasta. 

D. CAR.—Kaj mi perdos la vivon antaik al for-
lasi la lokon kiun mi havas en tiu koro... Gi estas 
tute mia... Cu ne? 

D.a FRAN.--Kies do povas ĝi esti? 

D. CAR.—Ĉarmulino! Kia dolĉa espero vivigas 
min!... Unu sola vorto el tiu buŝo certigas min... 
Gi kuraĝigas min por ĉio... Resume, jen mi estas. 
Cu vi venigis min por ke mi defendu vin, liberigu 
vin, plenumu devon mil kaj mil foje promesitan? 
Nu, ĝuste pro tio mi venis Se vi morgaŭ  iros 
Madridon, mi ankaŭ  tien iros. Via patrino scios 
kiu mi estas. Tie mi povas kalkuli kun la favoro 
de ia maljunulo bonega kaj estimata, kiun, pli 
bone ol onklo, mi devas nomi amiko kaj patro. Li 
ne havas parencon pli proksiman aŭ  pli amatan ol 
mi; li estas riĉa, kaj se la bonajoj de rieeco havas 
por vi allogon ian, tiu ĉi cirkonstanco aldonos feli-
ĉaĵojn al nia unuiĝo. 
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D.a FRAN.—Kaj kian valoron havas por mi la 
tutaj riĉaĵoj de la mondo? 

D. CAR.—Mi ja scias. Ambicio ne povas agiti  
spiriton tiel puran. 

D.a FRAN.—Ami kaj esti amata... Nek deziras 
mi pli, nek konas mi pli grandan feliĉon. 

D. CAR.—Ne ekzistas alia... Sed vi devas trank-
viliĝi kaj atendi ĝis kiam la ŝanco ŝanĝos nian 
nunan bedaŭron por daŭra feliĉeco. 

D.a FRAN.—Sed, kiel ni agos por ke mia bona 
patrino ne ricevu malĝojon?... Ŝi amas min tiom!... 
Mi jus diris al ŝi ke mi ne malĝojigos ŝin, ke ne-
niam mi forlasos ŝin, ke ĉiam mi estos obeema kaj 
bona .. Kaj ŝi karesis min tiel kortuŝita! Ŝi restis 
tiel konsolita pro la malmulto kiun mi sukcesis 
eldiri... Mi ne scias, mi ne scias, kian vojon vi tro-
vos por ke ni ne enfalu en tiujn ĉi danĝerojn. 

D. CAR.—Mi ĝin serĉos... Cu vi ne konfidos 
jemi? 

Dea FRAN.—Nepre, mi konfidas. Cu vi kredas 
ke mi estus viva se tiu espero ne vivigus min? 
Sola kaj nekonata de ĉiuj, kion mi povus fari? Se 
vi ne estus veninta, mia melankolio estus morti-
ginta min, ĉar mi ne havas iun al kiu mi turnus 
min, nek al kiu mi povus komuniki ĝian kaŭzon: 
Sed vi kondutis kiel nobelo kaj amanto, kaj per 
via alveno vi ĵus donis al mi la plej bonan pruvon 
de via granda amo. (Kortuŝita ŝi ekploras.) 

D. CAR.--Kia plgro!... Kiel ĝi konvinkas!... jes, 
Francinjo, mi sola sufiĉas por defendi vin kontraŭ  
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ĉiuj kiuj subpremos vin. Kiu kuraĝos kontraŭstari 
amanton akceptitan? Nenion timu. 

D.a FRAN.---CU vere? 
D. CAR.----Nenion... La amo unuigis niajn ko-

rojn per fortaj ligiloj, kaj nur la morto povas ilin 
diskunigi. 

SCENO VIII 

Rita, D. Carlos, D.a Francisca. 

RITA.— Fraŭlino, eniru, eniru. Via patrino de-
mandas pri vi. Mi iras alporti la vespermanĝon kaj 
poste ili tuj kuŝiĝos. Kaj vi, sinjoro amindumanto, 
vi povas disponi je vi mem. 

D. CAR.—Jes; ne konvenas veki suspekton. Mi 
ne bezonas diri plu. 

D.a FRAN.—Nek mi ankaŭ. 
D. CAR.—Ĝis morgaŭ, per la taglumo ni vidos 

tiun ĉi faman konkuranton. 
RITA.—Sinjoron tre respektindan, tre riĉan, tre 

prudentan, kiu portas longan jakon kaj blankan 
ĉemizon, kaj li havas sesdek tutajn jarojn sub sia 
peruko. (Si foriras tra la centra pordo.) 

D.a FRAN.—Ĝis morgaŭ. 
D. CAR.--Adiaŭ, Francinjo. 
D.a FRAN.—Iru kuŝiĝi kaj ripozi. 
D. CAR.—Ripozi kun jaluzo! 
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D.a FRAN.—Pri kiu? 

D. CAR.—Bonan nokton. Dormu bone, Fran-
cinjo. 

D.a FRAN.—Dormi kun amo! 

D. CAR.--Adiait, ĉarmulino. 

D.a FRAN.—Adiaú (5i eniras la ĉambron de 
D.a- Inds.) 

SCENO IX 

D. Carlos (promenante maltrankvile), Kalamoĉo. 

D. CAR.--Forpreni ŝin de mi?... Ne, li estu kiu 
ajn, li ne forprenos ŝin de mi .. Nek estos ŝia pa-
trino tiel malsaĝa, tiel obstina pro tiu edziĝo, kiam 
ŝi ekscios ke ŝia filino malamas ĝin... kaj ke mi 
min intermetas... Sesdek jaroj*.,. Ĝuste li devas 
esti tre riĉa... La mono!... Malbenita estu ĝi, kiu 
kreas tiom da malpaco! 

KAL. (enirante tra la centra pordo.)—Nu, si-
njoro, ni havas duonon da kaprido rostita kaj... 
almenaŭ  ĝi ŝajnas kaprido... Ni havas belegan sa-
laton de kresoj sen miksajo ia de malbonaj herboj, 
bone lavitan, sekigitan kaj pretigitan per tiuj ĉi 
pekaj manoj miaj, tiel ke ne estas eble havi ion pli 
bongustan. Blankan panon, kaj trijaran vinon... 
sekve, se ni devas manĝi kaj dormi, mi opinias, 
ke... 

D. CAL.--Bone. Kie ni manĝos? 
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Bavarujo, klopodas pri fondo de «Inter- I Passan, Bavarujo, trabaja para fundar 
racia fako Esperantista» por bestprotek- una «Sección Internacional Esperantista 
tado. La bestamantoj petu al li pli da de protección de animales». Los afectos 
informoj. 	 à esta idea, pídanle màs informes. 

Hindujo.—Grupon estas fondita en 	India.—Se ha fundado un grupo en 
Agra. 	 Agra. 

Italujo.—Ni kalkulas tie geesperantis• 
toju tiel gravajn kiel liajn moŝtojngesinjo-
rojn princinon Malfatti, grafinojn Castel-
barco, Visconti, Trivulzio... grafon Gritti 
Morlachi.. k. t. p. Plaĉegas al ni ke la 
nobelaro, daŭrigante sian meritan histo-
rion, ŝirmu ĉian humanan kaj taŭgan afe-
ron kaj ni vidus plezurege ke en Hispa-
nujo kaj ĉie, tiu respektinda socia klaso 
imitu siajn Italajn samulojn. 

Tie, ankaŭ  aliĝis al ni la notinda kaj 
tre konita predikisto Pastro Semeria. 

La Udine'a gazeto «Il Crociato» pu-
blikigis esperantan kurson de la sindona 
esperantisto Pastro Bianchini. 

Kanado.—La progresado tie, estas 
granda kaj oni projektas la fondon de es-
perantista gazeto kiu eliros en Torento. 

Meksikujo.—aEl Testigo» daŭrigas 
siajn bonajn propagandajn artikolojn pri 
Esperantc. Ankaŭ  «EI Esforzador Meji-
cano», ambaŭ  el Guadalajara'o, helpas 
nian kaŭzan per publikigado de esperan-
taj lecionoj, kaj «El Abogado Cristiano» 
el Meksiko, same dediĉas laŭdajn frazojn 
al nia triumfanta lingvo. 

Svisujo.—Grupoj fondiĝis en Grizo-
nujo, Beguins, Iverdon, Baden, Morgés, 
Trogen kaj Zurich. 

La «Svisa Esperanta Societo» decidis 
doni Atestojn pri lernado kaj Superajn 
Diplomojn, Por tio oni kreis Ekzamenan 
Komitaton. 

Gazeto «Esperanto» malfermis duan 
serion de sia «Enketo-konkurso». Oni 
respondu la jenajn demandojn pri la 
lando kie loĝas la leganto: Kosto de la 
loĝado.—Kosto de la vestado kaj meblaro. 
—Rosto de la instruado.—Kosto de la 

Italia.—Contamos alli con esperan-
tistas tan importantes como los excelen-
tísimos senores princesa Malfatti, conde-
sas Castelbarco, Visconti, Trivulzio... 
conde Gritti Morlachi... etc. 11luchfsimo 
nos agrada que la nobleza, continuando 
su historia de méritos, ampare todo ha-
mano y stil asunto, y veríamos con in-
menso placer que en Espana y en todas 
partes esa respetable clase social imitara 
à sus companeros italianos. 

Alli también se ha adherido a nos-
otros el notable y muy conocido predi-
cador Padre Semeria. 

El periodico de Udine «Il Crociato» 
ha publicado un curso de Esperanto del 
afecto esperantista Padre Bianchini. 

Canadà.—EI progreso alli es grande, 
y se proyecta fundar un periodico espe-
rantista que aparecerà en Torento. 

Méjico.—«El Testigo» continúa sus 
buenos artfculos de propaganda respecto 
al Esperanto. También «El Esforzador 
Mejicano», ambos de Guadalajara, auxilia 
nuestra causa mediante publicación de 
lecciones de Esperanto, y «EI Abogado 
Cristiano» de Méjico igualmente dedica 
laudatorias frases à nuestra triunfante 
lengua. 

SuiZa.—Se han fundado grupos en 
Grizonujo, Beguins, Iverdon, Baden, Mor-
ges, Trogen y Zurich. 

La «Svisa Esperanta Societo» ha de-
cidido dar Certificado de Capacidad res-
pecto à ensenanza y Diplomas Superiores. 
Para elio se ha crea do un Comité Exami-
nador. 

El periodico «Esperanto» ha inaugu-
rado la segunda serie de su «Concurso-
Información». Respóndase à lassiguientes 
preguntas referentes al pals donde resida 
el lector: Coste del alojainiento.—Coste 
de vestilo y mobiliario.—Coste de ins- 
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imposto.—Resuma budĝeto. Oni sendu la 
respondojn al la sinjoro ĉefredaktoro de 
la gazeto, 8, rue Bovy, Lysberg, Geneve. 
La respondantoj estos donacitaj per belaj 
ilustritaj pokkartoj kaj inter ili estos 
Iotumataj likvorojn, vinojn, cigarojn, 
abonojn al Esperantistaj gazetoj, k. t. p. 

Sama gazeto «Esperanto» organo de 
la esperantaj konsuloj, oficoj kaj per es-
perantaj Societoj, publikigis sub la titolo 
«Kelkaj klarigoj», organizan projekton 
de publikaj esperantaj oficoj. Pri ĉio kio 
koncernas al l'afero sin turnu al ĝi. 

Unuigitaj Amerika Ŝtatoj.—La tiea 
movado pri Esperanto pli kaj pli pliiĝas. 

Hispanujo.—Nia ĉiama amiko sinjoro 
Codorniu skribas en «La Verdad» de 
Murcio artikolon pri la tutmonda movado 
de Esperanto kaj alia pri amo al la arbe-
co, je kiu, kvankam ne estas esperantista 
afero, kiel li ne scias vivi sen Esperanto, 
li ĝin inigas dirante ke Esperanto estas 
la lingvo de sia granda patrujo... la 
mondo!, kvankam li amegas sian mal-
grandan patrujon... Hispanujo! 

S.rO Paulo Kegelmann enpresas en 
«Revista de Menorca» artikolon titolita 
«EI Esperanto en el mundo militar » 
(Esperanto en la milita mondo), per kiu 
li sciigas la grandan partoprenon de la 
militistaro en nia afero. Li plenumas sian 
celon, kvankam li forgesas citi generalon 
Sebert el Francujo kaj aliajn gravajn 
militesperantistojn el aliaj landoj. 

S.ro Baixauli estas finante la lecionojn 
en la oficiala instituto kaj en la lernejo 
de la Grupo de Albacete'o kaj kun la 
lernantoj el ambaŭ  kursoj refondis tiean 
esperantistan grupon. Estis nomataj: pre-
zidanto, S.ro profesoro Albinjana; sekre-
tario, S.ro advokato Yanjez, entuziasmaj 
esperantistoj, kiel ĉiuj la aliaj elektitaj 
komitatanoj. Tiea gazeto «El Diario de 
Albacete» helpas la movadon de Espe-
ranto en Albacete'o per favoraj artikoloj. 

S.ro Alberto Galant sciigas nin pri la 

HISPANA 

trucción.—Coste de contribuciones.—Pre-
supuesto-resumen. Dirijanse las respues-
tas al senor redactor jefe del periodico, 
8, rue Bovy, Lysberg, Géneve. Los que 
contesten seràn obsequiados con bonitas 
tarjetas postales ilustradas y entre ellos 
se sortearàn licores, vinos cigarros, abo - 
nos à periódicos esperantistas, etc. 

El periodico «Esperanto», Organo de 
los cónsules de Esperanto, empleos y so• 
ciedades mediadoras por Esperanto, pu-
blica bajo el tftulo «Kelkaj klarigoj» 
(Algunas explicaciones), un proyecto de 
organización de empleos públicos espe-
rantistas. Para lo concerniente al asunto 
dirfjanse à él. 

Estados Unidos de América.—El mo-
vimiento del Esperanto alli mas y mas 
aumenta. 

Espana.—Nuestro amigo de siempre, 
el Sr. Codorniu, escribe en «La Verdad» 
de Murcia un articulo referente' al movi- 
miento universal del Esperanto, y otro 
respecto à carino al arbolado, en el coal, 
aunque no es asunto esperantista, como 
él no sabe vivir sin Esperanto, lo termina 
diciendo que el Esperanto es la lengua 
de su gran patria... iel mundo! aunque él 
adora su pequefia patria... iEspana! 

El Sr. Pablo Kegelmann inserta en la 
«Revista de Menorca» un articulo titu- 
lado «El Esperanto en el mundo militar», 
por el cual hace saber la gran parte to-
mada por los militares en nuestro asunto. 
Logra su proposito, aunque olvida citar 
al general Sebert de Francia y à otros 
importantes esperantistas militares de 
otros paises. 

El Sr. Baixauli .termina las lecciones 
en el Instituto oficial y en la clase del 
grupo de Albacete y con los estudiantes 
de ambos cursos ha reconstitufdo aquel 
grupo esperantista. Han sido nombrados: 
presidente, el senor profesor Albinana; 
secretario, el senor abogado Yanez, en-
tusiastas esperantistas, como todos los 
otros dignos miembros del Comité. EI 
periodico de alli, «El Diario de Albace-
te», ayuda el movimiento del Esperanto 
en Albacete con favorables articulos. 

El Sr. Alberto Galant nos comunica 
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fondo de esperantista Grupo en Madrido 
kiu ludas ĉiumonatajn teatraĵojn, vesper-
kunvenojn, ekskursojn, k. t. p. La grupa-
noj konsideras al tiuj de aliaj grupoj kiel 
de la ilia kaj projektas krei bibliotekon 
kaj fondi gazeton. Estis elektitaj: prezi-
danto, S.ro Josefo Perogordo kaj sekre-
tario S.r° Galant. Nian gratulon, kaj an-
taŭen! 

La duonmonatagazeto literatura «Ger-
men» el San Sebastian daŭrigas la pu-
blikigadon resuman de esperanta gra-
matiko, híspanigita el nia bona kunfrato 
«The British Esperantist». Ni tre dankas 
la propagandon. 

S.r° Arambilet daŭrigas en la Soria'a 
gazeto «EI Avisador Numantino» siajn 
bonajn propagandajn artikolojn pri Es-
peranto. 

«Ateneo de Villanueva y Geltrú» re-
memorigas sian xxxa,r datrevenon per 
konkurso. 

Inter aliaj premioj ĝi donas 25 pese-
tojn al la pli bona esperanta traduko de 
ia litera verko malgranda, katalune aŭ  
kastele. 

Oni devas sendi la verkon sub devizo 
kaj tiun saman devizon skribitan sur 
koverto fermita, kiu enhavos la nomon 
kaj adreson de l'aŭtoro, al sinjoro sekre-
tario, S. Pedro 4o, antaŭ  la Ioan de Julio. 

La 4an  de Aŭgusto okazos la disdonon 
de premioj kaj estos bruligataj, sen mal-
fermi, la kovertojn kaj enhavaĵojn el la 
ne premiitaj. 

«EI Noticiero Bilbaino», sub la titolo 
«Antaŭen Esperantistoj» enpresas bone-
gan propagandan artikolon pri Esperan-
to de S.YO Jorgo S. Hita, kiu nomas tiun 
ĉi Jarcenton, «La Jarcento del'Esperanto». 

S.r° Henriko Borreda skribis propa-
gandan artikolon en la gazeto «Heraldo 
de Ferrocarriles» kaj tre sukcesis, ĉar 
multaj, kiel li, fervojaj oficiistoj, skribis 
lin petante sciigojn pri la lernado de Es-
peranto. 

La Burgos'a gazetaro raportas detale 
grandan feston organizitan de Centro 
Esperantista de tiu ĉefurbo pro fino de 
la kursoj, per kampa ekskurso kaj man- 

que se ha fundado un grupo esperantista 
en Madrid, que hate representaciones 
teatrales semanalmente, veladas, excur-
siones, etc. Los miembros del grupo con-
sideran a los de los otros como del propio 
y proyectan crear una biblioteca y fundar 
un periodico. Han sido elegidos presi-
dente el Sr. José Perogordo, y secretario 
el Sr. Galan. Nuestra enhorabuena y 
ladelante! 

El periodico quincenal literario «Ger-
men» de San Sebastian continúa la publi-
cación de un resumen de gramatica de 
Esperanto, traducida de nuestro buen 
hermano «The British Esperantist». Mu-
cho agradecemos la propaganda. 

El Sr. Arambilet continda en el perio-
dico de Soria «El Avisador Numantino» 
sus magnificos artículos de propaganda 
de Esperanto. 

El Ateneo de Villanueva y Geltrú 
conmemora su xxx° aniversario por un 
congreso. 

Entre otros premios da 25 pesetas a 
la mejor traducción esperanta de una 
obra literaria pequena, catalana o cas-
tellana. 

Se debe remitir el trabajo bajo lema, 
y este mismo lema en sobre cerrado que 
contenga el nombre y direction del autor, 
al senor secretario, S. Pedro, 4o, antes 
del io de Julio. 

El 4 de Agosto tendra lugar la distri-
bución de premios y seran quemados sin 
abrir los sobres y contenidos de los no 
premiados. 

«El Noticiero Bilbaino», bajo el título 
de «Antaŭen Esperantistoj» inserta un 
magnifico articulo de propaganda de Es-
peranto del Sr. Jorge S. Hita, el cual 
llama deste siglo «El siglo del Esperanto». 

El Sr. Enrique Borreda ha escrito un 
articulo de propaganda en el periodico 
«Heraldo de Ferrocarriles» y ha obte-
nido bastante éxito,porque muchos como 
él, empleados de ferrocarriles, le han es-
crito pidiéndole noticias referentes al es-
tudio del Esperanto. 

La prensa de Burgos refiere detalla-
damente una gran fiesta organizada por 
el Centro Esperantista de dicha ciudad, 
para finalizar los cursos, que consistiti en 
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ĝajo en kiu estis toastoj esperante kaj 
hispane, elparolitaj de S.roi Esteban, He-
rrera, Mira, Mejorada, Casas, Martinez y 
Sarmiento, kun ĉeesto de multaj geespe-
rantistoj, en kiuj la belsekso estis inde re-
prezentata per belaj fraŭlinoj kaj respek-
tindaj sinjorinoj. Ni legas sur «El Caste-
llano», gazeto aldonita al nia ideo, plenan 
rilaton de la ekspedo. 

«Hispana Societo» eldonis taŭgajn pre-
saĵojn por la irontoj al la Kambridgea 
Kongreso. S.re  sekretario R. P. Antonjo 
Guinart ilin sendos volonte al la petontoj. 

La Grupo de San Sebastian titolita 
«San Sebastiana Esperantista Klubo», 
estas grava grupo enhavante 146 socie 
tanojn. Ĉar estas multaj la hispanoj kiuj 
vizitas tiun urbon, la propagando de la 
grupo tie, estos efikega por la kono kaj 
disvastigo de Esperanto en nia patrujo. 

Gazeto «La Defensa» el Jaen'o post 
lerta skribado pri la jam efika uzo de 
Esperanto en la mondo, anoncas senpa-
gan kurson kiu estos farita de S.re Baudin 
Agiiero, profesoro de La Guardia. 

En Castellar del Vallés, bela urbeto 
{ses mejlojn norde Sabadell'o) nia klerega 
propagandisto Patro Jakobo Muixi, skola-
piulo, feliĉe sukcesas en siaj klopodoj kaj 
baldaŭ  kun aliaj gravaj sinjoroj, varbitaj 
al nia afero, li fondos grupeton. Antaŭen! 
Katalunjo fariĝas rapidege esperantista! 

Bibliografo 
Gran Dictionnaire Pranfais-Espe-

ranto rédigé en collaboration par un 
groupe d' Esperantistes, sous le controle 
des revues «Lingvo Internacia» et L' Es-
perantiste» (3.e et 4.e  fascicules).—Presa 
Esperantista Societo, 33, rue Lacépéde, 
Paris.—Prezo antaŭpagota: 17 fr. (Speci-
meno estas ricevebla senpage.)  

expedición campestre y comida, en la 
cual hubo brindis en Esperanto y en cas-
tellano dichos por los Sres. Esteban, He- 
rrera, Mira, Mejorada, Casas, Martinez y 
Sarmiento, con asistencia de muchos es-
perantistas de ambos sexos, en los cuales 
el bello estuvo representado dignamente 
por hermosas senoritas y respetables se-
floras. Hemos leldo en «EI Castellano»,. 
periodico adicto a nuestra idea, una com-
pleta relaciOn de la expedition. 

«Hispana Societo» ha editado unos 
impresos provechosos a los que hayan de 
it al Congreso de Cambridge. El senor 
secretario, R. P. Antonio Guinart, tendra 
el gusto de enviarlos a los que los pidan. 

El Grupo de San Sebastian titulado 
«Club Esperantista de San Sebastian», es 
un importante grupo que contiene 146 
socios. Porque son muchos los espanoles 
que visitan aquella ciudad, la propaganda 
del grupo alli sera eficacísima para el 
conocimiento y difusión del Esperanto 
en nuestra patria. 

El periodico «La Defensa» de Jaen, 
tras habil escrito respecto al ya eficaz uso 
del Esperanto en el mundo, anuncia un 
curso gratuito de Esperanto que darn el 
Sr. Baudin Agúero, profesor de La 
Guardia. 

En Castellar del Vallés, hermosa villa 
(seis millas al norte de Sabadell), nuestro 
preclaro propagandista el P. Jaime Muixi, 
escolapio, va logrando un feliz exito de 
sus trabajos, y pronto con otros impor-
tantes senores, conquistados a nuestra 
causa, fundara un pequeno grupo. Ade-
lante. Cataluna se hate esperantista con 
asombrosa rapidez. 

Bibliografia 
Gran Dictionnaire Francais Espe-

ranto, redigé en collaboration par un 
groupe d'Esperantistes, sous le controle 
des revues «Lingvo Internacia et L'Es-
perantiste» (3.e et 4.e fascicules). — Presa 
Esperantista Societo, 33, rue Lacépéde, 
Paris.—Pago anticipado: 17 fr. (Se envia 
un muestra gratis.) 
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Aperis la tria kajero de tiu leginda 
«Vortarego» kaj ĝuste je la anoncita 
dato aperis ankaŭ  la kvara; ni tute kon-
fide esperas, ke laŭ  promeso de la eldo-
nistoj, la ceteraj aperos regule de ses al 
ses semajnoj. Tial ni certigas, ke de 
kelka tempo estas rimarkebla granda 
aktiveco en ĉiuj aferoj de «Presa Espe-
rantista Societo», kaj dank' al kunlabo-
rantoj, kies kompetenteco estas nedispu-
tebla, ĝi povos plenumi siajn promesojn; 
tiel, do, la «Vortarego» plene aperos 
antaŭ  tri aŭ  kvar jaroj, sed estas necese 
ke la nombro de abonantoj pligrandiĝu 
kaj oni povos eldoni duoblajn kajerojn, 

La vortaro konsistos proksimume el 
6o aŭ  65 kajeroj; poste ankoraŭ  aperos 
kelkaj- kajeroj enhavantaj vortaron de 
propraj nomoj kaj klarigojn pri esperan-
ta sintakso kaj leksikologio. 

Car post la Ia  de Oktobro de la ku-
ranta jaro la antaŭpagota prezo estos 3o 
frankoj (preskaŭ  duobia de la nuna) mul-
taj esperantistoj rapidoj sendi mendon 
kun mono al «Presa Esperantista Socie-
to» kaj ricevos verkon utilegan ne nur 
al tiuj sciantaj la francan lingvon sed an-
kaŭ  al tiuj tute nekonantaj ĝin. Kiu du-
bos pri tio, tiu petu specimenon kaj ni 
estas certa, ke li fariĝos abonanto. 

L'Esperanto, ses raisons d'etre, sa 
structure, ses services, sa diffusion, par 
L. de Beaufront, President de la Société 
Francaise pour la Propagation de l'Espe-
ranto. Paris, «Presa Esperantista Societo», 
33, rue Lecépéde.—Prezo, 0'30 franko. 

Tiu ĉi brosureto estas reeldono sub 
nova titolo de la konata Beaufront'a pro-
pagandilo, kiu esperantigis la plej multon 
el niaj francaj kunbatalantoj. 

Hungara poemaro, esperantigis dok-
toro R. Fiedler, A. de Marich kaj P.r 
Adolfo Altenburger. Prezo, 30 heleroj. 
Oni sin turnu al gazeto «Esperanto», Bu-
dapest, Ulloi-út, 59. Hungarlando. 

Ha aparecido el 3.r cuaderno de este 
«Gran Diccionario» y justalnente en la 
fecha anunciada apareció también el cuar-
to; nosotros, completamente confiados 
esperamos que, según promesa de los 
editores, los demàs apareceràn con regu- 
laridad de seis en seis semanas. Por eso 
aseguramos que desde hace algún tiempo 
es notable la gran actividad de «Presa 
Esperantista Societo» en todos los asun-
tos y gracias à los coiaboradores cuya 
competencia es indiscutible, podrà cum- 
plir sus promesas; asf, pues, el «Gran 
Diccionario» habrà aparecido por com- 
pleto antes de tres 6 cuatro arms, pero 
es necesario que el numero de abonados 
aumente y se puedan editar cuadernos 
dobles. 

El diccionario se compondrà próxi-
mamente de 6o a 65 cuadernos, después, 
apareceràn algunos conteniendo un dic-
cionario de nombres propios yexplicacio-
nes de esperanta sintàxis y de lexicologfa. 

A causa de que después del I.° de 
Octubre del ano corriente sera el precio 
anticipado de 3o francos (casi doble del 
actual) muchos esperantistas se apresu-
ran a enviar pedido y dinero à «Presa 
Esperantista Societo» y recibirdn una 
obra utilfsima, no solo para los que saben 
la lengua francesa, sino que también à 
los que por completo la desconocen. Al 
que lo dude que pida una muestra y es-
tamos seguros de que se abonarà. 

L'Esperanto, ses raisons d'etre, sa 
structure, ses services, sa diffusion pas 
L. de Beaufront, President de la Société 
Frangaise pour la Propagation de l'Espe-
ranto. Paris, «Presa Esperantista Societo», 
33, rue Lacépéde.—Precio, 0,3o francos. 

Este folletito es reedición bajo nuevo 
tftulo del conocido libro de propaganda 
que ha hecho espetantistas a la mayor 
parte de nuestros companeros de lucha 
franceses. 

Hungara poemaro, traducido al Es-
peranto por el Dr. R, Fiedler, A. de Ma-
rich y profesor Adolfo Altenburger.. Pre-
cio, 30 heleroj. Dirfjanse a la revista 
«Esperanto», Budapest, Ulloi-út, 59, Hun--
grfa. 
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En malgranda broi;ureto, S.1oi Ma-
rich, Fiedler kaj Altenburger prezentas 
al esperantistaro kelkajn delikatajn ver-
saĵojn de la hungaraj poetoj Arani, Petofi, 
Berzsenyi kaj Szabolcska, kiuj formas la 
unuan volumon de Esperanta Universala 
Biblioteko. 

Vocabulaire Francais- Esperanto, 
technologique des termes les plus emplo-
yés en photographie et dans ses raports 
avec la Chimie, la Phisique et la Mécani-
que (edition corrigée) par Ch. Verax.-
Prezo: O'75 fr. Oni sin turnu al S.r° Char-
les Mendel, éditeur, 118  et 118 bis, rue 
d'Assas. Paris. 

Oni trovas en tiu ĉi teknika vortaro 
la esperantan tradukon de ĉiuj vortoj 
uzeblaj en la fotografa arto. Nur laŭdojn 
meritas S.r° Verax por la publikigo de 
tiu verko, kiu estos kun plezuro akcep-
tata, precipe de la fotografamantoj. 

En un pequeno folletito, los senores 
Marich, Fiedler y Altenburger presentan 
al esperantismo algunos delicados versos 
de los poetas húngaros Arani, Petofi, 
Berzsenyi y Szabolscska, los cuales for-
man el primer volumen de una Biblioteca 
Universal de Esperanto. 

Vocabulaire Francais - Esperanto, 
technologique des termes les plus emplo-
yés en photographic et dans ses raports 
avec la Chimie, la Phisique et la Mécani-
que (edition corrigée) par Ch. Verax.-
Precio: O'75  fr. Dirijanse al Sr. Charles 
Mendel, editor, 118 y 118 bis, calle 
d'Assas. Paris. 

Se encuentra en este diccionario téc-
nico la traducción esperanta de todas las 
palabras que se usan en el arte fotogra-
fico. Solo alabanzas merece el Sr. Verax 
por la publicación de esta obra (Ale sera 
con gusto aceptada, principalmente por 
los aficionados a la fotografia. 

Korospondada fako de "La Suno Hispana„ 

S.r° J. G. R., San Fernando.—Karega: Mi tute ne havas tempon por min dediĉi at 
amuza korespondado. 

S.ro J. R. O., Palma.—La ideo de S.i° J. estas bonega. Ĉu vi havas tie rimedojn 
por sukcesi? Jen estas l'afero. Ĉiel kalkulu kun mia bonvola helpo. 

S.r°  G. D., Saratov. Rusujo.—Mi plenumis vian deziron pri 1'anonceto. La gazetojn 
kiujn vi deziras, mi ne havas. Nun nur eldoniĝas el ili, la nomita Murcia'o. 
Vi povas vin adresi al ĝia redakcio. 

S.iO C. B., Parizo.—Mi bedaŭras ne povi komplezi vin. Ni havas neniun ekzempleron, 
de n.° 13 Jan. 1905. Mi dankegas vian ĝentilan gratulon. 

Al kelkaj sinjoroj. Oni petas al ni multajn ekzemplerojn de nia gazeto, por ĝin juĝi-
por vidi ĉu ĝi Batas, por fari propagandon, k. t. p., kaj generale niaj sendoj 
ne sukcesas. De nun ni, nur sendos bonvole provajn numerojn al la sendan-
toj je 3o centimoj. 

S.ro p. M. LI., Sabadell'o.—Mi ricevis 6'75 pesetojn kaj ilin disdonis laŭ  via difino, 
Dankon. Mi aprobis vian donacon al Grupo. La Junia numero estas jam preta 
en presejo. La bonega rilato de via lasta festo eliros en tiu de Julio. 

S.ro K. O. O., St. Peterburgo.—Mi ricevis vian alfabetan universalan pogtkarton. Mi 
tre dankas la sendon kaj deziras klarigojn esperante por povi informi vin pri 
via sprita verkaĵo. Por la vendo de viaj libroj estas al via dispono L. S. H. 
kaj mi. 

S.to A. P. P., Villalba.—Via ideo estas bonega. Iom oni faris kun tiu celo. Oni devas 
profiti cirkonstancojn kaj homojn kiujn bedaŭrinde, ni ne havas ankoraŭ. 

Kore salutas Vin, 	 A. 7. L. 
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NIAJ FRATAJ VIZITANTOJ 

Majo.-AJrika Esperantisto, 4, rue du Marche, Alger, senpage. 
Januaro.-Amerika Esperantisto, Oklahoma-City, U. Ŝ. A. fr. 5. 
Februaro. -Antauen Esperantistoj!!! Apartado 927, Lima, Peril, fr. 3. 
Aprilo.-Brazila Revuo Esperantista, rua da Assemblea, 46, Brazilujo, fr. 6. 
Marto-Aprilo.-Bulgara Esperantisto, Administracio de la Bulgara Esperantisto en Sofio Bulgaria, fr. x'5o 
Aprilo.-Ĉasopis ĈeshycIr Esperantistu, Praha I1-313 Karlovo Nàmésti, Bohemujo, Austrujo, fr. 3'75• 
N? xx.-Eĥo Esperantista, aldono de !'Echo, Wilhelmstrasse 20, Berlino, Germanujo. 
Februaro.-Eksport-,2urnalo (komerca) <Union> Esperanto-Verlags.Gesellschaft, Frankfurt a M. Germanujo, m. 
Februaro.-Esperantisten, 37,.Surbrunnsgatan, Stockolm, Svedujo, fr. 3'5o. 
Marto.-Esperanto, Mr. Munich Agoston, Ulloi-Ut 59, Budapest, IX, Hungria, Austrujo; k. 3'80. 
Majo.-Esperanto, 8, rue Bovy-Lysberg, Genevo, Svisujo, fr. 3. 
Aprilo.-Espero Katolika, Mr. Peltier, Sainte-R.adegonde (I. L.), Francujo, fr. 5. 
Marto-Abrilo.-Espero Pacifista, 26, rue de Chartres, Neully-sur Seine, Francujo, fr. 5. 
Majo.-Foto-Revuo Internacia, xx8-bis, rue d'Assas, Parizo, Francujo, fr. 5. 
Majo.-Germana Esperantisto, 95, Prinzenstrasse, Berlino, Germanujo, ms. 3o. 

-Helpa Lingvo, F-ino G. Monster, Osterbrogade 54 B, Kopenhago, Danujo, kr. 1'2o. 
Decembro.-Idealo, Corso Calatafimi, 495 i  Palermo, Italujo, fr. 3. 
Majo.-Internacia Socia Revue, 45i  rue de Saintonge, Paris III° Francujo, fr. 6 . 

Marto.-Japana Esperantisto, 3ĉome, Jurakĉo, Koĵimaciku, Tokio, Japanujo, fr. 3. 
Majo.-luna Esperantisto, 33 rue Lacépéde, Paris 5.a, Francujo, fr. 2'5o. 
Majo 6t.62.-La Belga Sonorily, 53, Ten Bosch, Bruxelles, Belgujo. 
Decembro.-La Pioniro, Champion Reef, Mysore State, South India, Angla, fr. 5. 
Majo.-Lingvo tnternacia, 33, rue Lacépéde, Paris, V-e, Francujo, fr. 5. 
Majo.-La Revuo, 79, Bd St Germain Parizo, Francujo, fr. 7. 
Aprilo.-L'Espérantiste, 4, rue du Gril, Louviers, Eure, Francujo, fr. 4. 

-Lumo, bulgara-esperanto, M. IV. Nenkov, rue Gorska, 2299, Tirnovo, Bulgarujo, fr. a. 
Majo.-Pala Esperantisto, 26, Akademicka, Leopolo, Austrujo, fr. 2'5o. 
Marto.-Ruslanda Esperantisto, Bolŝaja Podjaĉeskaja, 24, St. Petersbourg, Rusujo, fr. 7'5o. 
Aprilo.-Svisa Espero, 6, rue du Vieux Collége, Genéve, Svisujo, fr. 2'5o. 
Majo.- 7ra la Mondo (ilustrita), x5 boulevard des Deux Gares, Meudon S. O., Francujo, fr. 8. 
Majo.-7he American Esperanto Journal, boulevard Station, Boston, Mass., U. Ŝ. A., fr. 5. 
Majo.-The British Esperantist, 13, Arundel street, London W. C., Anglujo, fr. 4. 

NOVAJ ANÒJ DE H. S. P. P. E. 
Palma (Baleares): 855, Gabriel Alomar.-Benicarld: 856, Josefina Affo; 8Ŝ7, Ro-

man Bonet Ballester; 858, José Bonet; 859, Agustin Caballer; 86o, Agustin Forés; 
861, Manuel Febrer; 862, José M.5  Febrer; 853, Jeronimo Esteller; 864, Mariano 
Sorli; 865, Pedro Vidal.- Portugalete: 866, Francisco Vallejo; 867, Ruperto Medina; 
868, Manuel Cemboraín; 869, Enrique Retuerto; 870, Juan José Conde Pelayo; 871, 
José Babio; 872, Atilano Resano; 873, Baltasar Tortajada.-Bilbao: 874, Armando 
Irala; 875, Augusto Lopez; 876, Manuel Irala -Legaseitio: 877, Eduardo Vallejo.-
Santurce: 878, Manuel Lucas.-Sabadell: 879, Pedro Oriach Soli{.-Colunga (Oviedo): 
88o, Emilio Grande.-Oviedo: 881, Salvador Montesinos.-Langreo (Oviedo): 882, 
Amador Cienfuegos. -Bilbao: 883, Valentin Falomir.-Langreo: 884, José Laredo.-
liillaviciosa (Oviedo): 885, Palmira Palacios.---Gijon: 886, José Antonio Gallegos; 887, 
Valentin Benavente; 888, José Cachero; 88g, Antonia R. Ponga. Pamplona: 890, 
Javier M. Argouz.-Madrid: 891, Rafael Martinez de Septién.- Valencia: 892, 
Eduardo Pérez Lopez. 

Tipografia Moderna, a cargo de Miguel Gimeno, Avellanas, xx-Valencia. 



92 	 LA SUNO HISPANA 

S.r° Albert Germaine, instruisto, Troyes (Ravelin) Aube, deziras korespondadi io-
mete ĝis la kongrestempo kun fraŭlino kiu intencasĉeesti en la Kambridge'aKongreso. 

S.YO  lllarshall Uhite, 224 Water St., Evansville-Indiana, U. S. A., tre deziras 
interŝanĝi poŜtkartojn ilustritajn kun geesperantistoj. 

S.r° ,osefo Garzón Ruiz, advokato, Munoz Torrero, Io, San Fernando (Cadiz), 
deziras interŝanĝi leterojn aŭ  ilustritajn poStkartojn pri naciaj vidaĵoj aŭ  moroj, kun 
frendaj esperantistoj: li havas belegan kolektaron por tio, pri hispanaj moroj, tipoj, 
taŭraj batalkuradoj, k. t. p. Ciam, tuj, li respondos. 

S.r°  Havvy Holt, Oban House, Nether Edg'e R.d Shefield, Inglaterra. Deziras 
korespondadi kun gehispanaj esperantistoj. 

Rev. W. E. Witter D. D. Yord B'l'd'g Boston Mass., havas kunulon kiu amas 
treege la geinfanojn de ĉiuj landoj kaj deziras korespondadi kun almenaŭ  unu knabo 
aŭ  knabino en ĉia lando en la tuta mondo. Tiuj kiuj volas akcepti tian koresponda-
don skribu tuj al S.ro Witter. 

La bonegan higienan fortikigan digestivan Likvoro Esperanto oni vendas per 
duonlitroj boteloj po 2'5o pesetoj ĉe Bar tnglés, St. Poeta Querol, Valencia. 

Emajlitaj verdaj steloj. Hispanaj ŝlosiloj.—Sendu mendojn kaj monon al sinjoro 
Teofilo Martinez, Esperantista Konsulo, Burgos. 

Unu tagon en la daŭro de la Tria Kongreso, okazos en Cambridge kunveno de 
personoj interesitaj pri la Traduko de la Sankta Biblio en Esperanton, celante: (A) 
Sciiĝi pri la provoj jam faritaj, ĉu de komitatoj, ĉu de privatuloj: (B), Konsideri 
kiamaniere oni povos akiri tradukon vere internacian: (c). Konsiliĝi pri la rimedoj 
por la publikigo de tia traduko. 

Sciigoj pri ĝisnunaj tradukoj de ia ajn parto de la Sankta Biblio, devas esti sen-; 
dataj al Pastro C. G. Wilkinson, Waresley, Sandy, Anglujo, kiu pretigos raporton 
por la kunveno. 

En la Armeo.—Por plifaciligi la disvastiĝon de Esperanto en la diversnaciaj 
armeoj, «Tra la Mondo», kiu enhavas rubrikon pri militistaĵoj kaj maristaĵoj, enpre-
sos la nomojn de la ĉiulandaj militistoj, kiujn oni konigos al ĝi kiel verajn esperan-
tistojn kaj kiel speciale agemajn, tiamaniere ke ili povos interrilatiĝi. Plue, la gazeto 
enpresos mallongajn raportojn pri la esperantista movado en la armeoj diversnaciaj. 

En la IIa numero estas presita raporto de S.ro J. Schreder, el Wien, pri Esperanto 
en la Aŭstria Armeo. 

Enketo pri Enketo-Konkurso.— Niaj legantoj scias ke Tra la Mondo», malfermis 
grandsukcese internacian enketon pri edukado. La intereso de I' raporto, nune 
publikigata, montras kiom Esperanto taŭgas por tiaj esploroj. 

Sekve, nia Satinda kunfrato intencas malfermi baldaŭ  novan enketon. Por ke tiu 
ĉi utilu, kiel eble plej frue al la esperantistoj, tiuj ĉi estas petataj konigi mem la 
temon, kiu ŝajnas al ili pleje esplorinda. 

Tiucelen, estas malfermita prepara enketo, sekvota de aljuĝo de premioj, al kiuj 
ni altiras la atenton de niaj legantoj. La demandaro de l'konkurso troviĝas en la 
Ioa n.° (I n.° 75c p. m.) ĉe Tra la Mondo, Meudon, S & O, France. 



MANUALES DE ESPERANTO 
Pesetas. 

Rodriguez Huertas. ' 	 Gramàtica 	r'oo 
Andréu 	  Diccionario, una hoja y Gramàtica. . 	i'oo 
Codorniu 	  El Esperanto en dos lecciones.  	o'60 
Lopez Villanueva. 	 Gramàtica y Diccionario. 	o'6o 
Rdo. P. Guinart 	 Diccionario Esperanto Espanol, de raíces. . 	i'oo 

» _   Gramàtica 	  i'oo 
» 	»   Cuadro de palabras correlativas 	o'o5 

	

»   Enumeración y significado de los atijos.. . 	0`20 	

 Ejercicio de traducción.  	o'5o 
Inglaaa y Lopez Villanueva. Manual y ejercicios. 2.a edición. Una de las 

gram£ticas m£s completas y provechosas 
que se han hecho 	3'o0 

» 	 » 	Vocabulario Esperanto-Espana) y Espanol- 
Esperanto.  	6'oo 

Curso Pràctico de Esperanto. Lecciones 
Rafael Duyos Seek 	graduadas y ejercicios para aprender r£- 
y Vicente Inglada Ors.... 	pidamente la lengua international.. . . 	3'00 

Clave de los temas y ejercicios. 	0'75 
Estas dos últimas obras son utilfsima&gogra 

los que quieran adquirir, sin ayuda de profe-
sor, un completo y perfecto °conocimiento 
del Esperanto. De texto en los cursos orga-
nizados por el Grupo de Valencia. 

OTLASOBRAS 
Traducción de Inglada.... La Kuracisto per batoj. Ko.media de L. F. 

Moratín.. 	 0'50 
Traducción de Maclean. ... La jeso de Knabinoj. Komedio de L. F. 

Moratín. 	o'5o 
Esperantista 10.072 	 Verba amuzajo. Completa conjugación de 

un verbo en un discursito. 	o'io 
	 Cent dek tri Humorajoj..  	0'40 

»   Provo de esperanta nomigado de Personaj 
nomoj. 	  0'75 

Estas obras y todas las de Esperanto las proporciona esta administration me-
diante el envfo del importe en sellos de correo ú otros valores. A las tasadas en 
francos ú otra moneda extranjera agréguese el importe del cambio.' 	r--14.  

Porte franco £ domicilio. El que las quiera recibir certificadas aumente o'25 ptas. 
al importe del pedido. 



SOCIEDAI 
PARA LA 

PROPAGACIÓN DEL ESPERANTO 
CUOTA ANUAL, UNA PESETA 

Informs al Secretario: RDO. P. ANTONIO GUINART 
ESCUELAS PfAS, VALENCIA 

DISTINTIiOS ESPERANTISTAS 
(MODELO INTERNACIONAL) 

Núm. i: Estrella sencilla esmaltada para alfiler de corbata, o'60 
pesetas.-Núm. 2. La misma estrella en mayor tamano para el ojal, 
o'85 ptas.—Núm. 3: Estrella esmaltada sobre fondo dorado con 
inscripción (alfiler 6 broche), 1'25 ptas.—Núm. 4: La misma para 
el ojal, i'40.-Núm. 5: La misma para colgante de reloj, 3'5o ptas. 

Pidanse a la redacción de éste periodico y anadanse 5  centimos 
para el franqueo y 0'25 mas, si quieren que se haga el envio cer-
tificado. 

Tmpliamos las saserip. 
clones a nuestros abonados, 
a razón de un mes pore eada 
suseriptotr que nos propor- 
eionen. 

$i vastigas la abono*) al 
nia , abonanto4, 3e una 
dato po die nova jarabonan-
to kiun ili, varbos al ni. 



ELIRAS I.IUMONATE 

KOSTO DE LA ABONO 

En Eksterhispanaj landoj: Unu 
jaro, tri frankoj, kaj unu numero, O'30 
frankoj; pagataj per papermono, per 
kambio, aŭ  per poQtmarkoj, el kiu ajn 
lando. 

En 1-iispanujo: Unu jaro, tri pese-
toj, kaj unu numero, O'30 pesetoj, pa-
gataj per mono, per kambio, aŭ  per 
patmarkoj de korespondado. 

Oni akceptas la abonojn de kiu ajn 
dato, sed nur por almenad unu tuta jaro. 
Ĉiu letero adresita al tiu ti Adosi-

nistracio kaj postulanta respondo devos 
enteni afrankan poŝtmarkon: se oni ne 
faros tion, jia respondo enpresitos en la 
korespondada Jako de tiu ti gazeto. 

KOSTO DE LA ANONC01 

Paĝo 	 6'00 
Duono da » 	 2'90 
Kvarono » » 	 1'66 
Okono » » 	 O'9O 
Deksesono 	» 	 O'50 

Rabatoj da 5, IO kaj 20 V. en abonoj 
po tri, ses kaj dekdu anoncoj. 

Tiuj-ĉi kvantoj rilatas al frankoj aŭ  
pesetoj, laŭ  la fremda aŭ  hispana loĝejo 
de la anoncantoj. 

Antaŭpagoj 

SE PUBLICA MENSUALMENTE 

PRECIO DE LA SUSCRIPCION 
Eh el Extranjero: Un ano, tres 

francos y un ndmero, O'30 francos, en 
papel-moneda, letra 6 sellos de cualquier 
pals. 

Hn Hspafia: Un ano, tres pesetas y 
un ndmero, 0'30 pesetas, en moneda, le-
tra 6 sellos de correspondencia. 

Se admiten suscripciones desde cual-
quier fecha, pero por lo memos de un ano. 

Toda carta que se dirija d esta Ad-
ministración y requiera respuesta deberd 
ir acompanada del sello de franqueo: de 
no kacerlo asi, la respuesta se insertard 
en la sección de correspondencia de esta 
revista. 

PRECIO DE LOS ANUNCIOS • 

Pagina .. . . 	6'00 
Media 	 . . 2'90 
Cuarto de 	» 	 1'65 
Octavo de 	» .. 	O'90 
Diezyseisavo de » 	 O'50 

Rebajas de 5, 10 y 20 °/0  en abonos 
de tres, seis ' doce anuncios. 

Estas cantidades se refieren a francos 
6 pesetas, segtin que los anunciantes re-
sidan en el extranjero 6 en Espana. 

Pagos anticipados 

La Korespondaĵojn, abonojn kaj c'iujn 	La correspondiencia, suscripciones y 
aferojn pri la gazeto, oni adresu al 	todos los asuntos relativas al peri6dico 

dirijanse a 

AUGUSTO dIMÉNEZ LOIRA 
Paz, 20—VALENCIA (Espana) 




